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A R T I C O L  D E  F O N D 
F Ă R Ă  T I T L U

De când lumea nu s‑a văzut ca un popor să stea politiceşte sus şi economiceşte jos; amândouă ordinele de lucruri stau 
într‑o legătură strânsă; civilizaţia economică e muma celei politice.

Dacă în timpul când ni se promitea domnia virtuţii, cineva ar fi prezis ceea ce are să se întâmple peste câţiva ani, 
desigur ar fi fost declarat proroc mincinos.

Să fi zis cineva că cei ce promiteau economii vor spori bugetul cheltuielilor cu 40%; că cei ce combat funcţionarismul vor 
spori numărul posturilor cu sutele; că cei ce sunt pentru independenţa alegătorilor vor face 

pe funcţionar să atârne atât de mult de autorităţile supreme încât aceste mii de oameni 
să voteze conform comandei din Bucureşti; că se vor da 17 milioane pe drumul de 

fier Cernavodă‑Chiustenge (Constanţa n.r.), care nu face nici cinci, şi că patru 
milioane din preţul de cumpărătură se va împărţi între membrii Adunărilor; că 

se va constata cum că o seamă de judecători şi de administratori în România 
sunt tovarăşi de câştig ca bandiţii de codru. Dacă cineva ar fi prezis toate 

acestea lumea ar fi râs de dânsul şi totuşi nu numai acestea, ci multe 
altele s‑au întâmplat şi se întâmplă zilnic, fără ca opiniunea publică să 

se mai poată irita măcar.
Nu există alt izvor de avuţie decât munca, fie actuală, fie 

capitalizată, sau sustragerea, furtul. Când vedem milionari făcând 
avere fără muncă şi fără capital nu mai e îndoială că ceea ce au ei 
a pierdut cineva.

Mita e‑n stare să pătrunză orişiunde în ţara aceasta, 
pentru mită capetele cele mai de sus ale administraţiei vând 
sângele şi averea unei generaţii. Oameni care au comis crime 
grave se plimbă pe strade, ocupă funcţiuni înalte, în loc de a‑şi 
petrece viaţa la puşcărie.

Funcţiunile publice sunt, adesea, în mâinile unor oameni 
stricaţi, loviţi de sentinţe judecătoreşti. Acei ce compun grosul 
acestei armate de flibustieri politici sunt bugetofagii, gheşeftarii 
de toată mâna, care, în schimbul foloaselor lor individuale, dau 
conducătorilor lor o supunere mai mult decât oarbă. 

Justiţia, subordonată politicii, a devenit o ficţiune.
Spre exemplu: un om e implicat într‑o mare afacere pe 

cât se poate de scandaloasă, care se denunţă. Acest om este 
menţinut în funcţie, dirijază însuşi cercetările făcute contra sa; 

partidul ţine morţiş a‑l reabilita, alegându‑l în Senat. Partidele, 
la noi, nu sunt partide de principii, ci de interese personale care 
calcă făgăduielile făcute naţiei în ajunul alegerilor şi trec, totuşi, 

drept reprezentanţi ai voinţei legale şi sincere a ţării. Cauza 
acestei organizări stricte e interesul bănesc, nu comunitatea de idei, 

organizare egală cu aceea a partidei ilustre Mafia şi Camorra, care 
miroase de departe a puşcărie.
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„Literatorul este astăzi o adevărată 
şcoală din sânul căreia au ieşit la lumină 
tineri cu al căror talent ne putem mândri 
şi noi şi ţara. (...) Astfel revista literară din 
capitală devine o republică ce nu va 
avea alt cenzor decât controlul stilului.”

Al. Macedonski
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Literatorul

Ar fi multe de spus despre concursurile pentru 
ocuparea posturilor. Văzute dinăuntru. Mai întâi, 
cum fentează domnul S. Napolă politica de reducere 
a posturilor bugetare. Se roagă de pensionari şi de 
cei care au găsit posturi în altă parte, cu cerul şi 
cu pământul, să nu plece, să nu demisioneze, că 
posturile sunt blocate şi le pierde. Apoi se deblochează 
şi sunt chemaţi aceiaşi oameni ca să‑i roage cu cerul 
şi pământul să plece, ca să se scoată la concurs 
posturile, că mâine‑poimâine se blochează din nou. Şi 
ei vor face asta din... recunoştinţă că acum o lună i‑a 
rugat să rămână.

Dar cea mai importantă idee care se desprinde 
ca un fir roşu din dosare e că omul trebuie să aibă 
vizibilitate internaţională. Chiar dacă e specialist într‑o 
limbă care nu e de circulaţie şi nu prea interesează pe 
nimeni. Păi cum? Dumnealui S. Napoilă ştie, te duci 
acolo, vorbeşti cu oamenii, eşti sociabil, apoi ei îşi vor 
aminti, mai ales dacă ai o fizionomie mai aparteniste 
urechi mai mari, ceva, nu de alta, dar ca în Scufiţa 
Roşie, „ca să te aud mai bine”. Înainte, ca să îţi iasă cu 
Plinu’ dusul în străinătate, era nevoie să ai relaţii cu 
Secu. Acum e nevoie să ai bani şi/sau pile care să te 
trimită în Schimburi Academice. Condiţii eliminatorii. 
Am zis eu ceva despre vreo valoare ştiinţifică, 
intelectuală? Nu am zis, la unii o fi, dar asta nu e 
condiţie eliminatorie. 

Eu ştiu nişte academicieni care pe vremea când 
domnul S. Napoilă venea dintr‑o călătorie şi pleca în 
alta, stăteau acasă, că erau certaţi cu toată lumea din 
cauza... âââ... nu mai ştiu din ce cauză, a! da! din 
cauza lui â. Atunci, ştiţi, când s‑au dus lupte seculare 
pentru ortografia etimologică a lui â. Nu, nu pe vremea 
lui Timotei Cipariu, care nu voia ca româna să fie o 
limbă cu ortografie fonetică, un pic mai aproape de 
vremea noastră. Şi cu toate că valoarea lor ştiinţifică, 
intelectuală şi umană, zic zău că era mai mare, cei 
care stăteau acasă, domnule, nu aveau... vizibilitate 
internaţională. Şi acum au invizibilitate naţională, 
că le‑au dispărut portretele de pe pereţii institutelor 
pe care le‑au condus. Ca să se vadă cât suntem de 
elevaţi, ţinem în schimb pe perete un tablou original 
de Băncilă care reprezintă un foarte proletcultist ţăran 
mânios, deloc spiritualizat, căruia eu îmi permit să‑i 
spun „Moartea cu coasa”, şi care încă mai are coasa 
în spinare, nu ca în bancul cu poliţistul care o întreba 
pe reclamantă: „Când aţi intrat în România, aveaţi 
asupra d‑vs coasa?” Aşa se explică de ce unii români 
prestigioşi ajung la vârste matusalemice... e bună şi 
furăciunea specific mioritică la ceva.

Se vor completa apoi nişte tabele interminabile, 
deosebit de complexe, care se schimbă la fiecare 
concurs, probabil în funcţie de aşii din mâneca celui 
ce trebuie să câştige. Altfel nu se explică de ce, cu toată 
complexitatea tabelului, se ştie cu câteva săptămâni 
înainte cine o să câştige. Ce poţi să faci? Să nu te 
mai înscrii, deşi ştii că de vreo 10 ani îndeplineşti 
toate condiţiile pentru a obţine postul, oricum ar fi 
întabelat? Daa, dar alţii, mereu alţii, le îndeplinesc şi 
mai dihai. Cea mai mare satisfacţie pe care o poţi avea 
e aceea să fii certat că de ce ai prea multe puncte, 
mai multe decât se aşteptau dumnealor, că de ce ai 
coordonat lucrări pe care nimeni altcineva nu voia să 
le coordoneze. 

Dar asta a fost taare demult, a uitat toată lumea 
cum a fost, cu trecerea institutului de la categoria 
a + la categoria b – pentru ca şeful de atunci al 
lexicografiei nu publicase nimic de ani de zile deşi 
mâncase subvenţiile, fiindcă avea Alzheimer şi 
schimba zilnic normele de redactare la un dicţionar 
de 9000 pg. A4, şi da dreptate la toată lumea, orice 

încerca sa‑i demonstreze, dar până a doua zi uita cu 
ce a fost de acord.

Alte vremuri, acum e altfel, şefii nu au Alzheimer, 
cel puţin nu diagnosticat, iar noi... nu publicăm nimic 
de ani de zile, normele după care trebuie să completăm 
şi un biet tabel se schimbă zilnic, bibliografia care 
trebuie fişată se schimbă zilnic, siglele ei la fel, 
iar şefa dă dreptate la toată lumea nu pentru că ar 
uita, ci pentru că nu are niciun fel de viziune asupra 
dicţionarului pe care zice că vrea să îl redacteze dar de 
fapt vrea să îl întârzie cât mai mult ca să nu se observe 
că nu ştie cum.

Atunci am venit noi, vreo doi, şi am făcut repede 
într‑un an ce nu făcuseră alţii în 10 ani, am publicat 
adică dicţionarul MDA, şi aşa institutul a trecut la loc 
la categoria A+, dar acum nu mai suntem nici măcar 
menţionaţi pe foaia de titlu că am fi coordonat ceva, 
poate că am visat doar că am coordonat.

Şi oare, Academia va mai avea vreodată un 
preşedinte care chiar obligă institutele să publice 
ceva? Om trăi şi om vedea. Oricum, până la vizibilitatea 
internaţională a dicţionarelor academice mai e cale 
lungă, în lumea de azi, vechiul „Nu publici, nu exişti” 
a fost înlocuit cu mai noul „Nu eşti pe internet, nu 
exişti”, ceea ce unii înţeleg doar ca menţiuni, citări, 
însă la dicţionare ar trebui să fie vorba de nişte entităţi 
în care oricine, din orice colţ al lumii, să poată face 
căutări avansate.

Unii nu au auzit de WordNet românesc, şi cred 
că dacă Oxfordul vrea să aibă în background un 
dicţionar de al nostru (cel care e prost, dar e cel mai 
bun) înseamnă că noi am fi egali cu cei care publică la 
Oxford şi chiar fac cercetare asupra structurii limbii – 
limbilor. E drept, dicţionarul va fi perfect invizibil 
internaţional, dar dacă e lucrare de plan, înseamnă 
că există!

Ei bine, WordNet‑ul românesc există şi el, că şi el 
e lucrare de plan undeva, şi este, cum îl arată numele, 
o reţea de noduri, care conţin cuvinte şi definiţii 
ale lor şi care îşi corespund cu nodurile din reţelele 
similare ale altor limbi, aşa că traducerile automate şi 
dicţionarele bilingve vor fi floare la ureche cândva fără 
să aibă nevoie de dicţionarul nostru în background.

Aşa cum este el, DEX ediţia din 1997, este 
opera unei coordonatoare numită Lucreţia Mareş, 
care l‑a citit de 10 ori de la cap la coadă şi care a 
tot esenţializat şi scurtat definiţiile greoaie, dar este 
perfect invizibilă internaţional, deci hai să ne lăudăm 
cu munca ei, cum că ne‑ar aparţine, nouă şi mai ales 
lui Vlad Popa, editorul. 

Ea avea cea mai perfectă invizibilitate naţională 
chiar de pe vremea când apăruse această lucrare 
pe care d‑l S. Napoilă s‑a dus să o ofere cadou 
preşedintelui de atunci, Ion Iliescu, doar nu era să 
o ia cu dumnealui pe Lulu Mareş, care era mai prost 
îmbrăcată?

Tot aşa, unii nu ştiu că există ROMBAC: The 
Romanian Balanced Annotated Corpus, tot lucrare de 
plan la un institut, şi numesc un biet inventar de cărţi 
scanate de altcineva ROMTEXT după FRANTEXT, 
zicând că ei au înfiinţat prima bază de texte din 
Rrromânia, deşi au luat pe degeaba texte câte au vrut 
din Dacoromanica, care e şi ea prima bază de texte, 
iar acum vor să le dea altora şi să primească ceva „în 
schimb” pe ele.

Iar ceea ce noi nu ştim, înseamnă că nici nu 
există, iar o minciună spusă de 1000 de ori doar ştiţi 
că devine adevăr, nu aţi văzut asta la Tv?

Imposibil să nu căpătăm şi noi ceva vizibilitate 
naţională şi internaţională, tot lăudându‑ne cu ideile 
altora!

VIZIBILITATE 

INTERNAT, IONALÃ
Cătălina Mărănduc 
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Hoţii de amintiri
Daniel O. Bejan

Atunci când prietenul Nic Iliescu m‑a rugat să scriu, 
pentru „Literatorul”, câteva rânduri despre Traian T. 
Coşovei, am primit cu bucurie. Bucuria de a putea scrie, 
de a mi‑l aminti pe poet. Ceţoasă şi năpădită de buruieni 
bucurie, acum când el nu mai e. Mă socoteam proprietarul 
câtorva saci cu amintiri bine împăturite, despre poetul şi 
omul pe care l‑am iubit şi care acum porunceşte verbelor 
conjugarea la timpul trecut. Abia încercând să le rânduiesc 
în slovă mi‑am dat seama că sunt puţine, prea puţine, 
că nu am apucat să strâng îndeajuns merinde a aducerii 
aminte cât să potolească amărăciunea. Ba erau parcă mai 
puţine decât le ştiam – lucru ciudat şi de neînţeles. 

Am crezut întotdeauna că mintea are propriile‑i 
socoteli, hotărând singură care din întâmplările vieţii ar 
trebui prefăcute în amintiri şi păstrare în cămările sau 
care pot fi lăsate să treacă precum ploaia pe caldarâm. 
Cum altfel s‑ar fi putut explica faptul că suma zilelor trăite 
nu se potriveşte cu suma amintirilor? Nu îmi amintesc 
nicio respiraţie, puţine mângâieri s‑au adunat în memorie, 
încă şi mai puţine chipuri, cuvinte ori paşi. Puţine sunt 
cele pe care mi le amintesc. Despre toate celelalte îmi 
amintesc doar că le‑am uitat – iar acesta nu e nici el puţin 
lucru. Pentru toată această de neînţeles contabilitate a 
Mnemosynei, credeam, există o singură explicaţie: mintea 
are propriile‑i socoteli. Greşeam. Aveam să aflu că alta e 
explicaţia. 

Citiseam „Aerostate plângând” înainte să apară pe 
hârtie, la editura Tracus Arte. Nu mai ştiu dacă Traian sau 
Ştefania îmi trimiseseră pe e‑mail poemele, dar reuşisem 
să le citesc înainte să devină carte şi l‑am sunat pe Traian 
să vorbim.

Pe Traian nu‑l puteai suna pentru a‑i cere ceva, nici 
pentru a‑i da vreo veste, nici măcar pentru a‑l întreba de 
sănătate. „Sună‑mă să vorbim” spunea. Şi când îl sunam 
vorbeam. Nu ne risipeam în lungi şi inutile ceremonii, 
cheltuind impresii despre meteorologie ori bifând 
politicosul şi egal de plicticosul interes legat de sănătate, 
ori alte asemenea reverenţe pe care le schimbă cei care 
nu au ce‑şi spune. Nici nu ne zoream în dialoguri în care 
informaţia esenţială era livrată rapid, tehnic şi eficient. Cu 
Traian lucrurile nu puteau funcţiona astfel. Cu el vorbeai. 
Şi vorbeam.

Când mi‑a răspuns i‑am vorbit despre bătrânul 
Aerostate. Mi‑a răspuns:

‑ Mi‑e dor de Nichita! 
‑ Ce ţi‑ai amintit? l‑am întrebat.
Vreme de multe respiraţii a fost linişte. Într‑un târziu 

am repetat întrebarea. Şi mi‑a răspuns:
‑ Ce am mai putut...
‑ Cum adică? am adăugat o nou întrebare, cu cinstită 

uimire.
‑ Nu ştii? Ăştia fură amintiri! Şi pe ale mele le‑au 

furat. Multe dintre ele. Ai grijă că ăştia fură amintiri. 
‑ Cum să fure amintiri, Traiane? Ce să facă ei cu ele? 

La ce le‑ar folosi? 
‑ Habar n‑ai ce trafic cu amintiri se face! E o adevărată 

contrabandă! Dar s‑a umplut piaţa de falsuri şi de‑asta 
fură ăştia amintiri adevărate, astea sunt mai căutate decât 
instalatorii competenţi!

Apoi am continuat să vorbim. Despre Nichita, despre 
poezie, despre avioanele ruseşti şi cântecele celor de la 
Paraziţii, pe care Traian îi îndrăgea într‑un fel aparte. 
Învăţasem ceva, aşa că am avut grijă să ascund bine tot 
ceea ce am vorbit, de teama hoţilor de amintiri.

La puţină vreme după apariţia „Poveştilor unui 
mizantrop”, am fost chemaţi la TVR, să vorbim despre 
carte. Eu, Traian şi poetul Cosmin Perţa, reprezentantul 
editurii.

„Poveştile…” avuseseră drum lung şi deloc uşor 
până să devină carte. Lucia Verona şi Ştefania Coşovei au 
cheltuit multă stăruinţă pentru a mă convinge că trebuie 
să le dau tiparului. Am înţeles că n‑am greşit ascultându‑
le abia atunci când m‑a sunat Traian să‑mi spună: 
„Daniele, bravo domnule! Poveşti, de asta e nevoie. Toţi vor 
să ia premiul Nobel, toţi scriu romane despre oameni de 
asfalt. Frumoase poveşti. Poveşti, bătrâne! Îţi poruncesc 
să scrii poveşti”.

Trebuia să ajungem la TVR. Hotărâsem că îl sun când 
intru în Bucureşti şi trec să‑l iau cu maşina. Îl sun. Mă 
aşteaptă „în cartier”. Ajung.

‑ Ce faci, Traiane?
‑ Daniele… Mi‑e dor… Mi‑e aşa un dor de Nichita…
Nu ştiu ce să răspund. Cel mai bine ar fi să nu spun 

nimic. Aşa că tac.
‑ Ai auzit, Daniele?

‑ Am auzit, Traiane!
‑ Bun! Că trebuia să mă audă cineva.
După emisiune îl întreb:
‑ Îţi mai e dor de Nichita?
‑ Păi, tu crezi că asta trece? Ai să vezi cum e când o 

să‑ţi fie dor de mine.
A doua zi după emisiune mă sună să‑mi spună că a 

primit un telefon din partea producătoarei emisiunii.
‑ Le‑ai plăcut ălora, băi! îmi spune. A sunat lumea, 

nebunie curată!
‑ Traiane!
‑ Da?
‑ Mi‑e dor de tine!
‑ Păi, ne vedem diseară la Romică!
‑ Nu, Traiane! Mi‑e dor de tine…
‑ Lasă, dom’le, că am înţeles ce spui, dar încă nu.

Început de an, rece, umed, chinuit de ceaţă. Un an 
care începe ca un drum prost asfaltat. Mă sună Lucia: 
„Traian… A murit…” O sun îndată pe Ştefania. „Traian a 
plecat, Daniele”.

Mi‑am amintit o întrebare de a lui:
‑ De ce scrii?
‑ Ca să nu uit! i‑am răspuns.
‑ Nu uiţi, te calcă hoţii de amintiri!

Acum e seară şi e linişte. Şi scriu grăbit, 
înainte de ceasul hoţilor. Aerostate, straşnic 
străjer, cu joben albastru, îmi surâde 
mucalit de pe copertă, păzind amintirile 
noastre.

„Patinând din memorie”
Nicolae Iliescu

Timpul metaforei s‑a scurs, deşi fiece cuvânt este o 
metaforă, în orice limbă ar sălăşlui el, acolo, la mama lui, 
iar dincolo de carnea lui, ca să vezi belea, palpită o lume 
gălăgioasă, veselă, plină de viaţă şi de calorii. Generaţia 
noastră, desantată la începutul anilor optzeci, a purces 
pe cont propriu şi pe de‑a v‑aţi ascunselea, în momentul 
aista începând ca busola trăncănitoare să‑i cam arate 
ei, ehei, căderea de cortină. Sigur, toate generaţiile au 
dat tribut morţii, Eminescu şi Labiş s‑au oprit în dreptul 
cifrelor 39 şi 21 pe răbojul vieţii în deşertul de lut, nu de 
cenuşă, cum, he, he, vă aşteptaţi! Dar ia uitaţi‑vă aici: 

Nerval 48, Baudelaire 45, Lautrámont 24, Rimbaud 37, 
Jarry 34 ! Ce să mai zici ?

Că moartea nu alege, asta să zici ! Şi aşa a fost şi 
cu Traian, ca şi cu Vusea – Tudor Dumitru Savu, ca şi 
cu Nichita, şi cu Sorescu, şi cu Mazilescu, şi cu Ceabi, 
ca şi cu Nicu Vladimir ca şi cu alţii...Moartea l‑a ales la 
repezeală pe acest tânăr uscăţiv şi a dispărut cu el pe 
coclauri. Nesimţit şi dogoritor de repede. 

Traian T. Coşovei a fost prietenul meu. Finul meu, 
căci l‑am şi fost năşit împreună cu Mihaela, undeva prin 
Giurgiu, ascuns, în maşină cu Dan Bogdan. Traian a fost 
unul dintre cei mai năstruşnici şi mai ospitalieri poeţi 
români. Ospitalieri în sensul adevărat al vorbei, născut, 
iar nu făcut. A fost cel mai generos şi hachiţos poet român, 
chiar dacă toţi poeţii, în masa lor, nu au toate ţiglele pe 
casă ! Şi ca atare sunt hachiţoşi de speriat! Pe el l‑am 
văzut primul la cenaclul cocoţat în podul Facultăţii de 
Limba şi Literatura Română, aşa se intitula ea pe atunci. 
Facultatea. Apoi a venit la mutare el, invitându‑mă acasă, 
pe Snagov (strada), la acasa lui. Apoi tot el a fost de rând, 
poate, căci m‑a prezentat într‑o amiază discretă şi de 
pierdere taman lui Nichita, în blocul vestit din Piaţa Amzei. 
Cu el, cu Traian, am fost colegi la Asociaţia scriitorilor şi 
dimpreună ne‑am adus modestul obol la confecţionarea de 
„Almanahe”. Mai toată generaţia noastră, sau degeneraţia 
noastră, a realizat un fel de reformă mondenă a scrisului 
şi cititului. Din inflaţia uneori purulentă a poeziei de 
dinaintea noastră, inflaţie de vorbe mătăsoase şi festive, 
noi am încercat să eşuăm în propria marmură. Marmură 
a memoriei şi a vieţii, ambele purtate prin târşuri, pârşuri, 
prin blocuri cu mai mult de patru etaje, cu două şi trei 
camere cu dependinţe şi balcon, prin cămine, tabere, 
colonii şi alte navete. Am început şi, tare mă tem că vom 
şi termina, ca suplinitori ai realităţii. Chiar şi acum, nu 
observaţi, dintre alde noi se extrag interimarii!

Consumatori? Da, dar cu alt înţeles, nu ăsta de 
mancurţi domestici de mall, de acum. Consumatori, 
da, am fost al dracului de consumatori, dar am fost 
consumatori de nesaţ ! Nesaţul cu care, ca nişte copii 
râzgâiaţi şi corconiţi, am încercat să reabilităm nopţile şi 
să reambalăm prieteniile. Din blugi, din pachet sau de la 
talcioc, ne‑am făcut salopetă şi fără şapcă cu cozoroc am 
pornit la asalt. Viaţa noastră, ea însăşi, a fost un continuu 
asalt fixat în diblurile epocii, mai degrabă un asalt pe 
hârtie. De aceea, cel mai bine ne‑au ieşit autoportretele 
mişcate şi subexpuse, precum şi meseria de martor!

O pauză. Şi în continuare.
Traian era un generos special, am mai enunţat. Ţinea 

foarte mult la after‑shave‑uri şi la cravate, mai puţin la 
ceasuri, pe vremea aceea nu era niciodată vorba despre 
colecţie – de fapt colecţiile sunt imagini ale singurătăţii, 
idiosincrazii idioate, plăceri ipseiste, tristeţe bălmăjită şi 
amestecată cu hrean, dejugare subversivă, nătăfleaţă şi 
egoistă, iar acum a devenit mijloc de laudă spuzită de 
jegul neamprostismului din declaraţiile sfredelitoare de 
avere! –, ci despre schimb! Le schimba cu cine se nimerea, 
la masă sau în casă, până când ajungea tot la primul, ăla 
al lui! Cu el cred că am schimbat cel puţin zece ceasuri, le 
jonglam cu alţii mai zănatici decât noi – Nichita, Tomozei, 
Tudor Jebeleanu. Şi cum vă ziceam, ţinea foarte mult la 
after‑shave‑uri, era zgârcit cu ele, dar te trezeai câteodată 
împroşcat cu o juma de sticlă de Yardley sau de Old Spice. 
Că el era cu anglo‑americanii, rock şi beat, de acolo se 
despătureşte şi aerul cu diamante al Beatles‑ilor, şi mie 
îmi plăcea rock‑ul, dar eram cu noul val, cu noul roman 
şi cu, nu‑i aşa, noua critică! Până când am început să 
desluşim mai exact contururile Limbii Române, ca o 
partitură plină de colorile mieriii ale amurgului! Cu trei 
de i, de la nuanţă! Poligloţi de limba română, după spusa 
lui Nichita Stănescul! Tot din altruism ridicat la cub îmi 
amintesc cum a sunat peste tot, în seara de 21 spre 22, 
să‑l scoaţă pe Florin Râpă, aka Iaru, de la Jilava, pe motiv 
de insulinodependenţă. Ceea ce s‑a şi fost întâmplat. 

Traian T. Coşovei. Traian. Trăienel. 
Chiar ce să mai zici? Am învăţat să trăim numai în 

prezent, prezentul lăptos, ca o dimineaţă parşivă, privită 
peste umăr sau printre aburii unei ţigări fără filtru, 
Carpaţi, cărpăcioară! Nu ştiu dacă suntem generaţia care 
a reînviat credinţa în copilărie, cam toate generaţiile se 
preocupă de asta, dar suntem ăi de au rămas în copilărie, 
cu părinţi cu tot. Bătrânica şi Bătrânelul. 

Poate că şi din frică, mai ştii şi asta, ne‑am burduşit 
cu lecturi. Traian, mai abitir decât alţii dintre noi, şi‑a 
repartizat anii de şedere pe duşumeaua pământească 
la zaruri, cronologic invers, ciucindu‑se pe podeaua de 
gresie din bucătărie. El respecta viaţa, din lene sau din 
obişnuinţă, dar nu prea o lua în serios. O privea de sus, 
de la ultimul etaj. Pe măsură ce vorbea despre, creştea, 
descreştea, ca Imperiul otoman, acum se vedea luminat 
de neoane, acum devenea invizibil. Privilegiat al risipei şi 
al dezastrului, Traian nu s‑a consumat la foc scăzut, ci la 
foc cu foc, la vălvătaia dată la maximum!

Traian T. Coşovei

Bătrâneţile 
unui băiat cuminte
Şi eu am fost un băiat răutăcios de altădată.
Am fumat, am băut, am aruncat în geamuri de sânge
cu inimi sfărâmate, de piatră.
Am vorbit de rău genunchii fetelor din cartier –
Eu am pus laţuri la porumbei, lanţuri grele de fier
la cuvinte şi frumuseţi,
Am avut obrăznicia să‑mi ascult până la capăt
povestea celor o mie şi una de vieţi.

Pe bătrâna proprietăreasă nu eu am împins‑o pe scări.
Pe oglinda din lift nu eu am scris un cuvânt foarte mic.
Aş fi putut avea o inimă mare. Aş fi putut avea
un sânge pitic.

Cu pumnii am turnat doar grămezi de monezi
în telefoanele publice.
Mi‑am uns trupul cu voci, respiraţii, surâsuri lubrice
venite din noapte şi ceaţă, din abisuri, din hău...

Am fost un copil rău.
Degetele mele au atins ceva neclar, între secure şi gâde,
părul meu blond a visat să fluture piramide‑
să respire parfumuri de Trinidad, de ghirlande şi salbe.
Mâinile mi le‑am ars la mirajul ţărilor calde.

Împrăştiat în lume am fost copil rău şi blond
al speranţei de‑a fi, al disperării de‑a fi fost.

Uitat de toţi, în mansarda unui surâs mi‑am învăţat
povestea celor o mie şi una de nopţi pe de rost.
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Deşi pare un paradox, a vorbi despre decadenţă este 
sinonim cu a vorbi despre viaţă întrucât moartea unei 
civilizaţii presupune naşterea unui alt tip de cultură. În 
Chipurile decadenţei, Emil Cioran face o paralelă între 
civilizaţia modernă şi cea a Imperiului Roman, pornind 
de la simpla idee că decadenţa este un efect al faptului că 
oamenii se lasă goliţi de sentimente şi idealuri căzând în 
capcana senzaţiei şi a viciului. Pentru ca o civilizaţie să 
îşi atingă apogeul este necesar a‑şi elibera spiritul creator 
cu scopul de a transforma conceptele în mituri, însă la 
fel de adevărat este că şi creaţia îşi are limitele sale şi 
nu se poate perpetua la nesfârşit. Atunci când individul 
se trezeşte din febra creatoare lăsându‑se copleşit de 
luciditate, începe declinul: „O naţiune nu poate să creeze 
la nesfârşit. Ea este chemată să dea expresie şi sens 
unei sume de valori care se epuizează o dată cu sufletul 
ce le‑a zămislit. Cetăţeanul se trezeşte dintr‑o hipnoză 
productivă: începe domnia lucidităţii: masele nu mai 
mânuiesc decât categorii vide. Miturile redevin concepte: 
iată decadenţa.”1

Culturile 
ajunse la maturitate 
sunt caracterizate 
de frivolitate, de 
superficialitate şi de 
oroarea de sânge, 
ceea ce primează 
fiind instinctul de 
conservare şi goana 
după mântuire: 
„Foamea caută în 
religie o cale de 
mântuire; saţietatea, 
o otravă. Să te 
mântuieşti prin viruşi 
şi, în devălmăşia 
rugăciunilor şi a 
viciilor, să fugi de 
lume şi totodată să 
te bucuri de ea: iată 
culmea cea mai amară 
a alexandrinismului.”2

O temă la fel 
de importantă, 
asupra căreia vom 
zăbovi mai mult, 
este descompunerea, 
învestită cu dublă 
conotaţie: primul sens 
este cel de degradare, 
de corupere sau de 
alterare a organicului, 
cel de‑al doilea vizând 
descompunerea 
înţeleasă ca analiză, 
scriitorul voind să 
creeze efectul de 
degradare şi la nivel 
textual.

La fel ca şi Platon, 
Cioran consideră că 
trupul constituie o 
închisoare pentru 
suflet, omul fiind silit în permanenţă a da o luptă 
între satisfacerea plăcerilor, la care îl obligă trupul, şi 
conştientizarea neantului şi a imanenţei morţii spre care 
tinde sufletul. Un alt punct de convergenţă cu filosofia 
antică este maniera în care omul îşi conştientizează 
corporalitatea şi înţelege să scape de sub tutela ei: omul 
obişnuit sau frivol, aşa cum îl numeşte eseistul, se teme 
de moarte deoarece nu crede în nemurirea sufletului, 
considerând că acesta se risipeşte după cum corpul se 
descompune. În schimb, filosoful, sau omul superior în 
general, reuşeşte să se detaşeze de lucrurile pământeşti 
conştient fiind de invizibilitatea şi indivizibilitatea 
sufletului: „Ideea de neant nu‑i este proprie omenirii 
truditoare.(...) În schimb vanitoşii, înfumuraţii şi 
cochetele, de teama părului alb, a zbârciturilor şi a 
ceasului din urmă, îşi umplu golul zilnic cu imaginea 
propriului hoit: se iubesc pe ei înşişi, lăsându‑se pradă 
deznădejdii; gândurile le zboară între oglindă şi cimitir, 
descoperind în trăsăturile ameninţate ale propriului chip 
adevăruri la fel de grave ca şi ale religiilor.”3

Pentru omul vanitos, precaritatea propriului trup 
este mai evidentă decât pentru filosof deoarece trăieşte 
în permanenţă cu spaima decrepitudinii şi a imanenţei 
morţii, motiv pentru care va acorda o importanţă sporită 
percepţiei, senzaţiei şi vestimentaţiei.

1  Emil Cioran, Tratat de descompunere, p. 171
2  Idem, p.173
3  Emil Cioran, Tratat de descompunere, p. 225

În viziunea autorului, haina constituie o modalitate 
de conştientizare a trupului, ea interpunându‑se 
între om şi neant. Prin extensie face o paralelă între 
veşminte şi corp susţinând că cel din urmă constituie un 
înveliş pentru oase şi suflet la fel cum hainele sunt un 
acoperământ al trupului. Prin explorarea trupului, fiinţa 
umană realizează cât de aproape se află de moarte.

Dacă individul obişnuit este tot timpul conştient 
de propria corporalitate, omul superior se raportează la 
ea abia în momentul în care se confruntă cu boala şi cu 
focalizarea atenţiei asupra sinelui: „Acest exces de atenţie 
faţă de sine din partea unei decrepite oarecare, mă făcu 
în primul moment să ezit între spaimă şi greaţă; apoi, 
am părăsit spitalul, înainte să‑mi vină rândul, hotărât să 
renunţ pentru totdeauna la durerile mele. (...) Cincizeci 
şi nouă de secunde din fiecare minut al meu – socoteam 
de‑a lungul străzilor – au fost închinate suferinţei sau...
ideii de suferinţă. De ce n‑am fost mai bine piatră! Inima: 
originea tuturor chinurilor...Mai bine obiect...aspir la 

binecuvântarea materiei şi a opacităţii.”4

Cioran extinde conceptul de degradare punându‑l în 
relaţie cu noţiunile de sfânt şi de Dumnezeu, susţinând 
că oamenii caută un refugiu în religie şi divinitate ca 
urmare a dezamăgirii: „Nu‑i semn de binecuvântare dacă 
eşti bântuit de existenţa sfinţilor. Se amestecă în această 
obsesie gustul pentru boală şi o foame nesăţioasă de 
stricăciune. Nu eşti preocupat de sfinţenie decât dacă 
ai fost dezamăgit de paradoxurile terestre, cauţi atunci 
altele, cu un conţinut mai ciudat, îmbibate de parfumuri 
şi adevăruri necunoscute; nădăjduieşti în nebunii absente 
din zbuciumul cotidian, în nebunii grele de‑un exotism 
ceresc; te izbeşti astfel de sfinţi, de gesturile, îndrăzneala, 
universul lor.”5

Omul nu vede în divinitate doar un refugiu, ci şi o 
modalitate de satisfacere a plăcerii, cel mai bun exemplu 
în sprijinul acestei idei fiind imaginarul feminin, în care 
Dumnezeu este profund marcat de indici corporali: „Când 
domnul îmi vorbea, iar eu îi contemplam minunata 
frumuseţe, vedeam dulceaţa şi uneori severitatea cu 
care gura lui atât de frumoasă şi divină rostea cuvintele. 
Simţeam o uriaşă dorinţă să‑i ştiu culoarea ochilor şi 
proporţiile trupului, ca să pot vorbi despre ele: niciodată 
n‑am fost vrednică să le cunosc. Orice strădanie e pe 
de‑a‑ntregul zadarnică. (Sfânta Tereza)”6 

4  Idem, p. 41
5  Idem, p. 198
6  Idem, p. 197

Anumiţi critici7 susţin că Cioran nu se mărgineşte la 
a vorbi doar despre descompunerea organicului, ci merge 
mult mai departe, încercând să redea acest efect şi la nivel 
textual prin desfacerea raţionamentelor în argumente şi 
presupoziţii, astfel încât expunerea sa nu este una de 
natură ştiinţifică, ci mai degrabă poetică: «Ses analyses 
ne sont pas de froids exposés d’une aride rigueur, mais 
bien plutôt des descriptions poétiques de manières de 
raisonner, d’événements, de relations de cause à effet, 
etc. Il s’amuse à faire cela partout, entre autres car ce 
travail comporte un volet destructeur : décomposant un 
raisonnement, montrant ses présupposés, il en exhibe 
la faiblesse dérisoire et participe à sa mise à mort. Dès 
qu’on tente de rationaliser une croyance, c’est qu’on en 
doute, c’est qu’on cherche des éléments extrinsèques à la 
croyance elle‑même pour la soutenir. On passe du «croire 
pour comprendre» pur et authentique au «comprendre 
pour croire», qui est contradictoire, impossible. Et comme 
Cioran vise aussi à démontrer que tout repose sur la 

foi...»8

Intenţia de 
experiment este mai 
mult decât evidentă, 
corpul fiind văzut, la 

fel ca şi în cazul lui 
Gheorghe Crăciun 

sau al Hortensiei 
Papadat‑Bengescu, ca 
un text9, ca un topos 

pe marginea căruia 
scriitorul brodează 

poveşti urmărind să 
redea acelaşi sentiment 

de autenticitate a 
senzaţiei şi în mintea 

cititorului. 
Idealul către 

care tinde scriitorul 
este descompunerea 

corporală prin 
intermediul prozei, 

idee susţinută şi 
prin maniera în care 
Cioran se raportează 

la timp. După părerea 
lui nu timpul exterior 

contează, acesta 
constituind o simplă 
convenţie de sorginte 

gramaticală, ci timpul 
interior sinonim cu 

individualitatea dată 
de trăirile, tristeţile sau 
dezamăgirile fiecăruia. 

Doar indivizii frivoli 
se ghidează după 

timpul exterior, omul 
superior realizând că 

nu există nici un motiv 
pentru care ar trebui 

să privilegieze clipa 
prezentă în detrimentul 

celei trecute sau celei viitoare. Pentru scriitorul modern, 
nu raportarea corpului la timp primează, ci povestea 

înscrisă pe corp, cititorul primind invitaţia de a o 
descifra sau chiar de a lua parte la actul scriiturii în 

sine.
O dată ajunşi cu analiza în acest punct, prin 

extensie, ne‑am putea imagina o paralelă între omul 
frivol şi civilizaţiile ajunse la apogeu, pentru a descoperi 
dacă există similitudini între termenii de decadent şi 
descompunere, aşa cum apar ei în imaginarul eseistului. 

La fel cum figura omului modern, caracterizat de 
frivolitate, este distrusă sistematic, în părţile consacrate 
decadenţei, el procedează la descompunerea figurilor 
unor personaje celebre sau la cea a moravurilor ca şi 
cum ar dori să contribuie la decăderea culturii respective. 
Astfel, putem conchide că decadenţa nu reprezintă, 
în viziunea lui Cioran, altceva decât o descompunere a 
marilor culturi.

Privind din această perspectivă, prin descompunerea 
la nivel textual a raţionamentelor în presupoziţii şi 
argumente, scriitorul încearcă să determine emoţii şi 
modificări în trupul sufletesc al cititorului, cu scopul de 
a‑l face părtaş la actul scriiturii.

7  Vezi Mathieu Gauvin, Décadence et décomposition : Les 
paradoxes de Cioran
8  Idem, http://www.ulaval.ca/phares/vol3‑hiver03/texte08.html
9  Hortensia Pârlog, Translating the body, p. 19
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LITERARE

În luna noiembrie a anului trecut, a ieşit de sub 
teascurile tiparului Convorbiri cu Mircea Daneliuc a 
lui Alexandru Petria, un volum conţinând dialogurile în 
spaţiul virtual derulate între cei doi de‑a lungul a aproape 
o jumătate de an (aprilie‑septembrie 2013). Cartea a fost 
prefaţată de alte două, apărute tot la Adenium, având 
pe copertă numele reputatului Mircea Daneliuc: Ca un 
grătar de mici. Un picior de plai, cu şpiţul (un roman 
plus o nuvelă) şi Pisica ruptă (reeditarea succesului 
din 1997, cu care cunoscutul regizor a păşit în lumea de 
multe ori tulbure şi spinoasă a literaturii).

Volumul este structurat în patru părţi, fiecare 
constituind propriu‑zis un interviu de sine stătător 
(dar în firească întrepătrundere cu celelalte dialoguri... 
tête‑à‑tête pe internet...). Cel dintâi, cu care „s‑a spart 
gheaţa” destăinuirilor făcute de Mircea Danelic lui 
Alexandru Petria, a apărut în „Tribuna” în luna mai. 
Tot în „Tribuna”, în iunie şi octombrie 2013, au fost 
publicat cele două texte din Addenda, în care acelaşi 
Petria realizează percutante portrete scriitorului (Mircea 
Daneliuc, provincialismul culturii române şi ruperea pisicii, 
respectiv Turbo Daneliuc). Spre a se atrage atenţia între 
cele două ipostaze ale lui Al. Petria – de intervievator şi de 
cronicar literar –, cele patru interviuri sunt succedate de 
un Laudatio adresat (la persoana a II‑a singular, pentru a 
se evidenţia intimitatea creată între cei doi de „duelurile” 
lor verbale, din care au mai ieşit şi scântei...) de domnul 
Daneliuc partenerului său (stăruitor şi răbdător) de 
dialog, care l‑a „scos din bârlog”, adică l‑a obligat să se 
„modernizeze” (parţial măcar) în relaţia cu publicul cititor.

Citeam undeva că volumul Convorbiri cu Mircea 
Daneliuc se citeşte uşor, dintr‑o răsuflare. Mie nu mi s‑a 
părut aşa. Dimpotrivă, senzaţia pe care am resimţit‑o de 
la prima la ultima pagină a dialogului Petria – Daneliuc 
a fost aceea că urmăresc un meci de tenis din finala 
ATP a Cupei Mondiale. Abili, atât intervievatul, cât şi 
intervievatorul au lansat capcane, au uzat de sensurile 
conotative ale termenilor, au făcut aluzii la discuţii 
anterioare ori la afirmaţii consemnate deja în Pisica 
ruptă, astfel încât cititorul nu‑şi permite nicio clipă să 
lase garda jos. În plus, desele referiri la filmografia lui 
Mircea Daneliuc sau la cărţile sale apărute din 1997 
încoace a presupus dese pauze de lectură pentru a avea 
răgazul necesar accesării fişierelor din memorie în care, 
prăfuite de ani, aveam „Senatorul melcilor”, „Croaziera” (ce 
salutară iniţiativa TVR2 de a reprograma aceste filme la 
început de 2014!), „Vânătoarea de vulpi” ori „Glissando”. 
Făcând parte din generaţia de „decreţei”, ca Petria (Mircea 
Daneliuc subliniază de câteva ori distanţa dintre generaţii 
spre a atrage atenţia asupra faptului că acumularea, din 
punctul de vedere al timpului scurs, conferă o perspectivă 
mai amplă şi mai profundă asupra realităţii trăite ori 
ficţionale), creaţia regizorului Mircea Daneliuc (care şi‑a 
scris singur majoritatea scenariilor de film; înainte de 
studiile la IATC, a absolvit Filologia, dovadă a respectului 
şi a apetenţei sale permanente pentru cuvântul scris) 
mi‑a marcat adolescenţa. Asemenea lui Petria, am 
simţit că „noua” carieră a lui Mircea Daneliuc, aceea de 
scriitor, este firească, un supliment la cariera regizorală, 
nu la concurenţă cu aceea. Am pus adjectivul „nouă” 
între ghilimele deoarece consider că munca scenaristului 
Daneliuc constituie travaliu scriitoricesc adevărat: filmele 
sale nu aveau şi nu continuau să aibă azi impactul major 
îndeobşte recunoscut (de public, dacă nu şi de critică – de 
multe ori tendenţioasă!) ca operă regizorală, în absenţa unor 
scripturi bine închegate, coerente, adică în absenţa unor 
scenarii‑creaţii literare, nu scriituri însăilate din pagini 
de replici cronometrate atent. Evident, în Convorbiri..., 
Mircea Daneliuc afirmă nu o dată că există deosebiri 
majore între scrierea unui scenariu şi scrierea unui 
roman. Însă tot Domnia Sa este acela care vorbeşte despre 

scenariul convertit în roman şi despre cartea ajunsă film, 
astfel încât cele două scrieri, diferite ca tehnică, modalităţi 
de expresie, întindere etc. apar în conştiinţa cititorului 
ca două formule‑surori (vitrege), care au moştenit din 
ADN‑ul tatălui creator acele virtuţi prin care arta însăşi 
(cinematografică ori literară) se poate defini.

În primul interviu, Am descoperit migrena odată 
cu cinematograful, Mircea Daneliuc se mărturiseşte din 
perspectiva unui „emigrant” prin operă. Revendicându‑se 
dintr‑o cultură periferică şi, pe deasupra, recunoscându‑şi 
statutul de „avorton” al unui stat (comunist şi 
democrato‑comunist) ce reprezintă „tot ce antipatizez cu 
mai multă sinceritate”, mărturiseşte că acesta l‑a obligat 
să inventeze „strategii de străpungere”, în felul acesta 
răzbătând, reuşind să îşi vadă opera cinematografică 
concretizată, ajunsă la public (şi la critica de specialitate, 
ce i‑a premiat munca nu de puţine ori; doar că Domnia 
Sa nu crede decât în premiile constând în aprecierea 
spectatorilor). Regizorul nu se simte „un fel de Dumnezeu 
în miniatură” (cum l‑a provocat Petria să se recunoască), 
dimpotrivă, se consideră „ca un sculptor, un salahor. 
Unul înspăimântat” de perspectiva eşecului, fiindcă 
„Filmele bune sunt o excepţie”. Iar el pe toate „le‑am făcut 
din dragoste”, se confesează.

Alunecând dialogul în direcţia literaturii, 
intervievatorul este curios de ce scrie Mircea Daneliuc. 
Şocant de frust, acesta răspunde: „Ca să nu mă 
defenestrez”, explicând după ce se îmbunează că: „Scrie 
pentru a se amâna”, deşi i se pare că „ne adresăm unui 
public fără criterii, care nu mai poate deosebi cu propriul 
cap ce e bun de ce‑i rău”; mai încolo, afirmă că nu crede 
în ideea „zăvorârii în cărţi”.

Ştiindu‑se un creator controversat, domnul Daneliuc 
sintetizează: „Şi filmele mele de după ‛90, şi cărţile au 
aceeaşi problemă. Deranjează ierarhiile scripto‑comunitare 
umflate cu pompa (...), ca atare, sunt ocultate cu bună 
ştiinţă, până la iluzia dispariţiei, se confundă în peisajul 
inventiv naţional”.

Scriitorul ca un alergător de fond, interviul al doilea, 
aduce în discuţie glisarea dintre film spre carte şi aceea în 
sens invers; curgeri ce merg aparent în paralel, dar, în fond, 
e vorba de modificarea perspectivei publicului din spectator 
în cititor şi din lector în aceea de cinefil. „Fiecare scriem 
ceea ce ne‑a plăcea să citim”, opinează Mircea Daneliuc, iar 
„scrisul nu poate fi decât o divulgare a intimităţii profunde, 
o dezvirginare, nu o „reconfigurare prin propria prismă 
şi a realităţii”, cum i se părea intervievatorului. „Scriu şi 
refac foarte mult”, recunoaşte scriitorul, confirmând faptul 
că pentru el orice demers artistic reprezintă un travaliu 
intens şi de durată. „Intrăm în artă goluţi, aşa cum venim 
pe pământ; oricâte zorzoane şi diamante de sticlă ar avea 
un film sau o carte, rămâne ce‑a fost, rămâne cum este” – 
este convins Mircea Daneliuc.

Partea a treia a volumului este constituită din cel mai 
amplu interviu, Despre viaţă, despre filme. Cu diplomaţie, 
Alexandru Petria îşi plimbă partenerul de conversaţie prin 
întreaga existenţă, începând cu anii copilăriei petrecute 
în Basarabia şi până în perioada eflorescenţei sale în 
cinematografia de top. Din nou este reluată tema culturii 
mici: „Eu aş clasifica nivelul cultural al unui popor după 
numărul de monumente/ statui ale unor predecesori 
remarcabili aflate pe un teritoriu la un moment dat”.

Făcând o comparaţie între regizor şi scriitor, Mircea 
Daneliuc consideră că avantajat este acesta din urmă: 
„Scriitorul, bietul, e fericit de tot. E prea‑fericit. Scrie fără 
buget, virtual, rareori pe hârtie”.

De‑a lungul carierei, după cum mărturiseşte, Mircea 
Daneliuc n‑a fost însoţit de prieteni; dimpotrivă, i s‑au 
pus mereu piedici, i s‑a făcut mult rău, iar „Nedreptăţile 
(...) sunt tăioase ca un ciob pe care eşti nevoit să‑l înghiţi. 
Acolo, înăuntru, totul se transformă cu timpul în mâzgă, 
în mucilagiu amorf”. Totuşi, se fereşte să nominalizeze, „Ca 
să nu ni se jegoşească discuţia”.

După Ca un grătar de mici, cel din urmă interviu din 
volum şi cel mai scurt, spre deosebire de precedentele, nu 
mai conţine incursiuni în trecut, semnalând faptul că, în 
sine, Mircea Daneliuc scriitorul s‑a desprins emoţional de 
Mircea Daneliuc regizorul. Spiritul critic, incisivitatea vizavi 
de fenomenul politic şi politicieni, sarcasmul şi francheţea 
ce‑l definesc sunt vizibile şi aici. „Citind romanul, am 
avut convingerea că v‑aţi deversat nervii în scriitură, în 
loc să puneţi mâna pe un par sau pistol. Mă înşel?” – 
provoacă Petria. „Fiecare cu artele lui marţiale” – răspunde 
Mircea Daneliuc. „Ca un grătar de mici e ca un strigăt de 
deznădejde. Mă repet, dar nu contează, nu mai are rost să 
sperăm?” – îl incită din nou Alex. „Sperăm cu mânie. Orice 
politician unsuros dezvoltă în alergător această pulsiune” – 
replică intervievatul.

La finalul lecturii Convorbirilor cu Mircea Daneliuc, 
am avut impresia că am asistat la un spectacol unic: 
Mircea Daneliuc mi‑a părut un lup singuratic, în ipostaza 
paradoxală de conductor de haită, chiar dacă aceea rămâne 
nevăzută (haita o constituie, evident, pe lângă admiratori, 
epigonii săi, imitatorii, „furăcioşii” – se ştiu ei care sunt! 
– ce nu‑l recunosc deschis drept model), în vreme ce pe 
Alexandru Petria l‑am văzut drept dresorul ce încearcă 
să‑l oblige a sări prin cercul de foc pe vigurosul lup cu 
blana căruntă, ajutat de biciul întrebărilor (îndrăzneţe, 
impertinente câteodată, reverenţioase de multe ori, lăsate 
neterminate când i s‑a părut că devine prea insistent). Iar 
în faţa acestei reprezentaţii inedite, noi, cititorii, rămâneam 
muţi, incapabili să anticipăm în vreun fel evoluţia celor 
doi aflaţi faţă în faţă, nefiind capabili să presimţim dacă 
învingător din lupta aceasta va ieşi dresorul sau fiara 
„neagră în cerul gurii” (sau aproape aşa, după cum îl 
corectează pe intervievator Mircea Daneliuc la un moment 
dat). Şi am avut revelaţia faptului că noi, cititorii, am 
câştigat de fapt, îmbogăţindu‑ne, prin lectura interviurilor 
din volum, simţindu‑ne, în acelaşi timp, obligaţi să revedem 
opera cinematografică a regizorului care „s‑a lăsat de filme” 
şi să acordăm atenţie sporită cărţilor sale, fiindcă „Mircea 
Daneliuc îşi compune cu meticulozitate o altă faţă publică, 
de scriitor” (Al. Petria). Ana Blandiana, la apariţia dintâi a 
Pisicii rupte, afirma că „Mircea Daneliuc e omul care nu 
poate fi înfrânt”. După un deceniu şi jumătate, Al. Petria 
îi schiţează portretul astfel: „Rebel şi, uneori, nemilos de 
franc, după paravanul de filme şi literatură, (...) iradiază 
salutar şi constant verticalitate de caracter, antidot la 
supuşenie, prostie”. Este de datoria noastră, a iubitorilor 
cuvântului tipărit (sau răspândit prin internet), „să dăm de 
veste‑n ţară” – cum se zicea odinioară – pentru ca rândurile 
cititorilor lui Mircea Daneliuc să se îngroaşe în fiecare zi.
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POEM CU ORIGINE 
PROTEJATĂ

Se dedică lui Codex Alimentarius

Acest poem intensiv
cu surplus de simţire
bătrân şi copilăros

vegetarian şi gurmand
cu respiraţia întretăiată
face observaţii pe stradă
nu aici, nu acolo…

schilav şi obez
egal: tu, eu, ei
cu surse prestigioase
cu trimiteri la catastrofe
cu invitaţia către lectori
de a‑şi lărgi informaţia referitoare la…şi la…
cu icoane explicative

acest poem care începe cuviincios cu
A=abuz, B=brută, C=crimă, D=durere

preparat la cald, presărat
cu parmezan ras, crustacee la abur
cu inhibitori solubili în lacrimi
cu gură ascuţită, cu cioc şi dinţi
verde‑albăstrui pe spate, gri‑argintiu pe burtă

înfipt în pix ca o acadea
cu emfaze intestinale
eliminat prin urină aurie
tuşeşte, scuipă, răcneşte
plin de mesaje beligerante

nicicum nu‑i intri în voie

acest poem descompus
înghiţindu‑şi capul din coadă
optimizând partea sărată a mierii
sticlind în mocirlă
cu bacterii, mucilagii şi drojdii
cu aromatizanţi, coloranţi, ascorbanţi
gelifianţi, lactaţi, citraţi, tartraţi

eu în el – ca uleiul în apă
învăţând durerea să doară
apasă pe accelerator
cu un concentrat de zâmbet superior

acest poem de larg consum
cu adaos de fier, titan, litiu
afrodiziac deşi oamenii de ştiinţă nu
vor recunoaşte asta niciodată

afumat puţin la rece, la cald
râncezit, conservat cu fum lichid
depozitat în fâşii, în 
petice, în calupuri

lăsat la vatră, la îndemâna 
femeilor 
contaminate, bărbaţilor infestaţi
va fi un pic hidos 
eviscerat la vedere

maturizându‑se prin forţa împrejurărilor
prin mijloace şi metode specifice
fertilizat cu borhot, cu sânge bogat în azot
în gunoiul perturbator

uneori va fi radical înlăturând
şi puţina indulgenţă din acidul tartaric
privindu‑şi în oglindă faţa în flăcări

alteori, cu un aer comunitar, parental
bun purtător de agenţi patogeni
de agenţi de legătură
va inventa, inventaria
capcane biodinamice, cu feromoni
şchiop de‑o aripă, zburând într‑un picior...

viermii îi vindecă rănile
păsările insectivore, acarieni moi
ciupercile eliberatoare de CO2

el trece pe la fiecare masă
cu aripioarele pectorale fluturând ca steagurile
învingătorului fără învinşi
tu de ce eşti ce eşti
când toţi se învârt în jurul tău
neştiind de unde să te înceapă

când vorbeşte despre iubire
stă secole întregi la dospire

distilat din şerpi stafidiţi
are o tărie de milioane de grade
deşi soarele nu va recunoaşte asta niciodată

acest poem luat în calcul 
la bilanţul bunăstării pământene
e pus în vânzare chiar azi
cu preţ zero
având ca bonus poemul‑capsulă
cu rimă parazitară
reproducându‑se devastator

el îţi soarbe creierul macerat
indiferent de partea cui ai luptat

eu în el ca o sămânţă cu peri
hrănindu‑ne cu ce mai rămâne din eroii
întinşi pe altare
pe lespezile cu orificii 
prin care intră şi ies 
marile aspiraţii şi respiraţii 
în ritmul bătăilor inimii comunitare

îmi stă în cârcă de sute de ani
un animal marin şi terestru
visând să zboare
cu lumea în gheare
inuman prin compoziţia utopică
infirm din naştere dar la spirit întreg

îşi rupe filele subţiate de manipulare
de sunetul clopotului prevestitor
cu vocaţie de spărgător de canoane
fără spirit de orientare‑n dezastre

cu o viguroasă consistenţă leneşă
alb ca un cuvânt nerostit
tânjind după un eucalipt fără umbră
când se scutură împrăştie‑o pulbere vanilată

se poate consuma crud, copt, fript
pe jar, pe împletituri de 
nuiele
cu răşini şi uleiuri 
eterice
uşor laxativ, 

contraindicat 
în călătoriile de 

azi pe mâine

bun transmiţător de nervi
se împiedică de propriul mers înainte
cu vibraţii moleculare
cu copită şi coadă 
dă autografe cu cerneală de sepie

suflu în el şi se risipeşte ca o păpădie
cântă cu peştele‑vioară, 
peştele‑chitară, peştele‑tamburină ‑
rudele lui de grad zero
congelate în protocol de grad zero

scris cu apă tare pe cer
uitat prin sertare, vitrine, latrine
cules din hale dezafectate
din el poţi fabrica lumânări ori săpun

acest poem 
cu denumire de origine protejată
cu valve, branhii, tentacule
cu ventuze şi coarne arcuite
e cărămida mea de bază
cu lanţuri şi porţi de trecere 
prin regnul cu naşteri concomitente

nu recunoaşte niciun stăpân 
lacrima lui înclină axa pământului
când iese la rampă
aplaudat de comisiile verticale, orizontale
erou în războiul ciocolatei

eu în el ca uleiul şi vinul
stropit peste moaşte
implorându‑l: nu‑mi întoarce spatele
dar nici nu te holba

când se relaxează
urlă, latră, dansează
imită fulgerul, grindina, trăsnetul
îşi schimbă culoarea în funcţie de cititor
sfidând politica alimentară
la controlul de filieră 
se lasă presat, izbit, trântit
după standardele omologate

acest poem comestibil
obţinut prin terifiante încrucişări
ia formă de cupă, de ureche, de vulvă
regurgitându‑şi identitatea

acest poem pe trupul meu ca un vâsc
cu vâscozitate, elasticitate, plasticitate
flexibilitate, impermeabilitate
cu aplicaţii industriale în forţă
şi punct critic foarte ridicat
împodobit cu o coadă de maimuţă
scufundat în emisfera nordică
confundat cu hippogrossus hippoglossus
albastru ca un peşte albastru

sterilizat, dezinfectat, microfiltrat
liofilizat pentru uzul astronauţilor 
eliberat de ataşamentul terestru
favorizând peristaltismul

dulcificat cu sodă caustică
spălat pe picioare cu flori de lapte
învechit cu moşmoane

azi a împlinit 365 de zile fericite
şi nu ştie 
se înclină în faţa autorităţii alimentare
când pe scări când pe acoperiş

el face să dispară barierele dintre specii
inumanitatea umanului globalizant:
Luaţi din frumuseţile mele
dar şi din mizerii, serviţi!

l‑au uns cu sânge proaspăt
pentru a agita fiarele
l‑au uns cu catran, torţă vie‑n arenă
dându‑i iertarea din ultima cupă 

acest poem solicitând masticaţia
cu un consum excesiv de oh, ah, vai…
cu inimă de cocotier
cocoţându‑se în fiecare zi 
pe altă verigă lipsă
plin de alfa şi omega
ducându‑şi Crucea de Malta‑n spinare

îşi scoate pălăria spongioasă în faţa ta
ca un felinar chinezesc
în poartă cu şorţul pătat de sânge

el are mecanisme încă neclare
până când îi apar primii incisivi care să taie
caninii să sfâşie, molarii să fărâmiţeze
să digere întregul Codex alimentarius
da, el îmi uşurează munca
ce presupune maximă vigilenţă
de la producţie 
până la descompunerea inteligentă…
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Am uitat
Am uitat cuvintele toate 
m‑am cufundat în tăcere
în dulcea învăluitoarea tăcere 
ca‑ntr‑o găoace
clocită de Pasărea Phoenix 
trebuie din nou să le‑nvăţ 
trebuie din nou să le pipăi 
conturul cu grijă 
până la punerea‑n rost 
până la rostire 
până la forma finală
dinainte prescrisă
totul e să nu fiu uitat 
de cuvinte
să nu fiu abandonat
părăsit
trebuie din nou să cobor 
în patria Mumelor 
sau să urc 
în zona virgină 
a zăpezilor pure
unde cuvintele tac
şi aşteaptă 
să ia forma visată 
ca un cuib în pădure 
am coborât în tăcere 
în linişte 
în meditaţie 
dar simt presimt
ca o femeie lehuză 
că în curând 
se va face lumină‑n 
cuvinte
care toate 
vor scoate capul în lume 
să spună 
ce au de spus 
răspicat 
reinventându‑mi memoria 
renăscându‑mă

Dacă pasărea
Dacă pasărea n‑ar fi cântat,
ea n‑ar fi fost vânată, 
e sacrificiul celui destinat 
să nu moară deodată

de moartea ei eu nu sunt vinovat 
dar cântecul rămâne viu în mine 
şi dacă mor îl las neterminat 
un cânt de bucurie şi suspine 

şi alte păsări cântătoare 
îmi umplu cerul de extaze
nu, nicio pasăre nu moare 

mă vindec de singurătate 
când vreau să pun pe note fraze
măcar pe sfert, pe jumătate

Nostalgia tăcerii
Trăiesc nostalgia tăcerii
aerul ei pur absolut
dinainte de naştere 
cad în somn
într‑un somn profund
ca un hipnotic
înotând în apele 
amniotice 
şi mă trezesc deodată 
ţipând plângând urlând
dureroasa desfacere 
rostirea dintâi 
prin care Cuvântul 
ca într‑o nouă
geneză
cu un vuiet ameţitor 
se desprinde din gol 
rotindu‑se învârtindu‑se 
în jurul axei sale 
ca o roată de foc 
luminând orizontul 
Vorbind, aduc un elogiu
tăcerii
cântecului ei virtual 

pur absolut
trăiesc între două 
extreme:
A FI sau A NU FI

Vioara, pianul, tăcerea
Ascult melodiile inconfundabile
vioara, pianul, tăcerea
cufundat adânc în cântec 
ca într‑o hipnoză 
vioara, pianul, tăcerea
respir în ritmul grav sacru
al muzicii 
atotcuprinzătoare 
o linişte blândă 
mă învăluie 
acum aş putea sta de vorbă 
fără inhibiţii 
cu Dumnezeu 
ca de la om la om 
vioara, pianul, tăcerea 
iată, deja simt 
presimt 
că în curând 
va să plouă 
un abur cald, înmiresmat
se înalţă uşor 
din pământul reavăn 
vioara, pianul, tăcerea

M‑am retras în tăcere
M‑am retras în tăcere
am tăcut, am tăcut 
până când 
cuvintele albe, tăioase
au ţâşnit, răbufnit 
în explozii solare 
cuvinte de foc 
arzând mucegaiul 
cuvinte sabie 
secerând măştile 
tăind în carne vie 
în propria‑mi viaţă 
iată, se şi văd 
urme adânci pe faţă 
poţi citi, desluşi
o inedită biografie 
privesc înapoi cu mânie 
din apă, din aer, 
din foc, 
au răsărit 
cu un tunet înfricoşător 
seminţele unei noi germinaţii
într‑un pământ bogat 
binecuvântat 
ca să respir în sfârşit 
liniştit

Masa tăcerii
Să ne‑aşezăm la masă 
în linişte
să spunem doar rugăciunea 
binecuvântând bucatele 
pâinea noastră 
cea de toate zilele 
vinul şi toate celelalte 
dăruite nouă de Dumnezeu 
să aprindem o lumânare 
de clipa asta sacră 
a Cinei cea de taină,
în capul mesei, 
Mama,
Care‑mparte egal 
bunătăţile
rod al câmpului
al trudei 
al sacrificiului, 
apoi tatăl,
nebărbierit, cu figura lui 
obosită, 
dar împăcat,
apoi noi 
fraţii şi surorile 
apoi nepoţii 
îmbrăcaţi sărbătoreşte 
cu mâinile curate 
cu sufletul curat 
cu toţii doisprezece 
cinând în tăcere 
lăudându‑l pe Domnul 
care discret 
deasupra noastră 
invizibil 
ne veghează destinul 

ştiind sigur 
absolut sigur 
că niciunul dintre noi 
nu va trăda

Mama ştia
Mama ştia să tacă 
avea modul ei 
inconfundabil 
de a tăcea
nu mă certa niciodată 
dar privea la mine 
o privire caldă 
mustrătoare 
pentru boacănele 
pe care le făceam 
nu se plângea niciodată 
deşi tot greul casei 
cădea pe ea
pe umerii ei firavi 
deşi faţa ei obosită 
brăzdată
ochii ei căprui 
înceţoşaţi 
nu trădau niciodată 
suferinţa ascunsă 
mută 
aşa a trăit toată viaţa
într‑o discreţie desăvârşită 
ca o respiraţie 
normală 
neostentativă
aşa a sfârşit 
calm lent senin
ca o lumânare 
pentru că ştia 
Mama ştia 
Că acesta e sfârşitul 
un singur lucru regreta
regreta din tot sufletul 
că ne despărţim. 

Tăcerea copacilor
Copacii tac. Dar dacă pui urechea
atentă pe scoarţa lor
vei auzi cum circulă în seve 
un sânge viu 
în ritm egal de cântec neîntrerupt 
copacii cresc în ploaie sau în vânt 
copacii cresc pe arşiţă şi ger 
ei tac şi cresc 
şi nu se plâng 
cresc drept 
spre cerul luminos 
respiră
sunt plămânii pământului 
învăluit în smog 
stau singur în pădure 
şi aud
o uvertură anunţând furtuna 
copacii fremătând ameţitor 
„Patetica” e simfonia lor 
eu mă retrag 
în izolarea calmă din cabană 
şi‑ascult în linişte 
„Patetica”.

Boală
Sunt bolnav de vuietul mării, 
De cântecul ploii sunt bolnav, 
De‑apusul de taină de la marginea zării. 

Sunt bolnav de toamne, de parfumuri, de flori, 
De zăpezi, de culori, de cascade, 
De cântecul păsărilor dimineaţa în zori
Şi de trubadurii fredonând serenade. 

Sunt bolnav de şampania spumegând în pahare, 
De baletul pe gheaţă, ireal, ca‑ntr‑un vis, 
De frumoasa Loreley, dansatoare, 
Care‑atâţi pretendenţi a ucis. 

Sun bolnav de dorul de mamă, 
De dorul de casă, mă dor 
Amintirile toate, mă cheamă
Să mă‑ntorc înapoi, la izvor.

Sun bolnav de dragoste, de ochii căprui, 
Şi de mersul legănat ca un val, 
De parfumul discret de tei, de gutui, 
Ca al unei prinţese de bal. 

Sunt bolnav de cântec, bolnav de moarte, 
Sunt bolnav de‑o boală ciudată,
Doar prin cântec, transferat într‑o carte,
Poate eu n‑am să mor niciodată.
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În încăperea luminoasă, mobilată cu gust, îmbinând 
designul clasic cu cel modern, un bătrân cu înfăţişare 
de înţelept se plimbă de colo‑colo. Păşeşte greoi peste 
covoarele persane, tocite de vreme, din vechiul birou, 
acum transformat în cameră de zi pentru nepotul său 
din clasa întâi(a). Decor ajustat, peste piesele de mobilă 
stil şi statui romane: imagini din Clubul lui Mickey 
Mouse, maşinuţe, avioane, elicoptere, macarale, rachete, 
dinozauri, Lego, poliţişti, supermeni, cerbi din pluş, TV, 
trei PC‑uri, laptop şi CD‑uri, webcam, consumabile IT, 
cărţi cu benzi desenate, caiete, creioane colorate, carioci 
etc. Răsfoieşte imprimate şi fredonează:

– „Eu sunt pământul în care mă duc de unde am 
venit cu toate păcatele,/ Tu eşti vântul ... bla‑bla‑bla./ În 
deşert pluteşte (sau putrezeşte?) umbra trupurilor noastre 
bla‑bla...” Unu‑Doi! Punct. Punct. Liniuţă. Liniuţă. 
Bastonaşe. Cârlige. Cerc: O! Arond: @! Acum literele: A 
mare de tipar, M mare de tipar! A M! M‑A‑M‑A! Ma‑Ma! 
Mama, într‑un cuvânt!

Plasma TV emite semnalul breaking news: „În 
această noapte, după un secol de la interzicerea pedepsei 
cu moartea, la cerere, deţinutul cu nr. 001.5742.14.731 
va fi executat!” 

Mormăie, enervat: 
– Eutanasiat! Nu executat. Fi‑v‑ar meseria de 

râs să vă fie! M‑aţi intoxicat cu limba epocii de lemn. 
Propagandişti cu carâmb în solda minciunii oficiale. 
Provocatori şi diversionişti! 

Sună telefonul, dat pe „speaker”: bip‑bip! Bip‑bip! 
Bătrânul apasă pe telecomandă:

– Alo! Da?...
– Ce faci, „tataie”?
– Caca cu fi‑tu!
– E cuminte?
– E fi‑tu! Nu ţii minte? Nici pe „tron” nu aveai 

astâmpăr.
Din hol, dinspre closet, se aude apa trasă în bideu. 

Un copil năvăleşte în cameră:
– Tati! Tati! Să‑mi aduci un elicopter... Teleghidat, 

cu control digital… Am făcut liniuţe, bastonaşe, cercuri… 
şi pipi, şi caca… Singur, cu tataia lângă mine, în weceul 
pentru adulţi. Nu la oliţă! Şi să‑mi aduci şi cereale cu 
cacao, vitamine şi minerale… în pungi cu surprize… 
(către bătrân:) Tataie, îmi povesteşti „Cerbul cu coarne de 
argint”? Tataie, de ce...

Bătrânul, zâmbind protector către copil, îl mângâie 
pe creştet. Din speaker izbucni:

– „Tataieee”?!? E „împieliţat”, dar n‑are! Nu te da 
lovit… Cum ţi‑au ieşit analizele?

– Prost! Privesc, dar nu văd! Trăiesc, dar nu simt! 
Sunt un mort frumos cu ochii vii! Îţi promit că orice va 
„ieşi”, n‑am să‑ţi stau pe streaşină şi nici sibilin în beci! 
Ai găsit donator?

Din speaker: 
– Am găsit! Nu am nici un interes să te ţin mort în 

viaţă, nici să te îngrop viu! Alege? 
– Îl cunosc pe…? E înger sau mammon? Dacă‑i preiau 

apucăturile lacome?...
– Cu zestrea ta genetică zăludă putea fi şi mai rău. 

Minunea lui Iisus care a vindecat orbul este deja practică 
medicală de un secol. Eu voi avea grijă să‑ţi lungesc şi 
lanţurile de... ADN care stimulează preocupările casnice. 
Mai ştii cum arată şi la ce foloseşte mătura?

 Bătrânul, uitându‑se îngrozit la dezordinea din 
cameră:

– Îmi pui „coadă”? Şi ochi roşii? Deci, voi fi manipulat 
genetic. 

– Viaţa e o balanţă riguroasă: la bătrâneţe dor al naibi 
tocmai lucrurile de care nu ţi‑au păsat în tinereţe! Ţi‑ai 
pus întrebarea de ce oare personajele negative, fioroase, 
din basme – zmei, balauri, zgripţuroaice – au şapte vieţi? 
Celelalte, paşnice, doar una! Îţi fac extensia… 

– Îmi clocotesc cromozomii de emoţie. Adică, după 
ce crapă nenorocitul, iei organele bune şi le pui în mine. 
Sau viceversa! Luptăm o viaţă ca să nu murim înaintea 
altora! Întrebare: cine e viul după trezirea din narcoză? 
El, reîncarnat, sau eu, mort resuscitat? Schimbăm Cărţile 
de Identitate? CNP‑ul? Mă‑ta pe cine primeşte în pat? Ce 
ciorapi miroase? 

Din speaker:
– Nu e atât de habotnică pe cât crezi tu! Maria 

Magdalena a „scăldat” multe picioare de bărbaţi, dar Iisus 
a făcut‑o sfântă! „Coldanul” nu e fiştecine: are „Centironul 
de Aur”! 

Copilul, năvălind în camera pe care o părăsise pentru 
că nu era băgat în seamă: 

– Tataie, ce‑i aia habornică? E harnică, adică? Pe 
mamaia şi pe mami nu le cheamă Maria! Magdalena e 
colega mea de clasă care nu se spală pe dinţi. Pute!... E 
full de microbi.

Bătrânul, mângâind copilul mai insistent pe creştet, 
se înveseleşte:

– Bă, tu de mic… tragi cu urechea? Studiezi... Ce 
genii avem noi aicea şi nu ştim?

Din speaker: 
– Atenţie distributivă, memorie enciclopedică, 

gândire analitică. Tu i‑ai pus „coarne”!
Bătrânul îngrijorat, mângâind buclele blonde ale 

copilului: 
– Pardon, gene! Cele bune! Să revenim la „oile” 

noastre: cât iei din ăla şi pui în mine? 
Din speaker:
– N‑ai să ştii niciodată! Eşafodul este plin de sângele 

martirilor... Şicanele destinului!
Bătrânul enervat: 
– Frumoasă perspectivă! Legea lui Socrate: schimbaţi 

măruntaiele bolnave în tinereţe ca să muriţi sănătoşi 
la adânci bătrâneţi! Apoi alegi: cupa cu cucută sau un 
glonţ în cap! Primum vivere et deinde philosophari! Viaţa 
înaintea filozofiei! Genele şi ideile caste au viaţă precară. 
Bălăriile rezistă! Spiritul se volatilizează, în groapă te lupţi 
cu materia: viermii!

Din speaker: 
– Eşti expirat! Legile lui Mengele: un prizonier e bun 

mort! Gemenii sunt o avere. Unu‑n doi e clonă! Doi în unu 
e altoi! Câţi zombi avem? Trei! Accesaţi Wikipedia!

Copilul, mânuind tastatura unui PC, vorbeşte către 
speaker, apoi spre bătrân:

– Tati, exerciţiul ăsta e greu şi pentru superdotaţi! 
Toţi copiii ştiu că nu e voie să faci experimente pe oameni 
vii... Tataie, îmi povesteşti „Cerbul cu coarne de argint”? 
De ce este tânăr fără să fie bătrân ca tine şi de ce zboară 
ca o pasăre cu viteza luminii? E biotronic?

Din speaker:
 – Ce zice? Ce face? 
Bâtrânul arţăgos, către speaker:
– Intuiţie de copil! Îşi studiază arborele genealogic 

pentru a evalua probabilităţile din orizontul lui ereditar: 
vraci, casap, hoher? (către copil:) Nu cunosc, tataie, taina 
tinereţii fără bătrâneţe. Povestea e „i(n)spirată”, bine 
ticluită, greu de descâlcit. „Pupă” cerbul şi află! 

Tensionat, din speaker, cu glas sigur, dar temperat, 
presimţind ceea ce va urma:

– „Tataie”!!! Lasă copilul în pace! Nu‑i împuia capul 
cu prostii! Do not test him! Am drept de practică în 
retroacţiune! Can wake up the dead from the grave and 
make them fly!

– Voi, inginerii de molecule, sunteţi o pacoste. Eretici! 
Reîncarnaţi oamenii în păsări din PVC! Se zvoneşte că 
unuia cu caninii extirpaţi i‑au crescut coadă‑n noadă şi 
corne‑n cap. Schimbaţi creaţia sfântă a lui Dumnezeu şi 
locul speciilor în schema evoluţiei după Darwin. Nu scapă 
întreg nici tabelul lui Mendeleev. Faceţi să ardă apa care 
stinge focul. Discimus... Marcu (16,15): „Cine va crede va 
fi înviat, moartea nu‑l va vătăma, dacă va bea otravă nu‑l 
va otrăvi, va vorbi limbi noi, cu mângâierea mâinilor va 
tămădui!” Amin! Voi fi „izotop”?

Din speaker:
– Ai înnebunit? Vorbeşti bazaconii în faţa îngerilor! 

Ce vină are copilul? Nu‑i fuglu!
Copilul, sărind de la una la alta, punctează ideile 

care‑l interesează:
– Tati! Elicopterele nu sunt prostii! Ce e „fuglu”? 

Mami şi mamaia, care spală, fac curăţenie şi de mâncare? 
În elicopter iau pe cine vreau eu. Fără mine oamenii nu 
poate să… 

– …„nu pot”, tataie! intervine blajin bătrânul, care 
continuă să‑l mângâie pe creştet.

Copilul, plăcându‑i dezmierdatul mâinilor 
bătrânului, se alintă şi se corectează:

– Fără mine oamenii nu pot să... fly like birds! 
Dumnezeu a pus lucrurile bune să fie văzute, iar pe 
cele rele le‑a ascuns ca să nu fie făcute. (către speaker, 
apăsat:) De ce vrei să‑i faci rău lui tataia?... Voi m‑aţi 
învăţat: God loves live and death hide! Hotărâţi‑vă!… Not 
flying... fără elicopter, fără cerb... Ba e secret, ba e taină! 
Ba e înger, ba e mamon!

Din speaker se aud zgomote, mai degrabă bâlbe 
decât paraziţi din cauze tehnice: 

– Tat... (hrâm..., hrâm!) Tataia… (hrâm!) nu ştie chiar 
tot! Mai are şi el de învăţat!

Bătrânul cu îngăduinţă, privind către înalt: 

– Ai cuţitul în mână! Poţi să alegi între mine şi… şi 
„el”! Voi fi un mutant de soi...

Din speaker:
– Medicus curat, natura sanat! Natura asanează 

mizeriile toxice! Nobody prophet! Frica o să te îngroape 
înaintea morţii. Bref: transplantul va fi public! Doce(...)
ndo!

Bătrânul:
– Un mod elegant de a te scuza în caz de eşec! Licitezi: 

De mortuis nihil nisi bene!
Copilul, oprindu‑se brusc din flying‑ul roată prin 

cameră, intervine, cu voce gravă: 
– În sfârşit, iată o idee viabilă... Raţiunea naşte 

spaime! Aţi ajuns „în coarne”... deci conflict... între 
generaţii. E de învăţat. Docendo discimus! 

Bătrânul şi speaker‑ul rămân muţi. Vădit jenat, 
bătrânul continuă, ritmând rap:

– A fost oda... ată/ ca nicioda... ată,/ că dacă n‑ar 
fi fo... oost/ nu s‑ar fi povesti...iit,/ o prea frumoasă fa... 
ată/ pe care o chema/ Iana Sânzia... naa!... Avea cosiţele 
aurii precum razele soarelui. Trăia pe un plai, o gură 
de rai, unde curgeau râuri cristaline ca roua dimineţii. 
În poiene, prin iarba de mătase, păşteau turme de oiţe 
cu lâna pufoasă şi miei zburdalnici. Peste tot zumzăiau 
albinuţe hărnicuţe care adunau din flori cea mai gustoasă 
miere din lume. Albă ca zăpada şi catifelată îi era pielea 
Sânzienei, pentru că se spăla în fiecare dimineaţă cu apa 
limpede de izvor în care lucea Regele Soare, mânca faguri 
gălbiori şi dulci din stupii aflaţi în luncă şi bea lapte cald 
de la stâne. Într‑o zi, cerul se întunecă brusc, de parcă se 
prăvăli bezna adâncă a morţii peste întreg universul. Veni 
în zbor un balaur fioros, cu şapte capete, vărsând flăcări 
şi smoală clocotită pe pământ şi văzduh, şi o răpi pe 
Iana‑Ileana Cosânzeana. O duse în Grota Neagră, sălaşul 
său din Împărăţia Întunericului...

Din speaker:
– Doarme?
Copilul, cu seriozitate:
– Cum să dorm?... Spun eu mai departe, că‑nainte 

mult mai este din poveste... Când văzu aceste nenorociri, 
Făt Frumos, craiul cel viteaz peste crestele Carpaţilor, 
merse în grabă la Schitul săpat în Stânca Înţelepciunii, 
unde un sihastru, parcă fără vârstă, cu barba albă şi 
lungă precum timpul, îi spuse: „Dacă vrei să‑l învingi pe 
zmeul viclean te poate ajuta numai cerbul cel sprinten cu 
coarne de argint. Dar trebuie să‑i dai şapte săptămâni, din 
mâna ta, grâu ales bob cu bob, fiert în lapte şi să‑l adapi 
de la cele şapte izvoare ale tinereţii fără bătrâneţe.” Zis 
şi făcut! Şi Făt Frumos l‑a hrănit pe căprior cu cerealele 
din jitniţa domnească şi l‑a adăpat din fântâna săpată 
adânc sub castel în care se vărsau izvoarele cu apă vie. 
Dar nici bieţii oameni nu mai aveau de mâncare şi de 
băut pentru ei şi animalele lor, deoarece zmeul cel rău 
pârjoli păşunile, dădu foc la fânare şi secă toate râurile. 
Bunul prinţ îi salvă din acest mare necaz cu hrana şi apa 
pusă la adăpost pentru vremuri de restrişte... În Sfânta 
zi de Duminică, făcută de Dumnezeu pentru odihnă şi 
împăcare, merseră împreună la Altarul Sapienţei şi se 
rugară într‑un glas Celui de Sus să‑i ajute ca să o salveze 
pe prinţesa Cosânzeana din ghearele vârcolacului. Cerbul 
îl lăsă pe Făt Frumos să‑l încalece şi, luminând calea cu 
luceafărul ce‑l avea în frunte, zburară la văgăuna iadului. 
Acolo îi dărui, din coarnele‑i de argint, şapte săbii tăioase 
ca să‑i reteze capetele balaurului şi să o elibereze pe 
Iana‑Ileana... Tataie!?! Ileana o cheamă pe mamiii!... 

Bătrânul, trezit din picoteala aţâţată de glăsciorul de 
catifea, zise cu veselie:

– Ai văzut!?! Pe mami... o cheamă Ileana! Ileana o 
cheamă... pe mamiii...! (sfârrr!...)

Bătrânul şi copilul, îngânându‑se, aţipiră... După un 
moment de tăcere, din speaker:

– Alo! Aţi adormit?
Bătrânul, uitându‑se cu un ochi mijit, dar sever, 

spre speaker: 
– Iată efectul educaţiei prin corespondenţă! Urmează 

făcutul plozilor prin telepatie! Prăsilă de la distanţă. 
Contacte digitale, ad libitum: celular, e‑mail, webcam, 
linia fierbinte! 

Din speaker, ca de la sine înţeles: 
– Nu te mira! Serviciile reproductive sunt aproape: 

încrucişează proşti cu genii, bandiţi cu blajini, handicapaţi 
cu atleţi! Iubiri în eprubete! Ferma animalelor de lux! Lista 
lui Orwell! Marfă de marfă. Selecţie pedigree: Frumoşi 
chelboşi şi Sân(z)iene „blondi”‑ene! 

Bătrânul, mângâind protector „îngeraşul” adormit: 
– E rasism de cea mai joasă speţă! Unii suntem 

PROZĂ

CERBUL CU COARNE DE ARGINT
Ştefan Dorgoşan
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ISTORII DE CÂND 
ERAM MAI TÂNĂR

Nicolae Dan Fruntelată

MOARTEA DINTR‑UN CEAS

Am găsit lucrurile rămase de la tata – cutia lui de bărbierit din 
lemn de nuc, având o faţă de oglindă, lamele alea vechi ruseşti cu care 
îşi răzuia barba, un aparat vechi de radio cu lămpi, marca Braun, 
captură de război, care nu mai mergea de mult, multe documente, 
hârtii, tăieturi din ziare cu tot ce publicase El în vreo 30 de ani, El, 
căpcăunul, tata vrusese doar să scrie, avea şi schiţa unui roman acolo, 
între lucruri, o listă de personaje, probabil o parte din tinereţea lui nu 
tocmai liniştită. Am găsit şi câteva scrisori, unele primite chiar de la 
El, altele scrise de tata pentru băiatul lui care nu se născuse încă, ori, 
pe urmă, avea doar câţiva ani şi nu pricepea dacă îi povestea. Ştia că 
va avea un băiat, credea cu fanatism lucrul ăsta, de când se întorsese 
din război, zguduit de câte văzuse, ciuruit şi cu două decoraţii pe care 
le ascundea cu grijă să nu‑şi strice dosarul de învăţător. Şi a avut un 
băiat. Găsi şi o scrisoare scurtă, ca un fel de poem îndurerat, despre o 
pierdere care‑i marcase tinereţea tatălui lui.

„Dragul meu,
Ştiu că tu nu o să înţelegi încă prea multe, o să creşti şi o să citeşti 

aceste rânduri. Nu vreau să crezi că taică‑tu a înnebunit în război, dar 
nu am cui povesti câteva întâmplări din viaţa mea. Şi prea mă dor, şi 
prea visez noaptea că se repetă ca nişte blesteme. Noi suntem trei fraţi, 
Ion, Iancu şi Gheorghe, din Busu‑Greceşti, un sat amărât, agăţat pe un 
deal, aproape de locul unde Câmpia Mehedinţilor începe să urce spre 
Motru, spre Strehaia.

Când eram copii am avut şi două surori care s‑au prăpădit de 
foamea care era atunci, că tata, Costea, şi mama, Sava, erau cam 
strâmtoraţi cu pământul. Trăiau într‑o casă mică, având pământ pe jos 
şi o curte zgârcită unde abia se foiau câteva găini şi raţe. Dar am avut 
noi, mai ales, încă un frate, mai mic decât noi, Steaua casei noastre, 
singurul care se nimerise înalt, subţire şi alb la faţă, cu părul blond ca 
grâul, între ceilalţi mai scunzi, negricioşi şi olteni până‑n prăsele.

Acesta micu’, Velu, de frumos ce era s‑a făcut ofiţer, a intrat cu 
sacrificii mari din partea părinţilor şi a noastră, a fraţilor mai mari, la 
liceul militar şi a ieşit sublocotenent. Uniforma stătea pe el ca o haină 
voievodală, avea ochii aşa de luminoşi că făcea lumină în casa mică de 
la Busu, atunci când se mai întorcea pe acasă.

O să pricepi tu ce se întâmplă când toate nădejdile unui neam se 
adună într‑un trup şi într‑o fiinţă ce poate să fie marea lui speranţă.

Şi într‑o zi de primăvară timpurie mi‑a venit mie – eram tânăr 
învăţător la Gvardeniţa – o carte poştală de la unitatea lui în care 
scria că Velu, fratele meu mai mic, răcise grav la nişte aplicaţii, făcuse 
aprindere de plămâni şi era la sanatoriul din Dobriţa – Gorj. Îmi spuneau 
să vin repede  să‑l văd. Am primit scrisoarea pe seară, mi‑am luat ceva 
de mâncare, haine de drum şi am plecat pe jos, de la Gvardeniţa la 
Strehaia, gara cea mai apropiată să iau un tren spre Gorj. Vreo douăzeci 
de kilometri de mers, dar nu mă speriau, făcusem frontul, eram tânăr. 
Sentimentul că lui Velu al nostru i se întâmplase ceva cumplit – boala 
asta era pe vremurile de atunci aproape fără leac – mi‑a dat o pornire 
nebună să ajung mai repede.

Mai făcusem de câteva ori drumul acesta.
Dincolo de Bâcleş era o pădure rară. Se făcuse întuneric beznă, 

abia vedeam drumul. Şi, din faţa mea, am auzit un tropotit greu şi când 
s‑a apropiat am desluşit o turmă mare de bivoli negri care venea pe 
toată lăţimea drumului. Mai văzusem bivoli, dar nu auzisem vreodată 
că ar fi existând bivoli în aceea parte de ţară. Veneau spre mine, am 
strigat să m‑audă oamenii care‑i mână şi nu mi‑a răspuns nimeni. 
Au trecut frecându‑se aproape de mine, le‑am simţit răsuflarea, nu 
mugeau, numai tropotul şi mirosul greu de bivoli. Mi s‑a părut că nu se 
mai termină turma aia neagră, nu grăbeam pasul de frică, dar am ieşit, 
m‑am uitat înapoi şi tot n‑am văzut nici un om. După vreo oră am ajuns 
în Strehaia, m‑am grăbit la gară şi am vrut să văd cât e ceasul. Aveam 
şi eu un ceas bun, Paul Garnier, cumpărat în anii de dinainte de război 
când fusesem un timp învăţător la Mihăileanca, lângă Hotin. Ceasul era 
la mână, dar nu mai avea geam, limbile încremeniseră la douăsprezece 
şi jumătate. Am găsit spre dimineaţă un tren, am ajuns la Târgu Jiu, de 
acolo cu o cursă la Dobriţa, pe la zece eram la sanatoriu. Gâfâind m‑am 
dus la un doctor, i‑am spus că sunt fratele sublocotenentului Velu. M‑a 
privit încurcat şi mi‑a spus că fratele meu a murit în noaptea trecută. 
Nici acum nu ştiu de ce am întrebat la ce oră a murit. Pe la doisprezece 
şi jumătate mi‑a citit doctorul din raportul nopţii.”

Asta e scrisoarea. Când am mai crescut am descoperit la noi în 
casă poza unui ofiţer frumos care nu semăna cu tata şi cu nici unul 
dintre fraţii pe care‑i cunoşteam.

Alt frate, Gheorghe, a avut un copil. Pe care l‑a botezat Velu. Era, 
este parcă frate cu sublocotenentul.

mai egali decât alţii! Burta ghiftuită şi hainele 
pompoase dăunează grav sexului, a spus 
Confucius. Sutor, ne ultra crepidam!

Din speaker:
– Nu sunt cizmar, dar simt că lucrez împotriva 

unui Zid! E o provocare...
– Spovedaniile nu folosesc. Fiecare suntem 

un Dumnezeu! Un zid mai mic. Eclogă: „Eu sunt 
huma cu păcate/ de unde am venit şi în care mă 
întorc/ acasă./ Tu eşti vântul care despoaie/ puf 
de păpădie trupul putrezit/ pur şi gol/ dă roată 
în deşert./ O torţă urcăm/ în genunchi scara de 
spini/ pe murul din lut până la cer!” ...Dacă e aşa 
de bine „dincolo” de ce naiba ne înghesuim să fim 
eterni pe peticul ăsta nenorocit de pământ supus 
deşertăciunii?

Din speaker:
– Mistifici! Nu faci înger din drac doar tăindu‑i 

coarnele şi coada şi punându‑i aripi.
– Nu caut alinare. Ce e transplantul de 

organe? Trafic de oameni? Trafic de influenţă? 
Ascultă sfatul meu: dacă lui îi prieşte operaţia, taie 
din mine! Fără presentimente! Din doi păcătoşi 
fă unul care să gândească sănătos. Extirpă gena 
criminală! Alienarea pică asociativ.

Din speaker:
– Te crezi ofrandă? Holocaust? O ceaşcă 

de sânge... Legendar, vampirii au făcut primul 
transplant. O transfuzie! Un feedback păcătos: au 
supt sângele viilor ca să trăiască morţi! Dracula, 
Auschwitz, Salva‑Vişeu, Canalele! Arbeit macht 
frei! Abatoare umane pentru organe! Dictatorii 
se dedau la barbarisme, storcând vieţi pentru 
„fluidul viu”, inutil în terapia paranoismului! 
Unii mănâncă ficat crud de copii şi sorb creier de 
adolescent. Antropofagi! 

– Vezi că ştii! Dumnezeu ne ia întâi minţile. 
Spiritul părăseşte trupul inert. Mi‑ai găsit fratele 
de viscere? Cain şi Abel! Apud Moise: decât un 
viţel de aur mort, mai bine un miel viu fript pe jar! 
Iubesc meniul viermilor graşi de sub iarba verde 
„de acasă”. Bon appetit! Pa!

Fără grabă, bătrânul apăsă pe butonul „off” 
al telecomenzii speaker‑ului.

Îngână: „De dragul Mariei/ Şi a Mântuitorului/ 
Luceşte în ceruri/ O stea călătorului!”

Se lasă întunericul. Plasma TV emite semnalul 
breaking news: „La miezul nopţii vom transmite 
în direct transplantul cu organe prelevate de la 
condamnatul care …” 

Bătrânul, cu voce revoltată, dar înăbuşită, ca 
să nu‑şi trezească nepotul: 

– Scârbelor! Fuck You! Simbriaşi ai gheenei! 
Vă amestecaţi în intimitatea omului. Cu ce drept? 
Cu ce...? Pute lumea de jigodii şi perverşi. O să ne 
îngroape prostia! Vae victis!

* * *

…În salonul de terapie intensivă (TI), o tânără 
se conversează free hands, la telefon:

– I‑am văzut prin net cum dorm cu cerbul în 
braţe... Cine e donatorul?... 

Din speaker:
– Expertul în decodări genetice afirmă că 

este fratele geamăn care s‑a pierdut în timpul 
atacului terorist al traficanţilor de organe. Ţara se 
afla în degringoladă! Clanurile mafiote, sindicale 
şi militare, formate din nuclee declasate şi 
corupte, ajunse la putere pe căi oculte, o spoliau 
de resursele umane, materiale şi spirituale. 
Furtul devenise nărav naţional. Populaţia acestor 

meleaguri, cunoscută pentru vigoare nativă cu 
secole înaintea lui Hristos, se afla într‑un sever 
proces de decimare şi regres biologic, până „la 
limita întreruperii energiilor active”, după cum 
aprecia Petre Ţuţea, un filosof „răstignit” în vreme. 
Media de vârstă şi rata natalităţii se dijmuiau cu 
fiecare generaţie. Vatra ereditară devenise un 
uriaş lagăr de trafic cu carne vie şi experimente 
cu organisme modificate genetic. Ticăloşii asediau 
spitalele pentru a face rost de materie primă direct 
de la sursă. Bunica născuse gemeni. Tâlharii au 
luat ostateci mame şi copii. Au fost pierderi... 
Nimeni nu a fost tras la răspundere. Justiţia nu 
funcţiona!

Doctoriţa TI, preocupată de osciloscoape, 
centrifuge, filtre şi pompe de resuscitare:

– Se vor recunoaşte?... Ştiu unul despre 
celălalt? Despre rocadă? Mutatis mutandis. 

Din speaker: 
– Nu! Firesc, tata s‑a documentat. A reiterat 

sintagma „Cain şi Abel”. Donatorul însă se crede 
orfan, copil de trupă. A lucrat în aviaţie. Are o 
operaţie facială după un accident de elicopter. 
Ca gemelari există compatibilitate genetică a 
organelor. Diferă însă eroziunile cromozomiale 
de‑a lungul vieţii produse de alcool, tutun, 
stres, alimentaţie deficitară etc. Ele afectează 
metabolismul, inducând boli letale precum cancer, 
diabet, dislipidemie. În zadar insistă medicul pe 
dietă: nu tot ce zboară se mănâncă! Ţinta este 
menţinerea capacităţii imunitare şi de detoxifiere 
până la o sută de ani. Cum? Finis origine pendet! 
Prelungind tinereţea în bătrâneţe prin extensia 
ADN‑ului în palierul enzimatic al nutriţiei şi 
anticorpilor! Prima eroare a ingineriei genetice a 
fost clona Dolly, care a trăit doar jumătate din 
vârsta naturală a oilor. Adică, a murit tânără de 
bătrână! Docendo discimus! Trebuie să descifrăm 
genele matusalemice ale speciilor mai vechi şi mai 
longevive decât omul pe scara evoluţiei: balena, 
broasca ţestoasă, viermii marini... Ce pierzi în 
tinereţe, capeţi greu la bătrâneţe! 

* * *

…În acelaşi salon, peste câteva zile, năvăleşte 
copilul care „zboară” cu pletele‑n vânt:

– Tataie! Tataie! Uite ce elicopter mi‑a 
cumpărat tati! Am fost cuminte cât ai lipsit. 
Puncte şi liniuţe nenumărate. Bastonaşe, cârlige, 
cercuri. Ma‑ma! Mama! Ta‑ta! Tata!

Bătrânul, sub perfuzii şi cu masca de oxigen 
pe figură, are vocea greoaie, înfundată: 

– Bravo, tata‑aie!… Să‑ţi spun secretul 
cerului… cerbului care zboară ca elicopterul? 

Copilul (atent la vorbele sacadate ale 
bătrânului, se miră şi ia o atitudine ofensivă): 

– De unde ştii? Acum câteva zile spuneai că 
nu ştii! S‑a întâmplat ceva şi eu nu ştiu?

Bătrânul, îl mângâie cu teamă pe creştet, ca 
se se convingă că nu are ecrescenţe: 

– Surpriză! Et in Arcadia ego! Am fost peregrin 
printre stele. M‑am întâlnit cu căpriorul. Mi‑a dat 
un strop din izvorul tinereţii!

Copilul (care parcă pluteşte ca un înger prin 
cameră, dâdu‑i ocol în fugă) şugubăţ: 

– Te‑a „mângâiat” cu coarnele‑i de argint?... Te 
văd plin de energie! Miroşi sănătos! Ca bradul! Nu 
m‑ai crezut când ţi‑am spus că este mai puternic 
decât Tyrannosaurus Rex , Stăpânul Inelelor şi Ben 
Ten, la un loc! Mie mi se pare că cerbul seamănă 
cu tata…, fără coarne! Când mi‑e sete îmi aduce 
un pahar cu apă şi vitamine care mă energizează. 
Şi nu este nici Făt Frumos, nici paranormal ca 
Superman. Are un bisturiu cu lumină. Nici nu 
simţi când te operează. Însă el nu este Dumnezeu 
care face „oameni” şi „morţi”. Doar îi „schimbă” 
între ei... Desigur, este o metaforă, pentru că a 
expirat vremea basmelor bătrâne cu dark hell, 
iad, zmei, Gheonoaia, acvile ucigaşe, perpelitul 
pe jar al copiilor neascultători, Baba Cloanţa care 
zboară pe mătură. Ficţiune în zeamă de cuvinte 
fără fond. Este timpul light: lasere, plasme, 
apa grea, acceleratoare de particule, telescopul 
Hubble, călătorii spaţiale, galaxii extensibile. Big 
Bang (E)! Eu sunt Picătura lui Dumnezeu (c) care 
a însufleţit Materia Primordială (m). 

Bătrânul, întremat de vorbele nepotului 
care‑i urma gândurile:

– „Icoana stelei ce‑a murit/ Era pe când nu 
s‑a zărit,/ Azi o vedem şi nu e” a spus Eminescu 
referindu‑se la catabolismul (c) materiei (m) în 
energie (E). E = mc2 a demonstrat apoi Einstein. 
Matricea noastră s‑a născut din haos şi, logic, ne 
este frică de stingerea lui. Năzuim să ne teleportăm 
în lumină/light, dragoste şi împăcare, nu să ne 
topim în găuri negre/black holes şi frustrare. 
Cura, ut valeas! Ai grijă de tine, ...îngeraşule!

P R O Z Ă
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P I C T U R Ă

U n  p i c t o r  a l  i u b i r i i  d e s p ă t i m i t e :

MIHAI 
POTCOAVĂ

Marina Roman

Portretele sunt cele care îţi vin în întâmpinare 
de fiecare dată când intri într‑o expoziţie a lui Mihai 
Potcoavă. Sunt femei, majoritatea femei, care se bucură 
calm şi cald de prezenţa ta, privitor, şi vibrează subtil, 
abia mişcând aerul de până la ele. Şi te apropii încet, 
pentru că vrei să‑ţi aminteşti de unde o ştii pe fiecare 
dintre ele. Aşa mi s‑a întâmplat cu multă vreme în urmă, 
până când mi‑am strigat în şoaptă: Gauguin! Cum de au 
ele, personajele amândurora, peste veac, acelaşi... nescio 
quid? Poate atitudinea... Chiar surprinse într‑o idee de 
mişcare, portretelor lui Potcoavă le lipseşte – nu ştiu dacă 
programatic sau nu –, la fel ca în pânzele lui Gauguin, 
acţiunea. Par a se lăsa contemplate în starea lor de pace 
interioară, atrăgând ochiul printr‑un decorativ aparent. 
Şi încă ceva, oarecum neobişnuit în arta portretului: 
de multe ori, încadratura este largă şi implică un 
plan îndepărtat – un interior sau un peisaj –, ceea ce 
presupune deja o compoziţie elaborată. Criticul de artă 
Cornel Ostahie spunea că Mihai Potcovă ar fi... „nabist şi 
nu prea”. 

Înclin, aşa cum face şi Ostahie, spre partea a doua 
a aserţiunii. Nu cred într‑o influenţă a lui Gauguin – ca 
în cazul „profeţilor” Paul Sérusier, Maurice Denice, Pierre 
Bonnard, Félix Vallotton, Édouard Vuillard ş.a. – asumată 
de Mihai Potcoavă, ci mai degrabă într‑o paradigmă 
comună de percepţie plastică a realităţii. 

Două au fost personalele pe care Mihai Potcoavă 
le‑a deschis în această toamnă pentru bucureşteni: în 
octombrie, la Sala IRECSON, şi în noiembrie, la Galeriile 
Bibliotecii Metropolitane. Într‑un citadin dezordonat şi 
angoasant, pictorul construieşte o altă realitate. Calmă, 
în armonie cu sine însăşi. Ai senzaţia că el priveşte lumea 
de sus, de foarte sus, şi nu izbuteşte să vadă decât forme 
şi culori fără asperităţi, fără inevitabilele maculări ale 
imaginii în close‑up. Este cu putinţă, pentru că pictorul 
a… zburat o viaţă întreagă. Da, a zburat nu cu, ci şi pe 
un Boeing. După ce a absolvit cursurile Liceului „Nicolae 
Tonitza” (profesori: Theodor Dan şi Afane Teodoreanu) şi 
deşi era limpede că moşteneşte talentul plastic al mamei 
sale, Mihai Potcovă alege să urmeze cursurile Academiei 
de Aviaţie şi să devină pilot. Perioada 1988‑1996 şi‑o 
petrece în străinătate (un an în Austria, restul în SUA). 
Timp de patru ani, în S.U.A. urmează şcoala pictorului 
Marc Chatov, unde obţine diploma de pictor portretist, 
şi cursurile pictorului Nelson Shanks. Are 20 de expoziţii 
personale, dintre care trei în S.U.A (Chateau Elan, 1994; 
D. Miles Gallery‑Atlanta, 1995 iar în 1996 a obţinut 
Premiul II la Kennesaw Mountain Vineyards Show), şi a 
participat la 30 de expoziţii colective. Te cucereşte prin 
sinceritatea demersului, aşa cum, de altfel, mărturiseşte: 
„Cred în frumos chiar atunci abia se lasă descoperit”.  

Tocmai această sinceritate îl ţine ancorat cu bucurie 
în figurativ şi îl face să fie atent la detalii, să caute soluţii 
originale. Astfel, anulează perspectiva, modifică raportul 
dintre culorile calde şi cele reci sau contrazice eclerajul 
natural în favoarea comunicării expresive. În pânzele sale 
se face simţită o tensiune subtilă între planul apropiat şi 
cel depărtat. Atât în portrete, cât şi în naturile statice şi 
în peisaje.

Pictură. Doar atât. Astfel (nu) îşi intitulează Mihai 
Potcoavă multe dintre expoziţii. Nu cred că o face dintr‑o 
lipsă de apetit pentru cuvânt, nu ştiu dacă este o formă 
de smerenie. Poate fi însă o intuiţie a spaţiului deschis, 
cunoscut şi prietenos. O stare permanentă de împăcare. 
De iubire despătimită. Nu doar portretele, ci chiar şi 
nudurile sunt desăvârşit lipsite de carnalitate. Materia 
surprinsă de pictor dă impresia că are o transparenţă 
de pastel. Regăsim aici lipsa de preocupare pentru 
experiment. Aparent, Mihai Potcoavă se lasă identificat ca 
mergând în plasa postimpresioniştilor. Aparent. Pentru că 
el inovează în zona detaliului. Atât al celui de interpretare, 
cât şi al celui tehnic. 

Am păstrat pentru final cuvintele pe care pictorul 
Mihai Potcovă le circumscrie, ca motto, picturii sale: 
„Cred în frumos, chiar atunci când abia se lasă descoperit. 
Mă simt împlinit şi fericit când dăruiesc şi comunic cu 
oamenii. Am o mare sete de cunoaştere şi îmi ridic singur 
ştachete de depăşit. Privesc cu bucurie şi curiozitate viaţa 
şi natura care mă uimesc continuu”.
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A devăratele voci 
ale României

A fost la TVR, pînă în 1989 (ultima ediţie a fost în 
noiembrie, câştigătoare fiind atunci Ramona Bădescu şi 
Alexandra Canareica), un concurs de talente autentice 
în domeniul muzicii uşoare, numit „Steaua fără 
nume”, pe care l‑am prezentat în ultima sa perioadă. 
Cu jurii profesioniste (nu ca acum, cînd nu vezi un 
„conservatorist”, deci o persoană cu studii muzicale, 
aşa cum ar fi normal!), în care figurau compozitori de 
marcă, regizori, interpreţi de valoare, competiţia a impus 
adevărate „voci ale României”, vedete care şi azi strălucesc 
pe firmament, de la Corina Chiriac, Doina Spătaru, 
Cornel Constantiniu la Oana Sîrbu sau Loredana Groza, 
ca să dau doar cîteva exemple. În prezent, concursuri 
TV importate, gen „X Factor” sau „Vocea României”, 
respectă, fatalmente, formatul străin, propunându‑ne 
doar imitatori ai unor celebrităţi de peste hotare. Au vreo 
şansă să se impună aceşti tineri care cântă doar în limbi 
străine piese ale altora? Aşa cum au dovedit‑o „carierele” 
inexistente ale câştigătorilor (înainte se pleca acasă cu 
un trofeu, astăzi e vorba de sume mari de bani, dar ei... 
„n‑aduc fericirea” decât poate în viaţă, nu şi pe scenă), 
indiscutabil nu.

Cu apariţii sporadice pe micile ecrane, la posturile 
de radio (acaparate aproape dictatorial de reprezentanţii 
unei generaţii intolerante) sau în spectacole, marii 
interpreţi de muzică uşoară au suportat în tăcere 
această nedreaptă marginalizare, nepredând însă nici 
o clipă armele: au cântat, au compus, au scris versuri, 
au înregistrat melodii, au editat discuri, chiar dacă 
activitatea lor a fost cam „underground”. Au sperat şi au 
simţit că va veni şi ziua lor, şi ea a venit de curând în fosta 
capitală europeană a culturii, la Sibiu. Aici, primăria şi 
consiliul local au pus în pagină, prin intermediul Casei 
municipale de cultură, unde director este reputatul 
coregraf Ovidiu Dragoman, un proiect incredibil, 
intitulat „Ziua muzicii uşoare româneşti de altădată”. 
Am înţeles că au mai fost câteva ediţii anterioare, dar 
abia acum proiectul a devenit cu adevărat grandios, 
reunind nouă nume de calibru ale „generaţiei de aur” 
a muzicii uşoare româneşti. Atenţie, cînd spunem „de 
aur” nu ne referim neapărat la vârstă, ci la calitate, la 
realizări, paleta de vârstă mergând de la 38 la 79 de ani! 
Fără un afişaj intens (n‑a fost nevoie, vestea s‑a dus ca 
fulgerul în oraş), biletele s‑au epuizat în câteva zile, sala 
fiind literalmente luată cu asalt (formulare războinică şi 
des uzitată, dar aşa a fost) în seara de gală. S‑ar putea 
crede că ţin aici partea artiştilor cu care am crescut şi 
de care am fost alături decenii la rînd. Nu ascund, aşa 
este, dar ar fi doar o chestiune sentimentală, personală, 
dar iată, că audienţa mă confirmă: şi marele public „ţine 
partea” acestor cântăreţi extraordinari, spectatorii, mulţi 
stând aproape patru ore în picioare, ovaţionând la scenă 
deschisă, reluând fiecare refren, adesea cu lacrimi de 
bucurie în ochi, scandând numele artiştilor... Reacţia 
lor se traducea prin: „V‑am aşteptat, vă iubim, unde aţi 
fost pînă acum?”. Toată gratitudinea pentru cei care au 
mijlocit această regăsire, după ani şi ani: copiii iubiţi se 
întorceau acasă... Intensitatea dorului care i‑a animat 
pe spectatori a îmbrăcat şi alte forme, concrete: standul 
cu CD‑uri şi carte muzicală a fost luat cu asalt, fiecare 
ţinând să plece acasă cu o amintire şi un autograf. 
Acum, în Sibiu se ascultă marile şlagăre ale muzicii 
uşoare româneşti, se citesc cărţi despre Alexandru Jula 
sau Gabriel Dorobanţu, fiind pregătit terenul pentru noi 
evenimente de acest gen!

Dacă s‑ar face un film care să urmărească doar 
reacţia publicului (am înţeles că un post local TV a 
filmat), ar ieşi ceva fantastic, pentru că spectatorii au 
trecut prin toate stările sufleteşti, retrăindu‑şi, practic, 
propria lor viaţă, însoţită de cântecele epocii respective: 
lacrimi şi zâmbete, amintiri, prima iubire, tristeţi, 
despărţiri, suflete neînţelese, fericire, prima scrisoare 
de dragoste, totul răscolit de vocile şi cântecele din 
spectacol. Marina Voica, uluitoare prin vitalitate, n‑a 
ocolit câteva din melodiile sale mai vechi, grupate într‑un 
colaj, dar a încântat şi cu tulburătoarele sale compoziţii 
„Într‑un colţ de cafenea” şi „O căsuţă la marginea 
satului”. Decanul de vârstă al spectacolului, Alexandru 
Jula, a fost responsabil cu glumele, dar a smuls oftaturi 

cu neuitatele „Soţia prietenului meu” şi „Floare albă din 
Pireu”. Cum să nu fie delir în sală atunci cînd Mihai 
Constantinescu interpretează „Sus în deal” sau „Haideţi 
la joacă”, sau cînd Gabriel Dorobanţu te invită să treci 
prin „Gara mică”? Marina Florea a coborît în sală „Stele 
perechi”, Daniel Iordăchioae a evocat „Marea albastră”, 
Carmen Trandafir ne‑a poftit în „Micul ei univers”. 

Stela Enache a emoţionat cu creaţiile lui Florin 
Bogardo, „Să nu uităm trandafirii” şi mai ales „Ani 
de liceu”, cînd toţi spectatorii au închis ochii şi şi‑au 
adus aminte de anii de şcoală, iar Adrian Daminescu a 
captivat ca de fiecare dată cu melodiile sale de succes 
„...Şi m‑am îndrăgostit de tine” şi „Într‑o zi”. Nostalgie 
şi o firească undă de tristeţe ne‑a trezit Marina Voica 
atunci cînd a cântat „Să nu ne despărţim”: avem imensă 
nevoie de aceşti corifei ai cântecului, să nu mai lăsăm pe 
nimeni să ne despartă de ei!

Succesul fulminant al concertului recenzat aici 
spune clar un lucru: marele public (erau foarte mulţi 
tineri în sală, să nu vă închipuiţi că au venit doar 
pensionarii!) s‑a săturat de „făcături” TV, siliconate fără 
har, ageamii, tembeli şi imitatori, într‑un cuvânt de 
fauna pe care ne‑o serveşte zilnic micul ecran. Acolo, în 
acea seară, la Sibiu, pe scenă s‑au aflat ADEVĂRATELE 
VOCI ALE ROMÂNIEI!

Ecou de romanţă
Romanţa este un gen muzical special, extrem 

de apropiat de sensibilitatea românului, cu căldură, 
nostalgie şi alean în muzică, cu o poezie aparte în versuri. 
Sigur, putem găsi înrudiri cu melodiile de aceeaşi factură 
din Rusia, Franţa, Portugalia, Italia, toate popoarele au 
cântece de „of şi jale”, de singurătate, de deznădejde, în 
care să se regăsească iubirile pierdute sau neînţelese, 
despărţirile, dezrădăcinarea, amintirile din copilărie, 
dar DORUL, ca atare, se regăseşte doar în romanţa 
noastră, cele de altădată având încă o notă aparte: 
sunt oarecum „semănătoriste”, universul satului fiind 
adesea invocat („Car frumos cu patru boi”, „Smaranda”, 
„Bătrâne sat”), ceea ce nu se mai întâmplă în creaţiile 
recente. Fiindcă romanţa nu e un gen mort, chiar dacă 
refrenele celebre sunt tot cele vechi: există la Târgovişte 
un festival cu decenii de existenţă, „Crizantema de 
aur”, unde în secţiunea de Creaţie sunt premiate mereu 
lucrări inspirate, dar din păcate manifestarea nu mai are 
audienţa de altădată, nefiind transmisă de nici un post 
TV, ceea ce e foarte trist. În aceste condiţii, se afirmă 
viguros competiţii similare, dar organizate ca la carte şi 
cu amplă reflectare în mass‑media. Este cazul festivalului 
„Te‑aştept pe‑acelaşi drum – În memoriam Valer Ponoran” 
de la Zlatna, ajuns la ediţia a X‑a şi beneficiind de 
numeroşi parteneri media, alături de  Naşul TV şi Inedit 
TV figurând „Literatorul” şi Radio România Internaţional. 
Meritul, indiscutabil, revine unui primar meloman (nu e 
de mirare, cel omagiat, valoros artist liric şi profesor de 
canto, fiind chiar tatăl său!) şi neobosit, Silviu Ponoran 
(lui i se datorează şi iniţiativa dezvelirii unei statui a lui 
Decebal în oraş, de 1 Decembrie). 

Primarul a „convocat”, pentru juriu şi recitaluri, 
numai artişti unul şi unul, spre bucuria unei săli 
arhipline: Stela Enache, Ionuţ Fulea, Traian Jurchela, 
Jean Paler, Marian Stere, Cristian Fodor (câştigătorul 
ediţiei precedente). Între laureaţi au fost mulţi studenţi 
la Conservator, semn al preocupării pentru o carieră 
profesionistă (Tiberiu Szasz, Oana Păşculeţ, Lorena 
Pascu, Stela Botez), dar cu adevărat îmbucurător a fost 
faptul că alături de veterani ai genului (nu a fost impusă 
limită de vârstă şi bine s‑a făcut, având şi concurenţi 
de 72 de ani!) a venit de la Iaşi o fată de numai 15 ani, 
Sabina Străchinaru, elevă a unui corifeu al romanţei 
moderne, regretatul compozitor Titel Popovici. Devenit 
internaţional, festivalul a încunat‑o drept câştigătoare a 
Trofeului pe Stela Botez de la Cahul, Republica Moldova, 
din Ţinutul Codrii Tigheciului, indiscutabil cea mai 
bună din concurs. Timp de două zile am avut ocazia 
să „degustăm” şi alte romanţe nemuritoare, cum ar fi 
„N‑ai să ştii niciodată”, „Te‑aştept pe‑acelaşi drum”, „Îţi 
mai aduci aminte, doamnă?”, „Vioara”, „Am iubit doi 
ochi albaştri”, „Călugărul din vechiul schit”, „Mi‑e dor”, 
„Îmbătrânesc şi tot mi‑e dor de tine”, „Dor de răzbunare”, 
„De ce m‑aţi dus de lângă voi”, „Dorinţă”, „Numai una”, 
„Frumoasa mea cu ochii verzi”. Pe genericul acestora 
găsim, în dreptul autorilor versurilor, pe Eminescu, 
George Coşbuc, Octavian Goga, Cincinat Pavelescu, 
Vasile Militaru, Mircea Ionescu Quintus, Stan Palanca, 
iar al muzicii pe Gherase Dendrino, Ionel Fernic, Mia 
Braia, Nelu Danielescu, compozitorii noştri apelând nu o 
dată la cărţile de poezie...

În decor de frunze stacojii şi parfum de crizanteme 
am reascultat unele din titlurile amintite anterior peste 
numai câteva zile şi nu departe de Zlatna, la Deva. 
Acolo, cunoscuta interpretă Mariana Deac organizează 
anual o gală de mare eleganţă şi distincţie, care a făcut 
neîncăpătoare minunata sală a teatrului din oraş, 
decorată cu gust de florăria Simbol. Ca şi la Zlatna, 
Consiliul judeţean şi Primăria s‑au implicat din plin şi 
ne‑am bucura dacă ar avea aceeaşi atitudine faţă de 
cultură şi în viitor. Nu‑i vorbă, energica Mariana Deac 
a bătut la toate uşile, ea fiind şi directoare a Centrului 
judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii 
tradiţionale Hunedoara. De această dată am avut de‑a 
face cu o suită de recitaluri extraordinare reunite sub 
titulatura „Parfum de romanţă”. Legătura cu Zlatna au 
făcut‑o tinerii Cristian Fodor şi Lorena Pascu, laureaţii 
de acolo revenind „pe scut” acasă, în judeţul natal, în 
deschiderea unui concert „ca la Viena” (în pauză toţi 
spectatorii au fost invitaţi la o cupă de şampanie!). 
Orchestră de clasă, „Virtuozii din Banat”, sonorizare şi 
lumini aşişderea („Bell Sound”) şi mai ales cinci nume 
de rezonanţă. Fiică a unui cunoscut rapsod popular, 
Mariana Deac este o rafinată tălmăcitoare a romanţei, 
glasul său dulce punând în valoare cântece cum ar fi 
„Parcă ieri te‑am văzut”, „Pe sub fereastră curge‑un 
râu”, „Călugărul din vechiul schit” (prietenul meu Dorin 
Irimia, cînd organizează un spectacol, nu concepe ca 
Nicolae Furdui Iancu să nu‑i cânte romanţa aceasta!), 
„Te‑aştept pe‑acelaşi drum”. În 2011, Petrică Moise a 
editat un album de colecţie, la aniversarea a 40 de ani de 
carieră. Este un „greu” al Banatului, aducând în scenă 
alături de formaţia sa titluri cum ar fi „Te‑am regăsit 
într‑o romanţă” (compozitor Gheorghe Zamfir, virtuozul 
naiului), „O adoram de‑o vreme‑ntreagă”, „Ochii tăi”, 
„Ionică, Ionică”. Fiica sa Lia a completat armonios 
momentul familiei Moise, cu „De ţi‑ar spune poarta ta” 
şi două melodii aparţinând unor creatori mai cunoscuţi 
pentru şlagărele de muzică uşoară, Vasile Vasilache 
(„Dragoste, buruiană rea”) şi Florentin Delmar („De tine 
nu‑mi mai este dor”). Câţi ştiu că vasluianca Matilda 
Pascal Cojocăriţa a câştigat în 1979 marele concurs 
„Muncă, tinereţe, frumuseţe” de la Costineşti, un adevărat 
„Miss România” al acelor vremuri? Alături de soţul 
ei, ilustrul violonist Ştefan Cigu, a făcut o incursiune 
emoţionantă prin istoria de ieri şi de azi a romanţei, cu 
piese de pe albumul „Melodii de‑atunci, cântate acum”, 
între care „Te‑aştept în paradisul viselor”, „Dorul meu 
a‑nnebunit” sau piesa lui N. Kirculescu „Să nu‑ţi spui 
dorul nimănui”, preferata trio‑ului Gheorghe Dinică–
Ştefan Iordache–Nelu Ploieşteanu: „Şi‑atuncea beau/ 
Să mă trezesc/ Iar primii zori îi întâlnesc pe stradă/ Şi 
lumea trece fără să mă vadă/ Că sunt şi eu un om care 
iubesc...”. Cum Matilda tocmai susţinuse un recital de 
excepţie la „Crizantema de aur”, ea s‑a reîntâlnit la Deva 
cu campionul participărilor la festivalul târgoviştean: 
din cele 46 de ediţii, cel numit cîndva „copilul teribil al 
scenei lirice”, tenorul Florin Georgescu, a luat parte la 
30! Prestaţia sa a fost absolut copleşitoare, cu câteva 
romanţe faimoase, „Zaraza”, „O sole mio”, o celebră arie 
din „Traviata”, pentru ca într‑un final apoteotic să‑i 
aibă alături de el pe scenă pe toţi protagoniştii acestei 
bijuterii de spectacol, în „Ciobănaş cu 300 de oi”: public 
în picioare, ovaţii, lacrimi şi mai ales triumf al muzicii 
adevărate.

MUZICĂ
Octavian Ursulescu 
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T E AT R U

FESTIVALUL TEATRELOR DUNĂRENE
Jeana Morărescu 

Nu ştiu când au trecut şaisprezece ani de la prima 
întâlnire – la Giurgiu – a teatrelor din oraşele dunărene. 
Între timp instituţia teatrală din mica localitate devenită 
gazda unui Festival Internaţional cu un atare profil 
„geografic”, ajuns precum spuneam, la a XVI‑a ediţie – 
a schimbat mai mulţi directori – şi sub cel din urmă 
(Mircea M. Ionescu) şi‑a onorat firma cu numele de Tudor 
Vianu, una din marile personalităţi ale Istoriei Culturale 
a României din secolul XX, a cărui polivalentă activitate 
includea şi pe cronicarul de teatru, cum şi, pentru un 
timp, pe Directorul General al primului Teatru Naţional al 
ţării (cel bucureştean). 

În toamna fiecărui an se întâlnesc aşadar aici, 
teatrele „dunărene” din România, Bulgaria, Iugoslavia, 
Ungaria, Republica Moldova – cum şi nelipsitul teatru 
„Pygmalion” din Viena.

Pentru Festivalul din acest an, 
dramaturgul – director Mircea M. Ionescu 
a scris în mod special ultima sa piesă de 
teatru de până acum: Nu mor pescăruşii 
când vor porcii‑mistreţi. 

Piesa e o diatribă, în acelaşi timp tristă 
şi sarcastică, la adresa unei „tranziţii” 
capitaliste al cărei tăvălug demolează feroce 
şi indiferent spaţiile culturale şi spirituale 
de până atunci, ale omului. Se demolează 
la propriu şi la „figurat”. În fostul Teatru, 
desfiinţat, apare un restaurant, care şi 
acesta, dispare curând. Pentru un foarte 
scurt timp spaţiul e închiriat de un fel de 
„Oficiu al forţelor de muncă”, ce organizează 
o licitaţie pasageră de „joburi”. La această 
licitaţie se prezintă „Actorul” – prototip de 
fapt al creatorului – rămas nu doar fără 
pâine, dar şi fără unicul său punct de 
sprijin „fiinţial”, care îşi confundase viaţa 
cu profesia sa „demiurgitoare”. Se mai 
prezintă şi un gropar de cimitir demolat – şi 
amândoi se întâlnesc aci şi cu recuzitera 
teatrului. Dar speranţele lor de victime 
umane se trezesc prinse în jocul unei farse, 
deoarece licitaţia anunţată avusese deja loc 
şi pe uşă rămăsese uitat, doar anunţul. 

Constatarea are loc odată cu sosirea 
intempestivă a noii „Patroane” a „localului” 
căruia „milionara” oacheşă, incultă şi 
vulgară urmează să‑i dea o nouă destinaţie 
– nici ea nu ştie care, dar în orice caz, una 
din cele mai rentabile posibil. Patroana îşi 
are propriul ei „îndrumător de afacere” cu 
care conversează doar telefonic. În cele din 
urmă încearcă să împace „capra cu varza” 
– prezenţa actorului şi neputinţa lui de a 
face altceva în afară de teatru, sugerându‑i 
ideea „bombă” de a deschide o „casă de 
jocuri de noroc” unică în felul ei: jucătorii 
să mizeze, precum la cursele de cai, pe 
personajele din piesele lui Shakespeare. 
În acest scop, toţi cei acolo găsiţi sunt 
solicitaţi să‑l joace pe Shakespeare (de care 
patroana ia cunoştinţă abia acum) pentru 
„loteria norocului”. Groparul real se va plia 
de fapt admirabil, ca personaj sapienţial, 
pe groparul din „Hamlet”. Actorul refuză 
însă, prostituarea artei. În final, la 
„Bursa” afacerilor, investiţia se prăbuşeşte 
catastrofal – şi Patroanei, acum şomeră şi 
total sărăcită, i se oferă un post de plasatoare la un teatru. 

Piesa lui Mircea M. Ionescu are pasaje admirabile 
care surprind cu sarcasm invazia rebelă a inculturii şi 
ofensiva erodantă dincolo de orice principiu moral, a 
forţei banului. Are şi note profunde, de lamento dramatic 
în monologul iniţial, al Actorului, primul care se întoarce 
în spaţiul fostului teatru. 

Compoziţional însă, are după opinia noastră şi 
defecte „arhitecturale”.

Deşi nu avem de obiectat asupra rezistenţei lui 
psihologice, acest monolog e prea lung şi lasă impresia, 
pe parcursul desfăşurării lui, că ne aflăm în faţa unui 
one women schow. Finalul piesei nu scapă, la rându‑i, 
de‑o anumită tentă „tezistă”, a rezistenţei morale, pe care 
o salvează în bună măsură credinţa în personajul său, a 
actorului Ion Haiduc de la Teatrul „Nottara” din Bucureşti, 

încălzit permanent de ideea/nostalgia/suferinţa unui tip 
mai dramatic de şomer: creatorul, plăsmuitorul de „alteri”. 
I se aliază într‑o remarcabilă realizare – mult ofertată şi 
de text, pe muchea unui personaj cu humor nativ ce trece 
uşor graniţa dintre realitatea nudă şi proiecţia ficţionară, 
actorul Alexandru Georgescu, împrumutat Naţionalului 
bucureştean la fel ca şi Maria Teslaru (Patroana), ce 
colorează un personaj pitoresc în simplismul şi incultura 
lui, animat de‑o energie frustă, primară şi în acelaşi timp 
infantilă, ce‑o balansează, ca atitudine umană, între 
parvenitismul dispreţuitor şi miloşenie. Violeta Teaşcă: 
pată de puritate şi ipostază de inefabil rănit (Anonima). 
Regizoral, spectacolul e condus onorabil (Vlad Stănescu – 
de la Teatrul Naţional din Bucureşti) prin punctele 
tensionate ale textului. Scenografia (Ivona Creangă) nu‑l 
deserveşte. 

Acelaşi dramaturg – Mircea M. Ionescu, a fost prezent 
în Festival şi printr‑o a doua piesă a sa: versiunea scurtă 
(one women schow), a binecunoscutului de acuma „text” 
prin variantele scenice ce i‑au fost atribuite pe mai multe 
scene din România şi străinătate: Puşlamaua de la etajul 
13. Atât în varianta cu un singur personaj, cât şi în cea 
cu personajele din memorie prezentate pe scenă, textul 
concentrează un tulburător dramatism. E povestea unei 
pre‑adolescente ai cărei părinţi s‑au despărţit şi a cărei 
mamă pleacă pe meleaguri străine – chipurile ca să câştige 
banii necesari existenţei amândurora – în realitate ne mai 
interesând‑o progenitura şi optând pentru prostituţie. 
Fiica, tenace, îşi va câştiga cu greu hrana zilnică, sperând 
ca într‑o zi va deveni o cunoscută tenismană, adolescenţa 
ei pendulând între vis/aspiraţie şi gândurile de suicid – în 
timp ce toţi vecinii şi diriginta o taxează dispreţuitor ca pe 

o „puşlama” a societăţii. Părăsită, fetiţa va fi însă, târziu, 
o învingătoare.

La actuala ediţie a Festivalului piesa în varianta 
scurtă a fost reprezentată de Teatrul „Pygmalion” din 
Viena – în regia semnată de Tino Geirun, care a traiectat 
un spectacol de o acuitate dureroasă, ajutat de ideea 
scenografică a mizei pe un simbol fundamental care ocupă 
toată scena: o uriaşă plasă de tenis, între ochiurile căreia 
evoluează eroina, agăţată într‑un echilibru fizic precar, cu 
încercări de escaladări şi coborâşuri ori alunecări forţate, 
timp în care îşi deapănă povestea cu o capacitate de trăire 
exemplară – pendulând între ingenuitate, revoltă, furie – 
într‑o retrospectivă viu re‑actualizată. O interpretă încă 
foarte tânără, dar cu capacităţi de mare actriţă: Julia 
Proch‑Schauer – a cărei forţă emoţională activă a fost 
permanent dublată de reflexivitate.

Marele spectacol al Festivalului 
l‑a constituit neîndoios tragedia antică 
Medeea – prezentată de Teatrul „Sava 
Ognainov” din Ruse. 

Deşi „scenariul” a folosit o mixtură 
de fragmente din texte ce au preluat de‑a 
lungul timpului acest personaj – şi nu 
doar textul fondator al lui Euripide (texte 
după Jean Anouilh şi Teodor Dreyer) el 
a prezentat o neaşteptată omogenitate, 
perspectiva tragică nefiind ştirbită, în 
esenţa ei, de o modernitate umanizatoare. 
În acest spirit a evoluat, în rolul mamei 
părăsite de soţ din raţiuni politice – şi care 
îşi ucide copiii – o mare interpretă, capabilă 
nu doar de intensităţi reale în redarea 
suferinţei, dar şi de nuanţe modulante: 
Mariana Krimova. Totul într‑o amplitudine 
spectaculară de ansamblu, menţinând 
atmosfera de răscolire zguduitoare a 
„omenescului” (Regia şi adaptarea: Peter 
Dancev). Scenografia – mariind întunecatul 
şi strălucitorul fastuos: Violeta Radkova. 
Costumele: Teodora Lazarova. Coregrafia: 
Marin Udvarev.

O tragedie anonimă grefată pe o 
idee realmente mitică – ar fi trebuit să 
fie şi reprezentarea piesei lui Dumitru 
Radu Popescu, Soţia prietenului din 
puşcărie – dacă regizorul acestui spectacol 
prezentat de scena gazdă – Cătălin Vasiliu – 
n‑ar fi deturnat sensul textului dramatic, 
începând chiar de la titlu, întrucât acest 
titlu n‑a aparţinut niciodată autorului. 
Titlul principal al piesei, aşa cum a apărut 
ea în volum este Testamentul lui Iuda. Pe 
scurt: eliberat mai înainte, „prietenul din 
puşcărie” al unui soţ oarecare condamnat 
nu pentru o vinovăţie proprie, ci ca victimă 
a unor „mafioţi” din „tranziţia capitalistă” 
românească, soseşte cu „veşti” în casa 
soţiei. Reuşeşte să şi‑o facă ulterior 
amantă – o iubire nouă se încropeşte – şi 
femeia, însărcinată, lasă copilul, cerându‑i 
tatălui, la apropierea „sorocului” de 
eliberare a soţului să‑şi asume situaţia 
şi să‑i ceară prietenului, divorţul. Tatăl 
pruncului încă nenăscut e chinuit însă de 
vina de a fi trădat o prietenie – şi încearcă 
să dispară din viaţa celor doi, „înscenând” 
atacarea unei bănci, pentru a fi arestat 

şi re‑condamnat. În momentul atacului, mai înainte ca 
poliţia să fie alertată, e ciuruit de gloanţele mafiotului‑şef.

Regizorul spectacolului a eliminat din acest text 
pasajele – (ce nu erau prea lungi) ale dramei de conştiinţă 
a personajului – şi a făcut din şeful‑mafiot un actant 
pe care textul dramaturgului român nu‑l învederase ca 
atare: acesta pregăteşte, după omor, întoarcerea triumfală 
a soţului acasă, trimiţându‑şi, mai înainte, gealaţii – în 
casa soţiei – gealaţi care o imobilizează şi îi provoacă 
brutal un avort forţat – ştergând urma „necredinţei”. 
Întrucât amestecul în textul autorului nu mai e de 
ordinul „scurtării”, ci al deturnării „anecdotice”, care 
modifică semnificaţia dilematic‑morală, faptul ne apare, 
impardonabil, cu toate că spectacolul e bine interpretat 
în linia lui regizorală. Aceasta face însă, dintr‑un text 
afiliat tragicului implantat în aporia dramei de conştiinţă, 
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Viena, Parisul, Roma, Berlinul, Praga îşi au 
festivalurile lor. Până şi Chişinăul îşi are festivalurile 
sale. În acest context nu era posibil ca oraşul capitală a 
României, ţară UE să nu aibă festivalurile lui. Ca orice 
capitală europeană care se vrea respectată Bucureştiul 
şi‑a făurit, şi‑a desăvârşit, dealungul timpului, pe ale 
sale ca de exemplu cele culinare, ca al celui mai mare 
cârnat, a celei mai mari piţa, ale celei mai gustoase, 
mai amare beri, publicul bucureştean a fost pur şi 
simplu invadat de festivaluri artistice.

Şi oraşele mai mici pentru a atrage turişti s‑au 
molipsit de “festivalită”. Luând exemplu străinătăţi, 
unde într‑un mic sat din Campania, unde a murit 
filozoful Plotin, în cinstea celui care a descoperit că 
dincolo de Rău şi Bine nu există nimic, se organizează 
un festival al nimicului, la Pătârlagele există un festival 
al ţuicii, ceea ce în ultimă instanţă nu e deloc rău. E 
chiar benefic. Se testează atât calităţile nimicului cât şi 
cele ale ţuici de prune.

Nici nu s‑au stins bine ecourile festivalului 
filmului Anonimul, ale filmului Latino American, 
ale teatrului independent Undercloud, că deja s‑au 
auzit primele acorduri majore ale festivalului George 
Enescu – ajuns la 21‑a ediţie – care de aproximativ două 
săptămâni a ocupat atenţia melomanilor cu concertele, 
expoziţiile, filmele şi manifestările sale extra muzicale 
din piaţa Palatului.

Lăsând deoparte concertele de la Ateneul 
Român şi de la Sala Palatului, de care s‑au ocupat şi 
se vor ocupa în continuare cronicari specializaţi, am 
să vorbesc (scriu) de un minunat şi original spectacol 
de teatru vizual, radiofonic, filmic, de fapt un scenariu 
cu titlul „Ce ştia oraşul” după piesa dramaturgului 
I. Valjan, „Ce ştia satul”, prezentat pe imensa scena 
metalică din Piaţa Palatului, construită pentru 
spectacole concert ale diverselor trupe de rock, hard 
rock şi eventual manele, care de data asta şi‑a găsit 
o excelentă întrebuinţare pentru un spectacol amplu, 
polifonic.

Ştiam piesa. Participasem la o înregistrare făcută 
cu ani în urmă de regizorul Dan Puican, în care citisem, 
înregistrasem, micul rol al lui Niculai, feciorul casei, iar 
protagoniştii au fost nimeni alţi decât Stela Popescu 
şi Alex. Arşinel, ajunşi printr‑un ciudat mister, un fel 
de Stan şi Bran ai României. „Ce ştia satul” e o mică 
dramoletă (o piesă într‑un act) petrecută între doi soţi 
într‑un moment de criză: de fapt în urma divorţului 
care se pronunţase şi care urma să se transcrie şi în 
cadrul căreia soţul regizează o mică excrocherie ca să 
afle dacă a fost într‑adevăr înşelat sau nu, gând care, 
asemeni celebrului personaj shakesperian, Othelo, 
simbol al geloziei feroce, îl torturează zi şi noapte. 
Desigur d‑l Marinescu, personajul piesei nu atinge 
profunzimile eroului shakesperian, dar este, cum se 
poate spune, cam pe aproape, fiind până la urmă un fel 
de, nici prea profund, nici prea vesel, nici prea prea, nici 
foarte foarte, cum spune nenea Iancu Caragiale…fiind, 
ca tot românul obişnuit un fel de Mitică redivivus. Deşi 
ingenioasa şmecherie, un truc simplu, copilăresc îi 
reuşeşte, până la urmă nu se poate bucura de rezultat 
pentru că descoperă, cu stupoare că a fost înşelat nu 
simplu ci vârtos şi a fost de râsul oraşului mult timp, 
ceea ce nu e un lucru de laudă pentru oricare bărbat 
care oricât ar fi de ghebos, sfrijit, chel, pitic, alcoolic, 
bâlbâit, el are, totuşi, o părere extrem de favorabilă 
despre persoana sa, despre fiinţa sa unică, şi faptul de 
a purta coarne, metaforic vorbind, îl consideră cel mai 
înjositor epitet pentru calitatea de bărbat, de mascul, 
de stâlp al casei, întemeietor de familie şi eventual de 
dinastie.

George Mihăiţă interpretul d‑lui Marinescu, 
ilustrează cu prisosinţă aceste ipostaze, creând, la faza 
asta de lectură, căci cei doi interpreţi de fapt citesc 
replicile, un personaj complex plin de resentimente, 

dar în acelaşi timp mânat de dorinţa aprigă de a afla 
adevărul, pe care în străfundurile sufletului lui nu‑l 
bănuie şi de fapt nici nu‑l agrea în forma care i se 
dezvăluie în final. Parcurge toată gama de incertitudini 
de la simpla bănuială, la aflarea adevărului crud, până 
la împăcarea filozofică, care se traduce, de fapt, prin 
vorba devenită celebră a fiecărui om din România: Asta 
e! O observaţie de alt ordin, mai personal: Am jucat 
în multe spectacole alături de G. Mihăiţă, dar acum 
văzându‑l pe scenă în actuala lui înfăţişare, cu părul 
alb, eu care îl văzusem, cu ani în urmă, şi îl admirasem 
în filmul lui Lucian Pintilie “Reconstituirea”, am avut 
o strângere de inimă, gândindu‑mă, asemeni lui 
Bulă, că timpul trece peste toţi oameni vertiginos, fie 
actor, fie muzician sau simplu muncitor. Mergând cu 
argumentaţia până la capăt mărturisesc că acasă n‑am 
avut curajul să mă uit în oglindă.

La fel Virginica Mirea, interpreta soţiei, stăpâneşte 
cu virtuozitate cele două ipostaze ale rolului: când 
femeia caldă, iubitoare, soţia atentă şi grijulie la toate 
dorinţele bărbatului iubit, adulat, dar şi înverşunarea, 
dezamăgirea, furia interioară pe care o arată în 
toate dezvăluirile pe care le face despre multiplul ei 
adulter. Ea joacă aceste destăinuiri cu sinceritate, cu 
o încărcătură dramatică copleşitoare, mai ales când 
vorbeşte de un amant pe care l‑a iubit sincer, cât de 
sincer poate fi o femeie adulterină, dar şi cu un soi 
de detaşare care te face uneori să crezi că totul nu e 
decât o înscenare din partea ei, ca să‑l necăjească pe 
cel ce i‑a stat alături opt ani de zile, i‑a făcut cafeaua 
dimineaţa, precum şi alte servituţi nocturne, i‑a şters 
biroul de praf, i‑a primit musafirii, şi că, la sfârşit, îi va 
spune că totul n‑a fost, de fapt, decât o glumă…

Regizorul Mihai Lungeanu, schimbând nu numai 
titlul piesei, dar mutând şi locul de acţiune al ei, 
anume într‑un local restaurant, pe care l‑a umplut cu o 
figuraţie, formată din actori şi colaboratori ai Teatrului 
de Comedie, activă, atentă la discuţia celor doi soţi, la 
destăinuirile şi răbufnirile lor, la dezvăluirile, devoalările 
celor doi protagonişti, a realizat un spectacol complex, 
original, cu concursul mai multor arte pentru care 
merită multe, felicitări. I‑aşi putea sugera că scenariul 
actual ar putea fi baza pentru un viitor film pe marele 
ecran sau TV.

Alături de ceilalţi interpreţi „actorul” Lungeanu 
a fost un bun povestitor, un inteligent dirijor, al 
orchestraţiei pusă în scenă de el, intervenind deseori 
pentru a corecta unele erori ale unor interpreţi, dar 
mai ales pentru a anunţa interludiile muzicale ale 
o(rchestrei ?).

În concluzie am asistat într‑o ţară a scenariilor 
improvizate că se poate face şi lucruri de calitate ca 
acest minunat, excelent moment festivalier lucrat cu 
îndrăzneală, fantezie şi mai ales cu talent.

Nu pot încheia fără să copiez caseta tehnică a 
acestui inedit spectacol: Alături de protagonişti au 
evoluat: Delia Nartea, George Grigore, Alex Conovaru, 
Ana Maria Lazăr, Marius Drogeanu, Bogdan Ghiţulescu, 
au fost mult mai mulţi, dar spaţiul nu‑mi permite să‑i 
numesc pe toţi. Regia tehnică, Vasile Manta: regia de 
studio, Janina Dicu: regia muzicală, Stelică Muscalu, 
scenariu şi regia artistică, Mihai Lungeanu.

P.S. I. Valjean pe adevăratul său nume Vasilescu 
Al. Ion (1881‑1960) a fost magistrat şi autor dramatic, 
autor a mai multor piese jucate cu succes la Teatrul 
Naţional, dintre care una „Generaţie de sacrificiu”, o 
capodoperă, este foarte actuală, azi, prezentând situaţii 
similare celor de astăzi, când tineri care nu‑si găsesc 
de lucru îngroaşă rândurile şomerilor, fie emigrând, 
fie obligaţi, pentru a putea trăi să facă munci sub 
capacităţile lor intelectuale. Dar managerii teatrelor 
actuale, speriaţi de virulenţa mesajului piesei, se fac 
că n‑au auzit de ea.

un spectacol de teatru al cruzimii, ceea ce modifică total 
intenţia dramaturgică.

Acelaşi regizor a prezentat şi spectacolul Şarpele în 
iarbă de Alan Ayckbourn, al Teatrului „Fani Tardini” din 
Galaţi. Piesă psihologică, în maniera literaturii de sfârşit 
al secolului XIX, cu oarecare iz de colb – dar spectacular 
oricum mai adecvat vadului dramaturgic pe care şi l‑a 
ales. Mult mai peren textul lui Eric Emanuel Schmitt – 
Variaţiuni enigmatice – aducând în scenă retrospectiva 
sutrei unui triunghi amoros: scriitorul laureat Nobel – 
e retras în pustnicia propriei insule, cu renume de 
misogin – fără ca lumea să‑i fi cunoscut mistuitoarea 
poveste de dragoste căreia i‑a pus capăt datorită 
tensiunii – niciodată posibil de înfăptuit – de a fi o unică 
fiinţă cu femeia iubită. Iubirea lor ideală se continuă ani 
mulţi prin corespondenţă, fiecare, mărturisindu‑şi tot ce 
i se întâmplă. Femeia nu‑i mărturisise însă „amănuntul” 
căsătoriei ei cu un altul. În realitatea necunoscută lui, ea 
murise la scurtă vreme după ce se căsătorise – şi soţul 
ei, a cărui vizită scriitorul o primeşte în târziul anilor şi 
al celebrităţii – fusese acela ce‑i continuase scrisorile, 
intuindu‑i perfect sufletul şi vrând să o păstreze vie 
pentru amândoi. 

Cei doi interpreţi ai unei trupe mai puţin cunoscute: 
Trupa „Aurel Elefterescu” a Centrului Cultural Judeţean 
Călăraşi, s‑au acomodat personajelor foarte onorabil, în 
regia semnată de Mihai Lungeanu. Acelaşi regizor ne‑a 
prezentat, într‑o „adaptare modernă” după Goldoni, Slugă 
la patron – parafrază scenică actualizată ca spectacol 
de „stand up comedy”, în spaţiul „neconvenţional” al 
Cafenelei Artiştilor din incinta Teatrului. Am reţinut patru 
tineri actori (recenţi absolvenţi desigur) plini de nerv şi 
talent comediografic: Cristi Dionise, Sebastian Vâlcea, 
Claudiu Drăgan, Raluca Grumăzescu.

Un spectacol care se poate numi „adorabil” a fost 
cel intitulat Prah – având ca autor pe Spiro Gyorgy şi 
prezentat de „Teatrul Românesc din Szekzard” – Ungaria. 
Spectacol cu două personaje: El (Florin Ionescu) şi Ea 
(Ildiko Frank) – o comedie scrisă pe muchea tristeţii … 
aproape dramatice. „El” vine acasă „spăşit” că a încălcat 
consemnul conjugal şi a jucat la loterie, unde, culmea! – a 
şi câştigat! De aici încep grijile şi migrenele ei: ce vor face 
cu banii? După primele aspiraţii, fabuloase, îşi dă seama 
că nu poate înfăptui tot ce ar dori – şi că lozul câştigător 
a adus în menajul lor numai tensiuni şi supărări. Totul 
în crescendo. Căsătoria e pe punctul de a se destrăma. În 
final, ca ambii să‑şi recapete liniştea, hotărăsc să ardă, 
de comun acord, biletul ce iscase furtună într‑un cămin 
sărac dar liniştit şi armonios. De reţinut acest cuplu de 
actori, foarte talentat! (Regia – acelaşi Florin Ionescu).

Regret de a nu fi putut urmări Băutorul de rouă de 
Sanja Domazet – spectacol al Secţiei române a Teatrului 
Naţional „Sterija” din Vârşeţ (Serbia) – ca să mă pronunţ 
personal – aşa cum nu am putut urmări nici secţia de 
„Teatru pentru copii” a Festivalului. În programul acesteia 
a figurat şi un Proiect dunărean‑bulgar: Făt Frumos şi 
Prinţesa bulgară scenariu dramatic alcătuit după basme 
aparţinând ambelor popoare, de către regretatul regizor 
Vili Perveli Nicolov – în parteneriat dunărean cu Teatrul 
de Păpuşi din Silistra. Sufragii deosebite a obţinut piesa 
tinerei autoare dramatice Carmen Dominte, Luna abţipild. 
Interesant este faptul că Teatrul de Păpuşi din Silistra 
(Bulgaria) a realizat o adaptare la gen a Puşlamalei de la 
etajul 13, piesa lui Mircea M. Ionescu, jucată, spuneam, 
pe multe scene. Afişul a mai inclus Vorbăreţul căluţ 
verde de Ştefan Mitroi, Năzdrăvăniile năzdrăvanului 
Peter (Teatrul Dramatic – Vidin) şi programat, special 
aşteptat şi până la urmă absent, spectacolul Teatrului 
„Guliver” din Galaţi, cu un Păcală în adaptarea/scenariul 
prea cunoscutului Cristian Pepino.

Am amânat pentru la urmă consemnarea unui 
spectacol de remarcabilă ţinută, cu care au debutat, de 
fapt, serile acestui Festival. Pentru că nu mai e vorba 
de un teatru dunărean – ci de o „scenă” în mod onorant 
invitată a deschide festivitatea giurgiuveană: Scena 
Teatrului „Nottara” din Bucureşti – cu una din piesele 
cele mai profunde ale deja pomenitului Eric Emmanuel 
Schmitt: Vizitatorul. Nu intenţionăm aici un compendiu 
de cronică a acestui spectacol – după opinia noastră foarte 
bine rulat pe text, de regia lui Claudiu Goga. „Vizitatorul” 
e un simbol exterior şi interior. E necunoscutul anonim a 
cărui prezenţă fizică stârneşte neliniştea gestapoului – dar 
e şi „năluca”, halucinantă până la ipostazierea materială a 
lui Dumnezeu, pe care conştiinţa ateistă a psihanalistului 
evreu Sigmund Freud o izgoneşte perseverent, pentru 
ca ea (năluca) să se întoarcă tot atât de perseverent din 
subconştientul psihanalistului, în arderile conflictuale ale 
conştiinţei lui.

Spectacolul se susţine cu o deosebită tensiune pe 
prestaţia celor doi interpreţi principali (şi mari actori): 
Alexandru Repan (Freud) şi Mircea Andreescu (Vizitatorul).

T E AT R U

S P E C T A C O L E 
D E  F E S T I V A L

Candid Stoica
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Invitaţie la  
o nuntă de cuvinte

Emil Lungeanu
Vă mai amintiţi de biblicii nephilim, acea rasă de uriaşi 

rezultată din încrucişarea aberantă a îngerilor cu urmaşele 
Evei, cărora li se datorează construcţiile ciclopice de pe 
întreg Pământul ? Apocriful egiptean al Cărţii lui Baruh îi 
pomeneşte fantezist ca pe nişte hahalere, dispărute zice‑se 
deoarece „Domnul nu le‑a dat calea ştiinţei” (de parcă restul 
erau toţi academicieni) şi „neavând înţelepciune au pierit 
prin nebunia lor”..Deşi regele Solomon povestea despre 
ei cum că ar fi dispărut odată cu Potopul, ţinuturile din 
nordul rîului Iabbok erau încă numite „Ţara Refaimiţilor” 
(giganţilor), iar în timpul campaniei din Palestina iscoadele 
lui Moise raportau la Kadeş cum „am văzut noi şi uriaşi, 
pe fiii lui Enac, din neamul uriaşilor, iar nouă ni se 
părea că suntem faţă de ei ca nişte lăcuste, şi tot aşa le 
păream şi noi lor”. Nici „ultimul rămas dintre Refaimi” nu 
era ultimul, regele Og din Başan, al cărui pat de fier de 
la Rabbat‑Ammon (actuala capitală a Iordaniei) lung de 
nouă coţi indică o statură de 3,50 m, dovadă acei goliaţi ai 
filistenilor căzuţi în luptă două veacuri mai târziu, cel ucis 
de David cu praştia la Valea Stejarului (altul, nota bene, 
decât „Goliat” ucis la Gob de Elhanan) fiind bunăoară un 
malac de şase coţi şi o palmă, adică aproape 2,80 m. Ei, 
totuşi, făceau figură de mici baschetbalişti în comparaţie 
cu giganţii antediluvieni, după cum şi un Agamemnon, ba 
şi Osiris chiar, cu cei 5 metri şi ceva ai lui după calculele 
lui Maspero. 

Ei bine, la această scară ciclopică îşi construieşte 
N.N. Negulescu volumul Nunta cuvintelor/ The 
Wedding of Words/ Les noces des mots (ediţie 
română‑engleză‑franceză, Editura Singur, 2013), precum 
sculptorul colosului din Rhodos de odinioară: „Nu ştiu/ 
cine m‑a strigat/ de dincolo/ că marea s‑a deschis/ şi după 
o răscolire/ a căzut zdrobit/ întunericul/ pe pragul casei;/ 
de‑abia îmi ajungea/ la genunchi timpul”. Solemnităţile şi 
grandoarea imageriei nu provin de la Philippide, ci de‑a 
dreptul din abisalul protocosm „Fu prăpastie? genune? 
Fu noian întins de apă?” al Scrisorii I. Cred că un René 
Huyghe şi‑ar fi ilustrat bucuros cu asemenea pagini 
lirice teoretizările din Forme şi forţe acum patru decenii, 
respectiv pledoaria lui pentru plasticitatea dinamicii ca 
sursă estetică mai presus de clasica armonie a proporţiilor. 
Căci domeniul în care excelează N.N. Negulescu este tocmai 
acela al marilor energii, tumulturi şi mişcări, cu „muntele 
zdruncinat/ de priviri zeeşti”, cu „lumea fluidă din mine/ 
care vede în forme” şi îngeri „trecându‑mi înot/ lacrima”. 
Expresia este hipertrofiată în spiritul incendiarului Ţipăt al 
lui Edvard Munch, „degetul mic atinge/ adâncul spaţiilor”, 
sufletul „dă din aripi jupiteriene”, „clinchetul gleznelor” se 
face auzit „pe sub munte”, resturile stelare sunt adunate 
„de la ospeţele/ olimpienilor zei/ fumegând/ peste culmi/ 
ca potcoava/ fulgerului”, într‑un soi de titanism pe 
de‑a‑ndoaselea, cu giganţi azvârlind peste Olimp nu cu 

buşteni şi stânci, ci cu imnuri de slavă.
Focul este principala materie primă a poetului, ca în 

acest post tenebras lux: „Te ascund/ de furtunile tenebrelor/ 
în raza sufletului/ adusă pe unduirile/ harfelor/ din 
visul buchetului/ de Luceferi/ care stă‑n Ceruri/ Rămâi 
învăpăiată/ în lumina chivotului/ meu de templu/ 
până‑ţi voi găti/ cu alte aripi/ tinereţea speriată”. Efectele 
pirotehnice fac tot spectacolul acestei Nunţi la care am fost 
invitaţi, precum feeria stelelor căzătoare şi a „stelelor făclii” 
de la „nunta” ciobănaşului nostru. Hârtia pe care scrie 
N.N. Negulescu e aşa de inflamabilă, încât chiar şi Blaga ar 
fi primit mai uşor avizul pompierilor înainte de publicare – 
sau, cum explica la bacalaureatul din 2012 un june cititor 
de tipărituri ale Băncii Naţionale: „Lucian Blaga a ştiut să 
îşi folosească calităţile şi azi îl sărbătorim pe bancnota de 
200 lei. Este una dintre cele mai mari bancnote româneşti, 
şi a fost răpus doar de 500 lei cu Eminescu care e artist” 
(na, să mai zică cineva că tinerii din ziua de azi nu citesc!). 
În lirica ultimilor ani, a mai avut probleme cu pompierii şi 
Mihaela Pătraşcu în Rodia de jar (Edit. Albatros, 2000) sau 
Ţipătul orei (Edit. Muzeul Literaturii Române, 2006), dar 
nu la scară galactică aşa cum vezi acum începând chiar cu 
„locul naşterii mele/ în inima Căii Lactee”, în jurul căruia 
gravitează încă „prin flacăra fulgului de lumină” sufletul, 
înotând în spirală „cu stele până la brâu”. De altfel, în cazul 
„fochistului” N.N. Negulescu, nici nu mai e vorba doar de 
foc solar şi creme de plajă, ci de însuşi cuptorul alchimic 
necesar pietrei filozofale, de flacăra mistică ce a produs 
în sec. XIV‑XV stilul gotic flamboaiant în arhitectura 
catedralelor, digamma Stelei Magilor cu cele şase raze ale 
ei, ori sigiliul solomonic cu cele şase petale. Totuşi recuzita 
asta hermetică, pe care un Artur Silvestri o găsea „poate 
şi mai interesantă decât efectul liric”, nu trebuie să devină 
cumva un criteriu în judecarea volumului de faţă, a cărui 
relevanţă într‑o cronică literară rămâne una strict estetică 
(sau, cum ar zice Florin Mihăilescu, „nonintelectuală, 
adică, în primul rând, nonideologică”), operele de acest 
gen special fiind expuse riscului de a fi reduse la analize 
pur claviculare, inaccesibile publicului larg şi deci oţioase. 
Situaţia lor e cam aceeaşi cu a unui Kepler rămas în 
istoria ştiinţei ca legislator al mecanicii cereşti, despre care 
azi puţini ştiu că irosise ani din viaţă căutând zadarnic 
explicarea sistemului planetar prin agregarea celor mai 
importante poliedre regulate într‑un model geometric 
„perfect”. Dar parcă Newton însuşi, „părintele raţiunii”, nu 
practicase în paralel şi dânsul astrologia? E drept, autorul 
nostru (fondator şi director al revistelor Regatul Cuvântului 
şi Sfera Eonică, editate sub egida Ligii Scriitorilor Români) 
se numără, precum altădată Paracelsus şi Luther, printre 
cultivatorii trandafirului mistic (în fond, şi el tot o flacără, 
vegetală), cum singur se prezintă în delicatul psalm „Nu 
cer timp/ când beau apa/ vieţii din trandafir/ cu setea 
căutării/ Tale veşnice/ Mă rog, Doamne/ în aura mea/ doar 
la Învierea/ trăznetului prăbuşit/ pe suspinele Golgotei”, 
sau altundeva, mai retoric: „Ce să faceţi voi cu mine/ plin 
de semne de ruine/ golit până în mistere/ între gemenele 
Sfere?/ Îmi dezbrac rănitul eu/ sub talpa lui Dumnezeu/ şi 
zic sufletului: spune/ razelor o rugăciune/ Aud îngerând a 
şoapte:/ E o poartă între şapte/ împărată pe Lumini/ cale 
pentru Heruvimi.../ Vino, fiu al firii‑nalte/ rouă‑a visului 
de carte,/ la Temple sub diademe/ ai altare cu poeme!”. 
Acest repertoriu caracteristic cu „pentagrame/ din eterul 
aştrilor”, „şapte stele mai sus/ spre Cetatea misterelor/ 
Regelui” etc. pune în legătură de rudenie volumele lui N.N. 
Negulescu cu opera unui Liviu Pendefunda, de exemplu, 
sau cu „cabalistul din Strada Doamnei” Mihai Gabriel 
Badea. Or, nu ceea ce au în comun preocupările autorilor 
este semnificativ, ci dimpotrivă, ceea ce‑i distinge. În plus, 
în cazul de faţă codificarea e minimă şi chiar neglijabilă, 
fără a face poezia ilizibilă precum, să zicem, simetriile 
poetozofice ale ermeticului Petru Solonaru – şi el tot un 
sacerdot al cuvântului, doar că extremist, cu nişte pandalii 
lingvistice de‑ţi rămân ochii cruciş şi gura strâmbă. Iată 
de ce, oricât ar bate monedă pe simbolistica ezoterică de 
tip F.R.C. savanta hermeneutică a prefaţatorului, distinsul 
prof.dr. Ion Pachia‑Tatomirescu, ceea ce rămâne relevant 
pentru lirica aici în discuţie nu este formula ei iniţiatică, ci 
arderile expresioniste.

Dar cu nimic mai puţin demne de subliniat sunt 
ingineriile de text pe care poetul şi le pune în serviciul 
inefabilului sacru. Un prim procedeu ar fi concettismul, 
cu realizări absolut impresionante („Arde marea/ de 
nu pot s‑o scot/ din corăbiile înecate/ Uită‑te: îmi cade 
umbra!/ pierd prin fum aripile/ şi cât veacul fulgerului/ 
mă doare gândul”, sau – citând passim – „munte de aer”, 
„liniştii asurzitoare”, „focul plânsului”, „să ardă frigul”, 
„adâncimea muntelui”, nietzscheanul „Soarele nopţii” etc.). 
Un alt procedeu, sistematic exersat, este ingambamentul 
cu efect de frânare a rostirii, benefic în condiţiile în care 
compoziţiile volumului nu sunt niciodată segmentate în 
strofe, el căpătând astfel şi valoare de pauză stilistică sui 

generis. În sfârşit, se mai întrebuinţează ca modalizator 
adverbul epistemic de incertitudine („parcă s‑ar ascuţi pe 
mine/ fulgere/ parcă m‑ar naşte iar/ tristeţea gemând”, 
sau altundeva „parcă aş fi desprins o flacără/ din steaua 
sub care visez;/ parcă aş fi schimbat în cuvânt/ firul infinit 
al ierbii,/ aşa de adânc mă doare/ Universul”), sau, tot cu 
valoare de aproximare, comparativul („era ca şi când/ mă 
privea steaua/ pe care stam”). Este pe cât de paradoxală, 
pe atât de remarcabilă simplitatea mijloacelor cu care 
reuşeşte N.N. Negulescu să clădească viziuni dinamice aşa 
de ample şi de expresive, altfel spus eficienţa scriiturii. Ea 
îi caracterizează atât de bine condeiul încât, în puţinele 
cazuri când se mai face rabat de la acest randament, 
ocurenţele aproape că sar în ochi. Se mai întâlnesc 
ici‑colo, bunăoară, unele excese morfologice („învinerit”, 
„nectarul sferoidelor”, „sunete logosferice”), jocuri gratuite 
şi nichitiste cu poliptota şi supinul nominal („Eu văd 
fiinţa văzută/ curcubeic în cuvânt/ nu dinlăuntrul 
golului/ golirii gândului/ Stagiritule.../ şi nici din afara/ 
văzutului vederii/ nevăzute,/ ci stând pe raza/ cuprinderii 
necuprinse/ a eon‑ului”) sau alte asemenea bazaconii. 
Dar, dacă în stil mai calcă pe alături câteodată, în schimb 
la braţul Minervei poetul păşeşte consecvent „fără să‑mi 
calc lumina” (confer „Eu nu strivesc corola de lumini a 
lumii”), iar meşteşugul aprinderii focului doar din nunta a 
două cuvinte – un secret pe care nici Prometeu nu ar fi în 
stare să‑l fure – îl desemnează, neîndoielnic, ca pe unul din 
slujitorii de încredere ai Muzelor.

Totalitarism
Ion Oltean

Un concept care astăzi eşti educat să‑ţi dea fiori. 
Educaţia post‑modernă ne conduce la ideea iadului 
predicat de Biblia creştină drept răsplată celor care au un 
comportament malign în context bio‑social: oamenii fără 
frica lui Dumnezeu.

În această înţelegere, cartea lui Vladimir Tismăneanu 
The DEVIL IN HISTORY (New Criterion, 2013) pare 
să funcţioneze ca un manifest împotriva răului politic 
din istoria modernă relativ recentă. Dar pentru ca ea să 
înceteze de a se afişa ca o paradigmă a unei structuri 
politice eronate a istoriei, comparaţia nu se poate reduce 
la un raport antagonic dintre acest tip de orânduire şi 
democraţia îndeobşte admisibilă în lumea occidentală. 
De un fel democratic al întocmirii societăţii ni se vorbea 
şi din partea corifeiilor comunişti. Îmi aduc aminte de o 
lozincă ce se vehicula prin şcoală prin anii 1950‑1951: 
„constituţia stalinistă – cea mai democratică constituţie 
din lume”. Nefiind în cunoştinţa unei monede de schimb, 
eram siliţi nolens‑volens a crede în atare axiomă. Potrivit 
acesteia, obligaţia şcolarizării, a încadrării într‑un serviciu 
dintr‑o unitate socialistă remunerat adesea nu după merit, 
de a suporta sistematic rigorile unui sistem care te călca 
pe raţiune printr‑un egalitarism cusut cu aţă albă, printr‑o 
fraternitate numită, în stil de o francheţe desăvârşită: 
tovărăşie, sistem în cadrul căruia nomenclaturiştii şi 
supraveghetorii lui se aşezau brutal deasupra celorlalţi pe 
care îi mânau când cu vorba, când cu acul, când cu sula şi 

A  M A I  A P Ă R U T
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O  C A R T E . . .
alte instrumente contondente spre o culme care nu trebuie 
să poată fi atinsă niciodată – toate acestea încăpeau într‑o 
sintagmă: democraţia populară alias democraţia socialistă. 
Reversul acestei medalii, autorul nu trebuie să‑l caute 
într‑o altă galaxie, el se afla în democraţia noastră de rit 
occidental. Tot pentru că nu cunoaştem o altă monedă 
de schimb. Desigur paradigma occidentală, singura la 
îndemână, e adesea susceptibilă de amendamente, acestea 
toate inerente unei întocmiri în care libertatea apare adesea 
ca un cal nărăvaş ce scăpă din frâu, unde egalitatea de 
şanse e adesea obstaculată de corupţie sau se traduce prin 
raptul ilicit al „băieţilor deştepţi’’ – cumpărători de bunuri 
naţionale pe veresie înlocuind naţionalizarea comunistă, 
prin execrabila politică a parazitismului social tolerat 
de legislaţia europeană care incriminează discriminarea 
omului de către om şi a anumitor comunităţi de către stat. 
Dincolo, în comunism se vorbea de exploatarea omului 
de către om, destinată această lozincă, să camufleze nu 
mai puţin de alte două: boii ară, iar caii mănâncă, pe de 
o parte, să dai în calu’ care trage, cam cu acelaşi conţinut 
semantic. Aceste principii erau nerecunoscute de corifei 
într‑o atare formulare dar zâmbită pe sub mustaţă între 
ei pe la agape cu caviar şi şampanie de import. Senzaţia 
omului de bun simţ care se afla în turma celor mânaţi, 
aduşi obligatoriu la şedinţe interminabile pentru lavajul 
creierelor, de atroce deşertăciune. Aveai sau nu aveai 
maţele pline, era musai să asişti la un ritual de sabat 
unde se duelau spiritele nomenclaturiştilor într‑un soi 
de întrecere socialistă pe subiecte dintre cele mai hilare. 
Astfel, prin 1960, la una dintre aceste întruniri, colegii, 
respectând unicul punct al ordinii de zi, au fost incitaţi a 
tăbărî critic pe unul de la rusă, doar pentru că dansa odată 
„la sentiment” adică strecurându‑şi genunchiul mai mult 
decât morala proletară o permitea între cei ai partenerei. 
A fost strivit sub împroşcături; de dedus că osânditul se 
apără cu semeţie ca în felul lui Alecsandri către colegii lui 
de breaslă. Dar ce putea face altul căruia în alte şedinţe i 
se puneau în sarcină fapte cu totul mincinoase? 

Comparaţia cu totalitarismul nazist este una 
corectă. Erau două universuri concentraţionare, aparent 
contradictorii, dar cu numeroase puncte comune. Ambele 
s‑au remarcat prin cruzime în exces, prin dinamism şi forţă 
instituţionalizată. Prin goană prin după câte o himeră şi 
credinţa nestrămutată de a o putea atinge, prin convingerea 
că poţi avea dreptate dacă nu abdici nici un moment de 
la această credinţă; cel puţin, aşa a motivat Hitler decizia 
sa în chestiunea Ardealului de Nord, 1940. Atât Stalin 
cât şi Hitler şi‑au început „lupta” politică relativ într‑un 
context similar ‑ acela al îmbinării socialismului emergent 
cu democraţia europeană în cădere liberă. Problema era 
în contexte diferite a rezolvării favorabile a nemulţumirilor 
muncitoreşti apărute pe fundalul propagandei marxiste ca 
stafie europeană în mişcare. Ideea muncii trebuia abordată 
cu sfinţenie în ambele tabere; ea trebuia să contracareze 
mercantilismul capitalist care se insinua trufaş ca o 
pecingine pe trupul Europei. Dacă Rusia avea spaţiu 
vital şi se putea întinde cât voia, Germania, încă înainte 
de primul război mondial, se vedea fatalmente deficitară 
la acest capitol. Fatalismul se accentua printr‑o explozie 
demografică în această ţară unde nemţoaicele se remarcau 
prin fertilitate, unde solul mai puţin fertil nu reuşea să 
acopere necesarul de hrană pentru populaţie. Germania 
îşi dezvoltă industria dar aceasta e dependentă de surse 
ale materiei primei, şi, mai ales, de piaţa de desfacere. Or, 
Hitler, lâncezind în tinereţe ca artist ratat pe străzile Vienei 
imperiale a putut observa că toate locurile – cheie din 
comerţ erau ocupate. Constatarea o extrapolează la scară 
mondială. Cine deţinea după el, monopolul comerţului, şi, 
pe cale de consecinţă, a avuţiilor? „Evreul şi iar evreul” – va 
nota el în Mein Kampf care va deveni apoi biblia nazismului. 
În această ipostază el va privi cu admiraţie în ţara vecina pe 
Mussolini care, aplicându‑şi doctrina pe care şi‑o fondase, 
începea să aibă roade spectaculoase după dorinţă. Îl va copia 
admirativ pe Duce, da va prelua iniţiativa mişcării dictate 
de împrejurările Germaniei, totuşi dacă ar fi vrut şi‑ar fi 
putut da seama că Italia, fără atâta cruzime şi formalism 
se descurcase destul deja în primii unsprezece ani de 
când Ducele se afla deja la putere. Axioma se verifică prin 
raportare la situaţia din Spania unde Franco va binemerita 
de la această ţară într‑atât încât ea şi astăzi îi respectă 
principiile şi se bucură de realizările lui fără precedent. În 
zilele noastre ne întrebăm de ce românii ocolesc ţări mari 
precum Germania şi Franţa şi acceptată să ia drumul 
lung şi obositor al Spaniei la cules de căpşuni? Ceea ce 
mă nedumereşte este că autorul trasează o demarcaţie 
între cele două totalitarisme din perspectiva intenţiilor lor 
iniţiale. La acest punct el apreciază că totalitarismul sovietic 
o fi fost şi el un iad dar un iad la care se ajunge pe un 
drum pavat cu bune intenţii. Însă marea mea nedumerire 
este de ce autorul, care îl cunoştea personal pe Francois 
Furet pe când acesta trăia nu şi‑a fixat şi termenul de 

referinţă esenţial al fenomenului totalitarismului Iacobin 
din Revoluţia franceză. Deja Robespierre este pe alocuri 
considerat primul dictator comunist modern caracterizat 
prin cruzime fără seamăn prin etalarea, ipocrită sau nu, 
a egalitarismului tradusă ulterior ca pe un moft ilustrat 
de ghilotina, prin lovitura acerbă pe care a dat‑o ideii de 
proprietate, situaţie care se regăseşte şi în cazul sistemului 
comunist de mai târziu.

Stalin a intrat în arena publică făcând figuraţie 
de gangster al Caucazului; Hitler s‑a întors rănit de pe 
front într‑o situaţie dezastruoasă (îşi pierduse până şi un 
testicul); arăta cumplit.

În concluzie numitorul comun al tuturor acestor trei 
totalitarisme trebuie căutat în intenţia de redistribuire a 
avuţiilor care depăşeşte sloganul comunist: terminarea 
împărţirii lumi deja împărţite. 

PS: Napoleon tânjea înainte de orice după numai trei 
zile de ceaţă pentru a debarca în Anglia, a pune mâna pe 
Bank of England şi implicit pe comerţul şi pe avuţiile lumii.

À bon Entendeur…

Epilog. Murind Stalin la iad purcese/ I se 
spuse: – valea, padre!/ – Nuuu, cu cine am onoarea?/ Aici 
Hitler, şef de cadre (fragment din poemul meu intitulat  
P(r)ohod na Sibir).

Notă de lector
Radu Ştefan Vergatti

Dumitru Th. Pârvu, Problema Basarabiei în lumina 
principiilor actelor juridice internaţionale (Contribuţii 
la cunoaşterea raporturilor diplomatice româno‑ruse), 
Editura Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, 
Bucureşti, 2013, 431 p., Studiu introductiv, indice şi 
note de Ion Constantin. 

Lucrarea de faţă este o teză de doctorat în drept 
internaţional public, susţinută la data de 24 februarie 
1944, la Universitatea Ferdinand I din Cluj (care, în acel 
moment, funcţiona la Sibiu). Din comisia de acordare 
a titlului făceau parte prof. Gh. Sofronie, conducător 
ştiinţific şi următorii membri: prof. Aurelian Ionaşcu, 
prof. Tiberiu Moşoiu, prof. Cristofor Coroamă, prof. Erast 
Tarangul. Susţinerea tezei în acea zi a fost un act de 
curaj, atât pentru doctorand, cât şi pentru comisie. Atunci 
soarta Basarabiei şi a celui de al doilea război mondial 
erau pecetluite. În acele condiţii, se ştia clar că I. V. Stalin 
şi oamenii lui erau neiertători pentru cea mai mică abatere 
de la linia impusă de Kremlin.

Desigur că prin prisma acestei situaţii, republicarea 
tezei de doctorat de către vrednicul cercetător Ion 
Constantin, dedicat problemei Basarabiei, constituie un 
act de devoţiune ştiinţifică faţă de cauza României Mari.

Lucrarea lui Dumitru Th. Pârvu, maior în armata 
regală a României când a susţinut teza, a văzut lumina 
tiparului pentru întâia dată în anul 1943. Apoi, datorită 

cererii publicului, a fost obligat să ofere o prelungire de 
tiraj în 1944, la aceeaşi editură, Tipografia Şcoalei de 
Război.

Cu toate că membrii comisiei de doctorat erau distinşi 
profesori de drept internaţional, teza de doctorat are un 
pronunţat caracter interdisciplinar, fiind în egală măsură 
o lucrare de istorie. 

Bibliografia folosită este organizată după criteiriile 
academice. Ea cuprindea lucrările cele mai noi, accesibile 
în acel moment pentru doctorand.

Desigur, denumirea de Basarabia nu poate fi pusă 
în legătură cu acel „Basaran‑bam”, întâlnit în opera 
cronicarului persan Reshid‑od Din. Orientalistul Aurel 
Decei a demonstrat la 30 de ani mai târziu, în 1973, 
că acel nume, înscris în opera persanului, se referea la 
un alt personaj de pe teritoriul Poloniei. Deci numele 
de Basarabia trebuie legat de domnul român Basarab I 
Întemeietorul.

În rest, în general, textul este corect informat. Am 
folosit expresia în general, deoarece sunt unele mici 
corecturi care se pot efectua prin prisma rezultatelor 
cercetărilor istoricilor după anul 1944. Astfel, Dumitru 
Th. Pârvu dedică mai multe pagini aşa‑numitului 
testament al lui Petru cel Mare, pe care, justificat, îl 
consideră apocrif. Or, în ultimii ani, s‑a demonstrat 
că ţarul Petru cel Mare nu a lăsat niciun testament. În 
realitate, actul numit astfel este datorat unui polonez, 
Michail Sokolnicki, care l‑a creat în anul 1797. Dar chiar 
dacă nu a existat acel act, în mod incontestabil nu poate 
fi nelegată dorinţa Moscovei de a ajunge la Bosfor şi de a 
cuceri a doua Romă, Constantinopolul, aşa cum arată şi 
D. Th. Pârvu. Un important pas în această direcţie a fost 
făcut în anul 1812 prin anexarea Basarabiei. A fost un act, 
după cum a relevat Dumitru Th. Pârvu, care a încălcat 
principiile dreptului internaţional stabilite de cardinalul 
Richelieu prin doctrina „raison d’état”. Atunci el a cerut 
şi a impus ca acţiunile „Faustrecht”, folosite de marile 
imperii, să fie înlocuite de dreptul popoarelor. Prin pacea 
de la Bucureşti, semnată la 16/26 mai 1812, în salonul 
palatului omului politic balcanic Manuc bei, Sublima 
Poartă a dat Imperiului Ţarist ceea ce nu poseda de drept: 
Moldova dintre Prut şi Nistru. Românii care locuiau acolo 
şi cei din Principatele Dunărene, apoi din România, nu 
şi‑au uitat niciodată originea etnică, apartenenţa la acelaşi 
popor. Până la primul război mondial a fost o permanentă 
pendulare a stăpânirii politice asupra Basarabiei, însoţită 
de o necontenită acţiune de rusificare.

Anul 1918, când s‑a înfăptuit reunirea Basarabiei 
cu România, este prezentat cu multă căldură de Dumitru 
Th. Pârvu. Dar din nou a început lupta pentru recucerirea 
Basarabiei de către Rusia sovietică. Cercetările mai noi, ale 
americanului Bruce A. Elleman, în arhivele japoneze au 
luminat modul de acţiune al sovieticilor. În anul 1925 s‑a 
încheiat un acord secret între Tokio şi Moscova. Prin el a 
fost cumpărat Imperiul Nipon. Tratatul de pace de la Paris 
(1920) nu a fost ratificat de mikado‑ul japonez Taisho, deci 
graniţa formată de Nistru nu a fost recunoscută.

Dumitru Th. Pârvu nu a putut să se refere la acest 
act, necunoscut înainte de 1965. El a putut prezenta 
numai faptele din perioada interbelică, până la ultima 
anexiune a Basarabiei şi Bucovinei de nord (28 iunie 
1940). Cu toate acestea, a demontat din punct de vedere 
juridic toate argumentele sovieticilor pentru revenirea la 
graniţa pe Prut.

Paginile scrise de Dumitru Th. Pârvu, care a îmbinat 
istoria cu noţiuni de drept internaţional public, aduc la 
lumină o carte deosebită, plină de sentimente româneşti, 
dar nu antiruseşti, ci antiimperiale, pledând pentru o 
politică de egalitate a tuturor popoarelor prin prisma 
celor scrise de cardinalul Richelieu şi, mai ales, de Hugo 
Grotius în Despre dreptul războiului şi al păcii (De jure belli 
ac pacis).

Personal, odată în plus, îl felicit pe vrednicul cercetător 
Ion Constantin pentru republicarea şi răspândirea 
valoroasei cărţi scrisă de Dumitru Th. Pârvu, un apărător 
optimist al drepturilor de afirmare şi existenţă a poporului 
român. 

Nu pot încheia fără a arăta că lucrarea lui Dumitru Th. 
Pârvu are o anexă sugestivă prin imagini: sunt reproduse 
pagina de gardă a tezei de doctorat, publicată în anul 
1943, tot pagina de gardă a tezei de doctorat publicată 
în 1944 cu dedicaţia către Onisifor Ghibu, extrasul de 
naştere al lui Dumitru Th. Pârvu, un certificat de atestare 
a calităţii de învăţător, foaie calificativă din armată, foaie 
de apreciere pentru reuşita avansării la gradul de maior, 
certificatul de obţinere a licenţei în drept la Universitatea 
Regele Ferdinand I – Cluj (21 iunie 1940), diploma de 
Doctor în Drept.

Am ţinut să amintesc aceste anexe deoarece ele 
întregesc cuvântul scris.
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Există mai multe motive care argumentează 
interesul pentru această carte1. Un interes deosebit. 
În primul rând este vorba de autor. Ştefan Andrei 
reprezintă o personalitate a vremurilor pe care le‑a 
trăit ce merită descifrată dincolo de ştirea de presă, 
de articole ocazionale, unele scrise de el însuşi, de 
interviuri provocate de persoane lipsite de eşafodajul 
informaţional în stare a declanşa întrebări pe măsura 
interlocutorului. Este ca şi cum cineva l‑ar fi abordat 
pe Titulescu, pornind de la condiţia sa de ministru 
de finanţe – ceea ce este adevărat – dar ar fi ignorat 
totalmente calitatea de diplomat, de şef al diplomaţiei 
române, dimensiunea care ni‑l proiectează la 
adevărata‑i dimensiune. Prin paginile de faţă avem 
un răspuns coerent şi durabil. Sigur, aceia dintre 
noi care s‑au dedulcit la acceptarea cuiva doar în 
măsura în care acesta descinde, din os domnesc, din 
viţă nobiliară, din elita societăţii măcar aparţinând 
spaţiului interbelic dacă nu cumva se revendică 
dintre creatorii Regatului Român ori din latifundia 
fanariotă, nu vor găsi nimic de urmărit în existenţa 
unui fiu de cantonier de cale ferată din marginea 
Craiovei. Or, spre cinstea lui, Şt. Andrei face din asta 
o virtute. Familia semnalizatorului de cale liberă pe 
drum de fier şi‑a trimis la oraş, întru instruire şi 
educaţie, doi băieţi. Mama nu avea şcoală dar, drept 
răspuns, feciorul mai vârstnic a condus ani de zile 
unul din importantele licee ale Olteniei şi ale ţării – 
Colegiul Carol I. Celălalt, a ajuns la Bucureşti, „boier, 
cu multă carte”. 

Câştigase concursuri republicane pentru 
elevi(la unul din ele a fost depăşit doar de Nicolae 
Labiş), îşi probase vocaţia de a trăi din scris. Cu 
Bac‑ul adjudecat, fusese chemat într‑o redacţie 
bucureşteană. Dar a preferat să meargă la facultate. 
Vechea Şcoală Naţională de Poduri şi Şosele 
din Polizu preluase, în România Mare, rolul de 
Laborator central pentru formarea şi perfecţionarea 
inginerilor români pentru varii domenii – mecanică, 
electrotehnică, energetică, mine, metalurgie, petrol şi 
gaze, arhitectură, construcţii. Cu timpul, specialităţile 
s‑au retras în case proprii. Construcţiile s‑au dus 
în Tei. Acolo a terminat Ştefan Andrei facultatea, 
unde a rămas asistent. Profesori i‑au fost Cristea 
Mateescu, Radu Prişcu, Ştefan Bălan, Radu Voinea, 
A. Cişmigiu, Panaite Mazilu, Florin Iorgulescu, 
Nicolae Teodorescu. 

Acum se naşte diagrama evoluţiei sale de mai 
târziu. Îl câştigă activismul social. Lider studenţesc, 
promovat în mişcarea de tineret, va ajunge , la 
un moment dat, în structura de partid. Unde va 
evolua până la cote de vârf ale puterii. Domeniul de 
exprimare este unul aparte: relaţiile internaţionale 
ale României. A cumpărat şi a citit biblioteci întregi, a 
robotit cu sârg la descifrarea ecuaţiilor vieţii noastre 
externe, la perceperea coordonatelor de poziţie ale 
evenimentului european şi planetar. A devenit Cineva 
în acest domeniu sensibil, complex, pretenţios şi plin 
de trape invizibile. 

Dacă volumul în ansamblu aduce sub ochii 
noştri pagini de interes ridicat, în mod evident 
cote de maximă audienţă îşi revendică focalizările 
autorului asupra evenimentului internaţional, 
măsurat prin coeficientul de scoatere românesc. 
Escalele sunt pe diferite paliere tematice, fiecare cu 
partea sa de contribuţie la mai buna înţelegere de 
către cititor a momentului istoric, a circumstanţelor, 
a atitudini protagoniştilor. Captivante, memorabile, 
conspectabile sunt adnotările ce ni le propune 
domnul Şt. A Andrei într‑un triunghi răsfirat pe întreg 
globul terestru: Moscova‑Washington‑Beijing, figură 
geometrică în care Bucureştiul reprezintă spotul 
cromatic în raport cu care se evaluează pulsaţiile 
trăirii, receptării şi coagulării. Să ne lămurim 

 În funcţiile ce le‑a deţinut, înainte şi după 1965, 
1 ŞTEFAN ANDREI: DIN FRAC ÎN ZEGHE. Istoriile 
mele dintr‑un pătrar de veac românesc.

Şt. Andrei a călătorit adesea la Moscova şi, oricum, 
nu a lipsit din delegaţia oficială invitată să ia parte, 
aici şi în alte părţi, la toate evenimentele desfăşurate 
la nivel înalt – congrese de partid, aniversări scrobite, 
dialoguri între liderii momentului. Ochiul său a văzut 
multe. A ascultat mult, a notat mult, a rumegat 
multe. Nouă, cititorilor de azi ne serveşte extracţii 
de rădăcină pătrată, pilule alese cu grija faptului 
relevant. Aşa ne înţelegem mai bine pe noi înşine, 
aşa putem pretinde a pricepe statul nostru, umăr 
la umăr, şi nu în genunchi, în timp ce bat orele în 
Turnul Spaski. Sigur, aici aşteptările noastre pot fi cu 
greu oprite. Autorul ne vorbeşte, şi bine face – nu văd 
ce ar putea fi mai convingător decât atât? – în calitate 
de martor ocular. Dar la câte alte momente cruciale 
pentru relaţiile dintre Bucureşti ţi Moscova nu a fost 
prezent? Câte alte lucruri de interes şi semnificaţie 
aparte nu a aflat de la protagoniştii direct implicaţi? 
Ca să iau câteva exemple. În noiembrie 1957, după 
acel accident de avion, trupul neînsufleţit al lui 
Grigore Preoteasa avea să fie însoţit spre casă de doi 
secretari ai celor două partide, PCUS şi PMR – Brejnev 
şi Ceauşescu. Drumul, inevitabil, lung. A lăsat în 
vreun fel urme pentru relaţia dintre secretarii generali 
de mai târziu, urcaţi cam în acelaşi timp în scaunul 
din vârful puterii? Peste un deceniu, a intervenit 
momentul invaziei de la Praga. Pentru a relua dialogul 
româno‑sovietic, s‑a inventat o oprire protocolară a 
delegaţiei PCUS, la Băneasa, unde cei doi lideri au 
stat de vorbă. Cum a decurs? Care au fost reacţiile 
Kremlinului la primirea lui Nixon în Bucureşti? Nu 
e vorba de a alerga după evenimentul în straie de 
fapt divers ci de reţinerea faptului semnificativ. Dar 
despre întâlnirea Ceauşescu‑Gorbaciov de la Vila de 
lângă vechea televiziune? Ştim, n‑a fost prezent, dar 

cât o să mai rămânem la interpretări amatoristice 
după ureche?

Revenim la carte şi îndrăznesc să afirm că 
cele două capitole, alăturate dar distincte, privind 
propriile întâlniri cu Averell Harriman şi, respectiv, 
cu Deng Xiaoping reprezintă platoul cel mai înalt, 
antologic, al cărţii scrise de Şt. Andrei. Avem aici şi pe 
enciclopedist, pe reporter, pe politologul de marcă, pe 
omul politic de elită. M‑aş simţi dator să citez copios. 
N‑o fac, de dragul surprizei pe care cititorul trebuie 
să şi‑o facă singur. Mă mărginesc a spune doar atât: 
primul text este o ecografie efectuată şi citită de un 
medic primar de mare clasă în anatomia mijlocului de 
secol trecut şi a terminaţiilor sale nervoase în anii de 
după, cu o calitate aparte – te lămureşte cine şi ce a 
gândit în binele altora dar mai ales în interesul său;al 
doilea se constituie într‑o lecţie de confidenţialitate, 
cu priceperea de a evita virgule între subiect şi 
predicat pentru a nu cenzura înţelegerea corectă a 
detaliilor. Un exerciţiu bine gândit sub deviza: Cine 
vorbeşte nu ştie, cine ştie nu vorbeşte...

Politica externă românească iese bine din aceste 
proiecţii exacte, filmice, lămuritoare. Şi ne deschide 
ochii asupra unui adevăr: ea a căutat să fie tot timpul 
cu faţa la joc! Nu poţi pretinde că ştii ce ai de făcut 
când alergi cu ochii în pământ ori tragi la poartă 
cu ei închişi. Cum ai putea şti unde stau adversarii 
şi unde se află partenerii? Principiu valabil pentru 
echipa în ansamblu ca şi pentru fiecare protagonist 
în parte. Ştefan Andrei, protagonistul, bun încă din 
anii de liceu la matematică, şi‑a însuşit de timpuriu 
această teoremă. Dovadă? O găsim şi în aceste fraze 
încrustate în bronz, pentru a evita virusări ori oxidări 
vrăjmaşe, de oameni care l‑au cunoscut. Bine. 

*

„Dl. Ştefan Andrei şi‑a asociat numele de 
perioada unei politici externe active, imaginative, 
constructive. A unei politici externe puse în slujba 
interesului naţional. Şi‑a servit ţara cu inteligenţă, 
dăruire, modestie. S‑a plasat în descendenţa 
unor mari miniştri de Externe ai României care 
s‑au considerat soldaţi în apărarea integrităţii şi 
suveranităţii naţionale”. (Acad. Florin Constantiniu). 

*

„Eu cred că Ştefan Andrei a reprezentat, în 
momentul istoric respectiv, unul din cei mai eficienţi, 
înzestraţi şi inteligenţi demnitari” (Acad. Dan 
Berindei). 

*

„Intelectual îndrăgostit de istorie, beneficiind de 
o memorie neobişnuită, Ştefan Andrei s‑a dovedit nu 
doar un adevărat exemplu de patriot luminat, ci şi un 
om şi un conducător sensibil, săritor la greu faţă de 
colegii săi, un veritabil cărturar umanist cu viziuni 
largi şi originale”(Ion Brad). 

*

„Am putut vedea în Ştefan Andrei diplomatul 
de vocaţie, nu de serviciu, întrunind într‑un aliaj 
adecvat darul cordialităţii, precizia şi consistenţa 
demersului şi persuasiunea – toate atrăgând 
şi convingând preopinentul, facilitând soluţiile 
preconizate” (Dumitru Popescu) 

*

„Îl apreciez pe Andrei pentru lucrurile foarte 
bune pe care le‑a făcut pentru această ţară” (Cornel 
Burtică2)

2 Două întrebări: De ce ne lipseşte autorul de colecţia 
iconografică extrem de bogată de la marile evenimente 
internaţionale la care a luat parte, ce ne oferă acum fiind 
mult prea puţin din toate câte ştim că are? Chiar n‑a găsit 
Editura Adevărul resurse adecvate scoaterii în librării a 
unui autor de acest gabarit? (A se vedea, spre exemplu, 
Jurnalul lui Gafencu...)
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