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CONSTRUCȚIA

FILOZOFICĂ

(II)

ANDREI MARGA

A treia este aceea că șirul acțiunilor 
ce asigură reproducerea culturală a vieții 
nu se lasă redus la acțiuni instrumentale 
sau comunicative sau dramaturgice, nici 
la acestea luate împreună, ci include 
mereu reflecția. În această perspectivă, 
religia se înțelege, la rândul ei, mai 
profund, fără a forța continuu reducerea 
ei la altceva. Pragmatismul reflexiv lărgește 
lista acțiunilor ce conferă semnificație 
conceptelor și teoriilor și le pune sub 
controlul reflecției constituite cultural. 

Optica mea are ascendențe în cultura 
română. Cu Eugen Lovinescu împărtășesc 
orizontul sincronizării culturale, pe 
care îl lărgesc dinspre proliferarea 
întreprinzătorului, trecând prin dezvoltarea 
instituțională, spre captarea importanței 
culturii reflexive (Vezi Andrei Marga, 
Raționalitate, comunicare, argumentare, 
Dacia, Cluj-Napoca, 1992, partea a III-a, 
cap. 3). Reiau cercetarea lui Lucian Blaga 
a prealabilului cunoașterii științifice și 
urmăresc prinderea în termeni nu doar 
a unui cadru, ci și a sensului imanent 
științelor și, apoi, fundamentarea acțională 
a acestora (vezi Andrei Marga, Filosofia 
științei la Blaga, în „Contemporanul”, 50, 
1985). În raport cu D.D.Roșca am redefinit 
raționalitatea, după ce am transferat-o pe 
terenul acțiunilor și realităților nemijlocite 
ale vieții, și am fructificat etica spiritului 
critic luând în seamă actele de vorbire 
și latura performativă a acestora. (vezi 
Andrei Marga, Etica spiritului critic, 
în T.Cătineanu, coord., D.D.Roșca în 
filosofia românească, Dacia, Cluj-Napoca, 
1979). Din Eugeniu Sperantia am preluat 
prioritatea interogației față de constatare 
în formarea cunoașterii, dar am înaintat 
spre legarea interogațiilor de condițiile 
reproducerii culturale a vieții, cu toate 
implicațiile acestora (vezi Andrei Marga, 
Argumentarea, EFES, Cluj-Napoca, 2005). 
Am salutat orizontul larg de interogare 
a realităților trăite de oameni al lui Virgil 
Bărbat (vezi Andrei Marga, Virgil Bărbat – 
un gânditor de referință, în Andrei Marga, 
Reforma universității clujene, Editura 
Tribuna, Cluj-Napoca, 2014) și mi-am 
asumat că filosofia nu-și mai poate permite 
reducerea la teoria cunoașterii, ci trebuie 
să înainteze pe terenul ontologiei și, în cele 
din urmă, pe terenul teoriei societății, eticii 
vieții publice, filosofiei culturii. 

Optica mea angajează delimitări 
multiple înăuntrul filosofiei contemporane. 
Opera lui Hegel, inclusiv datorită faptului 
că tocmai era tradusă cu mare succes de 
profesorul nostru, D.D.Roșca, teoria alienării 
și tematizarea sensului vieții au tutelat anii 
de formare a generației mele. Pe fiecare am 
resimțit-o ca punct de sprijin și moment 
ce trebuia depășit pentru a ajunge la mine 
însumi și la ceea ce se petrecea în jur. 

Hegel m-a fascinat prin filosofia 
totalității și neobișnuitul simț al istoriei, 
dar de tendința sa de a absorbi realitățile 
în concepte a trebuit să mă despart 
devreme. Mai târziu aveam să-l descopăr 
pe Hegel de dinaintea viziunii grandiosului 
său idealism, care lupta în tinerețe cu 
conceptualizarea filosofică a specificului 
uman din perspectiva economiei politice și 
a cercetării istorice și lăsa strategii viabile 
de cunoaștere.

Marx oferea antidotul la evadarea 
din realitatea ce se impunea irepresibil, 
dar generalizările sale mi s-au părut un 
cadru prea strâmt. Revenirea la filosofia 
subiectului, la filosofia conștiinței, 
angajarea hotărâtă a temei alienării, în 
Manuscrisele economico-filosofice, și a 
temei reificării, în Fundamentele econo-
miei politice, le-am socotit binevenite. 
Nu marxismul, ci tânărul Marx din aceste 
două scrieri a contat. Generația mea nu 
a mai cunoscut formula doctrinară a 
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„marxismului răsăritean” decât din cărți. 
Gramsci, tânărul Lukacs și Marcuse au 
fost intermediarii fecunzi pentru mine în 
abordarea concepției celui care a dominat 
scena internațională până în 1989. 
Engels nu a intrat niciodată în vederile 
mele ca sursă de idei. Opiniile lui Marx 
însuși despre democrație, religie, viitorul 
ineluctabil al societății nu le-am creditat, 
fiindcă mi se păreau prea îndepărtate de 
istoria efectivă pe care o trăiam. Reducerea 
specificului uman la muncă, precum și a 
istoriei la dinamica forțelor de producție 
mi s-au părut ermetice și contrastante cu 
cercetările empirice. Mai târziu am putut 
prelua divergența din scrierile lui Marx – 
dintre cercetări concrete ale modernizării 
și generalizările teoretice reducționiste – în 
termeni adecvați (vezi Andrei Marga, The 
Modern World and the Individual. From 
t he Metamorphosis of Eastern Marxism 
to the Errors of Marx, în Andrei Marga, 
Philosophy in the Eastern Transition, 
Apostrof, Cluj-Napoca, 1995, text de la 
baza unei conferințe pe care am susținut-o 
la Riverside, California, în 1993) și am 
plasat în istorie aceste scrieri. 

Albert Camus a readus filosofarea la 
tema ce poate fi oricând începutul reflecției 
– sensul vieții umane. Ca sensibilitate, 

generația mea era camusiană. În ceea ce 
mă privește, am adâncit însă înțelegerea 
sensului vieții prin înaintarea pe terenul 
teoriei societății și filosofiei istoriei și 
lărgirea a însăși tematicii sensului: sensul 
vieții, sensul vieții sociale, sensul istoriei, 
sensul vorbirii și al conceptualizării le-
am delimitat și apoi le-am integrat într-o 
teorie unificatoare a sensului. 

Am învățat enorm de la gânditori 
contemporani, mai ales de la Foucault, 
Rorty, Ratzinger și Habermas. Cu ultimii 
trei am intrat în relații personale. Am 
dedicat studii întinse fiecăruia (vezi 
Andrei Marga, Introducere în filosofia 
contemporană, Compania, București, 
2014), iar ultimilor doi le-am consacrat 
monografii (vezi Andrei Marga, Filosofia 
lui Habermas, Polirom, Iași, 2006, și Andrei 
Marga, Teologia și filosofia lui Joseph 
Ratzinger, Eikon, Cluj-Napoca, 2009).

implicită” – cea “indusă” în analize și 
programe de acțiuni – și „filosofia explicită” 
– cea adusă la formulări categoriale. Am 
căutat să le acopăr pe ambele. Scrierile 
mele cuprind, ca urmare, eforturi de 
conceptualizare, dar și analize de concepții 
și situații și proiecte reformatoare. 

Unde resimțim în analize și în 
proiectele reformatoare „filosofia impli-
cită”, care trebuie, la rândul ei, să se lase 
identificată? Consider că în asumțiile 
cercetării (felul descrierii, relația dintre 
empiric și normativ, felul explicației, relația 
dintre fapt și întreg, felul interpretării etc.) 
și în asumțiile acțiunii (scopul urmărit, 
alegerea tipului de acțiune, factorii 
considerați, evaluarea reflexivității, etc.) 
este de căutat, la orice autor, „filosofia 
implicită”. Cele două grupuri de asumții 
specifică, în orice caz, analizele și proiectele 
reformatoare pe care le-am elaborat și pus 
în aplicare.

Desigur că nu orice analiză și 
orice proiect reformator exprimă în 
cele din urmă o abordare filosofică. 
Nu găsim filosofie demnă de nume în 
orice produs uman. Unele analize și 
proiecte sunt dezordonate, lipsite de 
coerență, inconsistente logic, improvizate, 
confecționate fără rigoare, situate jos pe 
scara valorilor culturale. Dar chiar în 
această stare a analizelor și proiectelor, se 
observă anvergura gândirii celor care le-au 
produs. Filosofia nu se reduce la cugetare, 
ci se prelungește în acțiuni, dar nu orice 
acțiune conține filosofie. Analizele și 
proiectele reformatoare pe care le-am 
propus au fost însă de la început, prin 
natura problemelor ce trebuiau rezolvate, 
dintre acelea care reclamau o optică 
filosofică, iar această optică le-a distins din 
capul locului, cum se poate ușor constata la 
orice comparație. 

La noi, cel care își asumă roluri în 
administrația publică și, până la urmă, în 
controversele politicii, este socotit apriori ca 
inapt de opinie obiectivă, în stare să înfrunte 
criteriile veracității, adevărului și justeței. 
Astfel de persoane trec din capul locului ca 
fiind pătate de interese particulare, mai ales 
de interesul pentru promovarea de sine. Pe de 
altă parte, intelectual este recunoscut mai ales 
cel care nu se amestecă în dezbaterea publică, 
chiar dacă ceea ce dă este nesemnificativ sau 
nu are operă sau opera sa nu spune nimic 
despre ceea ce ar trebui făcut în societate. Se 
crede că intelectualul trebuie să fie abstinent 
într-un mediu de pluralitate a opiniilor. Fapt 
este că nu am ținut cont niciodată de aceste 
prejudecăți și nu le-am luat ca repere. Am 
făcut analize, ale căror rezultate nu au fost 
contrazise vreodată cu argumente factuale, și 
am promovat proiecte, cărora nu li s-au opus 
alternative articulate.

Am gândit continuu în termenii 
conjuncției dintre teorie și acțiune – ce ne 
vine din tradițiile antichității eline și pe 
care Fichte a relansat-o cu formula după 
care rațiunea include voința de rațiune. Mai 
exact, am considerat că în conjuncția teoriei 
și acțiunii sunt prezente trei instanțe cu 
performanțe distincte: elaborarea teoriei, 
ce pretinde argumente și concepte valide, 
teoreme ce fac față criteriilor de adevăr, 
analize ce stau pe suportul veracității și 
al justeței, conceptualizări coerente și 
sistematice; răspândirea cunoștințelor 
teoretice, ce pretinde formulări clare și 
aduse pe terenul experienței curente a 
vieții și favorizarea unui nivel anumit de 
înțelegere culturală; luarea deciziei de 
acțiune, ce pretinde considerarea lucidă 
a contextului și abordarea democratică 
a comunității pe care se poate miza, 
competența și înțelepciunea proiectării, 
clarviziunea și energia decizională. 

(va urma)

Având coordonate ce veneau din anii 
de studii și din provocările contextului, am 
îmbrățișat tematizarea conjuncției dintre 
raționalitate și putere de către Foucault 
și am continuat să văd împletirea lor în 
constelații istorice de viață. Nu am bănuit 
în orice raționalizare urmele puterii și am 
căutat să localizez mai precis impactul 
acesteia. Rorty m-a învățat să delimitez 
formațiuni de raționalitate și patternurile 
ce le generează, fără să trebuiască să 
cedez unui relativism ce inhibă până la 
urmă acțiunea. Ratzinger mi-a deschis 
porțile spre a sesiza substanța umană 
și schimbările istorice ale religiei, ca și 
patologiile la care religia este expusă, 
oarecum simetric cu patologiile rațiunii. 
Habermas, căruia îi datorez cel mai mult, a 
fost suportul tematizării a ceea ce se petrece 
sub ochii noștri din punctul de vedere al 
unei raționalități diferențiate după tipurile 
de acțiuni prin care ne reproducem în mod 
cultural, ca și comunități și individualități, 
viața. Am înțeles, pe urmele lui Habermas, 
într-un fel nou filosofia clasică germană, 
gânditori de pondere universală, precum 
Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Husserl, 
Wittgenstein, Heidegger, Dewey, Carl 
Schmitt, și am putut evalua mai profund 
filosofia analitică. Mi-a devenit limpede 

că nu mai este posibilă filosofie relevantă 
fără trecerea prin baia analitică și fără a 
denunța iluzia că filosofarea se sfârșește 
aici. Habermas mi-a arătat cum se 
construiește filosofie plecând tocmai de la 
neajunsurile conceptualizărilor existente 
și cât de obligat este filosoful care caută 
să-și respecte disciplina la cultivare în 
lărgime și în adâncime, deopotrivă. În 
opera lui Habermas am întâlnit, din nou, 
marea filosofie înrădăcinată în materia 
istoriei trăite. Ea a arătat convingător că 
nu mai putem ajunge la fapte fără asumpții 
normative ce au nevoie de examen critic, 
din perspectiva unei raționalități evoluate.

Un filosof ce aspiră astăzi să capteze 
„spiritul timpului” face, în mod inevitabil, 
nu doar „explorări conceptuale” pentru 
a profila propria concepție. El face și 
numeroase „cercetări materiale”. De 
aceea, am distins devreme între „filosofia 
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 un poem de

Nicolae
Prelipceanu

CARNET

parcă eu nu știam ce-o să se întâmple și totuși s-a întâmplat
parcă tu nu știai ce-o să fie și totuși mai e
parcă noi nu ne așteptam să ne cadă cerul în cap și totuși ne-a căzut
iar acum stăm cu el așa ca o căciulă prea mare apăsată pe ochi
și nu mai vedem ce-ar fi fost cuviincios măcar să zărim
ne absoarbe aurora boreală a spaimei
și a tristeții fără de capăt și fără de început 
asemenea celui de deasupra noastră
asemenea nouă care suntem și nici 
nu suntem siguri că nu suntem
așa cum li se pare altora pe bună dreptate
în liniște și singurătate

În liniște și singurătate
  roua lecturii

ploile 
de toamnă, de primăvară,
cele repezi, cu foc și răcoare
de vară, prima
zăpadă  umedă 
se topește
îndată 
în el ne spălăm
picioarele întîi

și picăturile dimineții
ori
broboanele de pe fața emaciată 
de insomnie toate
cad în el.

nopțile acelea albe
ce se apropie
de jur- împrejur.

Dedesubt

Dedesubt curge marele fluviu
un burete negru primitor
călcăm  neștiutori pe el
în el se scurg toate cele

Echinox de primăvară  2020
Nisipuri mișcătoare tastele laptopului
și gîzele acestea aspirate de vîntul serii venit de nicăieri.

Mă droghez zilnic între cei patru pereți
cu cîte o poezie nouă
pe care eu însumi o scriu
și mi-o citesc.

De departe se vede așa...

... de departe se vede totul
un mușuroi de furnicuțe izvorînd din 
pămînt 
nesfîrșit de multe ca înainte de ploaie.
Duci mîna la gură nu ca să nu vorbești
nici măcar de uimire:

vorbești.

Vorbești însă fără cuvinte
așa cum fac  toate cele din jur
limba mea a venit mult mai tîrziu
în ultima clipă
și acum mă fîstîscesc ea
e o amintire din viitor
așa cum oricine e la urma urmei
viitorul  cuiva.
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4 LECTURI

Comparatist, istoric, lexicolog, 
bibliograf, eseist, traducător, romancier, 
poet, dramaturg, memorialist, Alexandru 
Ciorănescu (1911 – 1999)este un important 
erudit de formație științifică, care a înscris 
cultura română într-un circuit universal de 
valori, contribuind la sporirea prestigiului 
României în lume. Doctor în litere la 
Sorbona, profesor de literatură franceză la 
Universitatea din La Laguna, s-a aplecat 
cu aceeași implicare asupra istoriei literare 
românești, franceze, italiene și spaniole, 
excelând în analize de literatură comparată 
și în materie de traduceri. Receptarea sa 
autentică a întârziat însă, în chip regretabil, 
în cultura română, fiind periclitată de exilul 
de 44 de ani ai cărturarului, așa cum s-a 
întâmplat și în cazul altor scriitori din afara 
țării, pe care cenzura comunistă i-a scos din 
circuitul public.

Inițiativa onorabilă a editurii 
Spandugino de recuperare a valorilor și, 
prin aceasta, de recuperare a memoriei, 
readucând publicului intelectualii români 
din exil (Virgil Nemoianu, Sanda Golopenția, 
Mihai Nadin, Alexandru Niculescu  
ș. a.) s-a materializat de data aceasta prin 
editarea volumului de confesiuni, Amintiri 
fără memorie de Alexandru Ciorănescu, 
care reconvertesc întreaga semnificație a 
memorialisticii. Apariția volumului, prin 
implicarea editorului Mircea Anghelescu 
și prin contribuția acestei edituri, se înscrie 
în seria de acțiuni de recuperare a valorilor 
exilului, misiune pe care nu și-o asumă cu 
aceeași responsabilitate și alte personalități 
influente ale culturii românești. 

Un judicios bilanț „a ceea ce cred acuma 
despre ceea ce credeam atunci”, Amintiri fără 
memorie reprezintă un tulburător exercițiu 
de sinceritate, „o critică a memoriei”, o 
retrospectivă a anilor de formare și realizare 
profesională a ilustrului cărturar. Convertite 
într-o „carte de bună credință”, în accepție 
montaigniană, aceste „aduceri aminte” 
sondează țesutul vieții și al experienței, într-
un reflex de autocăutare și autocunoaștere. 

***
Beneficiind de mai multe nume și fără 

a avea unul „canonizat”, memorialistica 
rămâne în căutarea identităţii sale, elementele 
căreia se profilează undeva între literatura de 
mărturisire, literatură fără ficţiune, literatură a 
biograficului, literatură a existenţei autorului, 
literatură subiectivă, literatură a confesiunii. 
Chiar în absenţa unui „nume de botez” 
omologat, acest tip de literatură invadează 
spectaculos rafturile librăriilor, angajându-
se într-o competiţie fermă cu speciile 
canonizate. Minunată revanșă a „autorului 
eliminat din ecuaţie”, vorba lui Eugen Simion, 
literatura de mărturisire rămâne un capitol ce 
își seduce necondiţionat cititorii. Autorii, la 
rândul lor, sunt generoși. Iau la întâmplare 
câteva titluri de scriitură intimistă dintr-un 
palmares extrem de generos: Memorii din 
biblioteca ideală de Bogdan Suceavă, Mic 
jurnal cu amintiri de Nadia Anghelescu, 
Cutia cu maimuţe. Jurnal de Răsvan Popescu 
etc. Jurnale, confesiuni, amintiri retrăite prin 
scris, interviuri, autobiografii necenzurate, 
corespondenţe, eseuri autobiografice, 
convorbiri, portrete - specii înrudite, acestea 
au în comun fuzionarea, cu sau fără știrea 
autorului, într-o confesiune, coexistând 
într-un paradis al toleranței reciproce, 
apropiindu-se sau îndepărtându-se de 
biografic. Cert este că delimitările tranșante 
se dovedesc inoperante, întrucât autorii, 
voluntar sau involuntar se decid să lărgească 
„frontierele literaturii de frontieră”. În ultimii 
ani tot mai greu vom atesta formule „pure” 
ale unor specii intime. Daniel Cristea-Enache 
în Cinematograful gol (2011) face reportaj 
într-un jurnal mai mult sau mai puțin intim. 

ÎNTOARCEREA

ÎN ITACA

Alexandru Ciorănescu

Diana Vrabie

Doina Uricariu, în Maxilarul inferior (2010) 
optează pentru împletirea amintirilor 
cu registrul afectiv al convorbirilor de la 
Versoix cu Regina Ana. Livius Ciocârlie 
în & comp (2003) face să coexiste, într-o 
sinteză antrenantă, paginile de jurnal 
cu autobiografia indirectă, confesiunea 
patetică cu arheologia subiectivă etc.

Tonul acestor bulversări fracturiste 
a fost dat de Confesiunile lui J.Jacques 
Rousseau, care dizolvă într-un aliaj 

complex elemente de autoportret cu 
memorialul, autobiografia, meditația, 
morală, jurnalul intim etc. Ba mai mult, 
asistăm chiar de la începuturile literaturii 
noastre la un mixaj de formule, care îmbină 
nu doar elemente ale diverselor specii 
intime, ci chiar elemente ale genurilor 
literare, în sens clasic. Aici s-ar include 
mixajul din „microstudiile” filologice și 
istorice din Negru pe alb ale lui Constantin 
Negruzzi. La fel stau lucrurile și cu o seamă 
de scrisori ale lui Ghica, de evocări ale lui 
Alecu Russo (Studie moldovană, Amintiri) 
sau ale lui Mihail Kogălniceanu (Nou chip 
de a face curte) etc. 

***
Un amestec inspirat de amintiri 

retrăite prin scris, de eseu (auto)
biografic, de portrete literare, de evocări, 
de confesiuni, de memorii, ne propune 
Alexandru Ciorănescu, în Amintiri fără 
memorie.  Mai mult, autorul însuși ne 
avertizează, sistând orice încercare de 
tiplogizare: „Aceste amintiri nu sunt decât 
asta, aduceri-aminte; nu sunt nici memorii, 
nici un jurnal, nici cronica unei vieţi. Au 
fost scrise târziu, fără documentare, fără 

note anterioare, fără a mă servi de memoria 
celorlalţi. Judecând drept, un episod 
oarecare, așa cum îl povestesc eu, nu e nici 
ce a fost, nici ce au crezut alţi martori despre 
el, ci numai ceea ce cred acuma despre ceea 
ce credeam atunci”. Cu certitudine se poate 
afirma doar faptul că volumul completează 
galeria literaturii subiective pentru că 
orice operă literară este, în cele din urmă, 
subiectivă, cu alte cuvinte, un „subiect 
creator” (Jean Rousset). Memorialistul 

se arată interesat cu prioritate de aspectul 
calitativ al unui fapt, al unei întâlniri decisive 
(cap. Nicolae Iorga, Emil Cioran, O vizită la 
Borges) și nu de exactitatea cronologică (deși 
partea documentară este extrem de valoroasă), 
fiind pe deplin conștient de coeficientul de 
incertitudine, deoarece precizia documentară 
a informației memorialistice este inegală. 
Cu atât mai mult cu cât exilul „cât o viață de 
om”, care l-a dus până pe Insulele Canare, 
nici nu-i putea facilita redarea cu exactitate a 
traseului de viață. Și nici nu asta l-a interesat cu 
precădere. Coeficientul de imprecizie sporește 
în cazul memoriilor sau al fragmentelor de 
amintiri care relatează evenimentul după 
câteva decenii. Chiar și în mărturiile „pure”, 
ficțiunea intervine și se declanșează involuntar, 
prin simplul fapt că memoria distorsionează. 
Când e vorba de un cărturar de anvergura 
lui Ciorănescu produsul de imaginație e 
în favoarea scriiturii pentru că reușește să 
completeze interogațiile și incertitudinile din 
momentul trăirii, având developarea integrală 
a filmului. Astfel, volumul seduce prin traseul 
unei vieți de excepție, ca și prin valoarea 
culturală a mărturiei pe care o aduce, lectura 
acestor pagini memorialistice având ca scop, 

cunoașterea temeinică a scriitorului, dar și 
contactul cu un model de existență, scriitură, 
ideologie, filozofie.

Această autobiografie spectaculoasă 
este delimitată în două părți: prima vizează 
perioada 1911 – 1934, editată anterior, 
în 1995, în cadrul Fundației Culturale 
Românești și a doua, 1934 – 1992, constituind 
componenta inedită a acestei lucrări. Trecând 
peste etapele strict cronologice, vom deosebi 
o veche Românie de dinainte de 1918, care 
coincide cu anii copilăriei („Primul meu 
contact cu școala a fost întâmplător și decisiv. 
După socotelile mele, s-a produs în vara 
anului 1916 ...” (p. 50); o Românie interbelică, 
care își trăiește ora de grație și efervescență 
culturală, în care viitorul enciclopedist are 
șansa să se formeze („La istoria artelor am 
urmat un an cursul lui George Oprescu, care 
ne-a vorbit de pictura franceză. Era, evident, 
un eminent specialist în materie” (p. 140); 
perioada războiului care adună „perspective 
întunecate” („În noiembrie 1939, Germania 
declară războiul Poloniei. Un covor infernal 
se desfășoară repede la picioarele istoriei. 
Veștile din România sunt din ce în ce mai 
pesimiste, ar fi mai bine să spun catastrofice” 
(p. 303); drumul exilului cu toate tribulațiile 
dramatice, care se va încheia fericit cu cariera 
de universitar în Spania, la Universitatea din 
Tenerife („A doua zi de dimineață am fost să 
mă prezint lui Elias Serra, decan al Facultății 
de Litere, profesor de Istorie Universală și 
autor al invitației care ne adusese în Canare” 
(p. 383).

Adunând notații personale dintr-o 
perspectivă independentă(care includ 
documente morale, ideologice, psihologice 
despre autor, amintiri familiale, amiciții, 
peregrinări etc.); documente despre geneza 
și problematica unor creații, din care răzbate 
totodată un adevărat cult pentru carte, o 
fascinație a descoperirii unor figuri marcante 
ale epocii („Eu nu pot să spun decât ce datorez 
eu savantului Nicolae Iorga. Începând din 
anii de liceu am invidiat, ca toată generația 
mea, universalitatea, cosmopolitismul, 
enciclopedismul lui, cu care ne uimea pe 
toți” (p. 231) și a unor titluri mult râvnite 
(„Cea mai scumpă carte, și la care țineam 
mai mult, a fost seria completă a romanelor 
publicate în secolul al XVI-lea sub numele lui 
Amadis de Gaule (p. 10), care i-au alimentat 
creația; reflecțiuni asupra unor epoci culturale, 
instituții, medii culturale de impact, toate 
aceste paliere realizând un continuu schimb 
între ele și completându-se contrapunctic. 
Substanța memoriilor se așează la sfârșitul 
lecturii, când toate puzzle-urile refac întregul: 
epopeea devenirii unui cărturar autentic care 
își cere dreptul întoarcerii în Itaca, „amintirea 
rătăcirilor mele  pe aceste drumuri, împreună 
cu amintirea celorlalți” (p. 219).

Alexandru Ciorănescu își (re)
construiește confesiunile într-un sens 
pregnant intelectual, ideologic și cultural, 
marea bătălie purtându-se între memoria 
afectivă, operând subtil, și luciditatea 
(auto)analitică pe care o personalitate 
rafinată o apără și și-o asumă. Din această 
luptă interioară, proiectată pe suprafața 
paginilor în episoade semnificative, rezultă 
și caracteristica frapantă a cărţii de faţă, 
completată cu un umor elegant și o jovialitate 
solară, specifice personalităților cu multă 
sensibilitate.

Memorialistică, cronică, eseu, 
autobiografie indirectă și arheologie 
subiectivă, în același timp, volumul Amintiri 
fără memorie constituie un excelent manifest 
literar și existențial.
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CASSIAN
MARIA

SPIRIDON

Un duh Poem biologic

Mişcări ale sufletului

încremenită e apa/ sub pod
lac curgător sau rîu nemişcat
ca sufletul meu 
ce aşteaptă/ din cer/ să coboare un duh

o oglindă/ părăsită de păsări şi peşti
un drum/ cu mici valuri/
  peste care nu calcă piciorul de om
numai vîntul

ca din pămînt va răsări lumina
  cu aripi şi genunchi de ger

timpul s-a scurs peste mine
apele stau încremenite/
din înalt se roteşte/ coboară
calcă sever
dă din cap
Porumbelul

hai să vedem
 la cine se-ndreaptă mai repede ţeava
cîţiva copii se întrec
în praful/ în nisipul mîlos şi uscat de pe mal
malul unui iaz comunal

hai să vedem/ cine are curaj să lucreze la ţeavă
pînă devine o puşcă
o puşcă de lapte îndreptată mereu înainte
sigură fiind că acolo ar fi viitorul

mă-ntîmpină o lumină
 ca la-nceput de lume
[de la soarele culcat în amurg]
o umbră/ în care fruntea se bolteşte
ca un nour/ mă urmează
tot cerul este dungat într-o culoare
ce sfidează/ cu o vocaliză se anunţă noaptea

toamna înfăşoară sufletul
în vreme de iubire/ turburată
de-un vînt însîngerat

mă strădui să-mi cunosc limitele
 să le cuprind cu braţele inimii
să-mi bănui viitorul

sînt viu/ mă mir de această stare
trecătoare
mă strecor printre pereţii zilei
 peste crestele nopţii
precum peştele prin pînzele mării
şi pasărea prin capcanele văzduhului

grăiesc prin aceste rînduri
cu limba condeiului înmuiată
în călimara care adună picăturile timpului
cu mîna gurii mele
pot cere/ oare/ clipei
încremenire
pînă va strălumina cămaşa-n zdrenţe
a aurorei
 din care se întrupă adevărul

sînt mişcări ale sufletului
ce împing trupul din albia prezentului
  în furcile durerii
aici/ se trag linii/ se sapă tranşee/
    pe creier
definitive

[– de unde atît viitor! –
într-o mică/ nenorocită baltă
 o biată pată opalescentă]
stăm în cerc/ pe malul uscat
 în căldura amiezii
ţeava se-ndreaptă
fiecare vrea să pătrundă/ să fie
primul care sare peste rîpele
 timpului

ca fiecare om/ poetul
îşi taie/ la mîini/ la picioare
unghiile
încăpăţînate au crescut şi cresc
la toţi mînuitorii lirei
         din egipet sau elada/ roma cea triumfătoare
din ţara frîncilor sau albion/ la teutoni
sau daci
        la pămîntenii muritori

cresc obraznice/ nepăsătoare
la cîte versuri

 mîna cea din carne şi din oase
aşterne peste inimi

dar/ te întrebi/ de n-am avea unghii
unde şi-ar afla un adăpost
fărîma de pămînt

dureros mă vindec
de spaimele mulţimii
şi cît
o! cît de uşor mă cuprinde
deruta
cu miile braţe
 molatec/ pe neauzite
fecioară-n mişcări/ mincinoasă-n 
privire

îmi pierd entuziasmul
un entuziasm de care nu mai sînt 
sigur
că l-am avut vreodată
renunţ/ mă lepăd/ precum
de o cămaşă/ zdrenţuită
în bătălii nenumărate/
  inutile

ştiu
doar cerşetorii au mîinile găurite
/ de la galbenii care picură
din urechile lumînării/
pe acolo se vede cerul
şi ochiul călătoreşte
 prin adîncurile cuprinse 
de fum

păianjenii s-au adunat
faţa înfăşoară în pînze
lipicioase/ peste frunţi s-aşază
e casa lor
 de îngeri/ un pătul
acum din vena cavă sînger

sînt îndestul de pregătit
  / mă-ntreb/
pentru vremile ce vor să vină
pentru clipa îngheţată
 cînd Temnicerul va veni

Unghii

Clipa îngheţată
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Nichita Stănescu - numismat
(31 martie 1933 – Ploiești)

Unul dintre prietenii lui Nichita Stănescu, fără a-și 
face glorie în acest sens, dr. Ion Donoiu (n. 22 august 1933, 
Domnești, jud. Argeș), medic militar, specialist în derma-
tologie, fost absolvent al Facultății de Medicină din Iași, 
consacrat binecunoscut și în numismatică (membru, apoi 
vicepreședinte al Societății Naționale de Numismatică), a 
editat două cărți titrate: Nichita Stănescu sau schimbarea 
monedei în cuvânt (Editura Libertas, Ploiești, 2005, 123 
p.) și Nichita Stănescu. Gheorghe Tomozei. Un sentiment 
al istoriei (Ediția I, Societatea Culturală Domnești, 2006, 
86 p.; Ediția a II-a, Editura Semne, București, 2008, 82 p.).

Prima dintre ele conține poezii dedicate familiei 
Viorica și Ion Donoiu de către Nichita Stănescu precum 
și referiri pertinente la relația lui cu poeții Gh. Tomozei 
și Adam Puslojic cu medicul Ion Donoiu, cu o notă bi-
obibliografică semnată de C. Manolache, fostul director 
al Centrului Județean Prahova pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale, iar cea de a doua, des-
tăinuiri privind pasiunile „numismatice“ ale lui Nichita 
Stănescu și Gh. Tomozei, atrași de cunoașterea istoriei 
românității prin monede.

Cărțile dr. Ion Donoiu evidențiază preocupările Ma-
relui Poet, cum îl numește acesta cu venerație, în privința 
unui segment de istorie latină pe meleagurile noastre.

Poezii puse la 

dispoziția revistei de 

Mircea Coloșenco

Ambele cărți reproduc, în facsimile, texte poeti-
ce nichitiene olografe complementare operei antume și 
vieții înzestratului creator de spații lirico-epice naționale 
unice.

Un al treilea volum editat recent, datorat aceluiași 
împătimit și nu mai puțin specialist numismat dr. Ion 
Donoiu, intitulat Aventura chipului uman pe monede 
(Editura Semne, București, 2007, 137 p.), conține o exe-
geză cu ilustrații adecvate a monedelor descoperite în 
situri autohtone datând de dinainte de era cristică a efigi-
ilor mai marilor vremurilor apuse, fie dacice, fie romane, 
cartea fiind pusă sub egida Societății Culturale Domnești.

De altfel, această carte nu este întâia în ordine cro-
nologică dedicată de dr. Ion Donoiu numismaticii.

În 1980, e editat volumul Monede daco-getice și efigii 
romane, scrisă de perseverentul dr. Ion Donoiu, editată 
de Editura Sport-Turism, prefața a fost semnată de însuși 
neofitul Nichita Stănescu: „Ca și în volumul mai vechi al 
lui Ion Donoiu, în acesta avem de a face cu un grup de 
noi elemente, care tind să se constituie într-o încercare 
de cunoaștere a esteticii artei monetare. Această estetică, 
aproape total ignorată la noi, iat-o acum la primii ei pași 
dintr-o inițiativă originală și valoroasă.“

Astfel, prietenii adevărate, lipsite de fast ori de inte-
rese meschine, leagă în veșnicie spirite alese de creatori 
din domenii diferite de înaltă realizare umanistă.

Mircea Coloșenco

Nichita Stănescu 
7 Poeme

mai-iunie 1980 

Se dedică lui Ion 
Donoiu

Ciclul de versuri „7 
poeme“ a fost scris la 
cererea dr. Ion Dono-
iu care a dat și titlu-
rile poeziilor, având 
exigența ca ele să fie 
formulate întru câtva 
mai clasic.

Lucrarea a început 
la sfârșitul lunii mai 
și s-a săvârșit la înce-
putul lunii iunie 1980.

A fost transcrisă pe 
curat; ciornele distru-
gându-se de către au-
tor, astfel că acest exemplar autograf este unic.

El este dăruit Doctorului Ion Donoiu căruia îi este dedicat.
Autorul a primit, ca drept de autor din partea Doctorului Ion 

Donoiu, un denar republican.

Documentul încheiat azi
4 iunie 1980, la București.

DE DRAGOSTE
Ea devenise încetul cu încetul
doar un cuvânt
pe care
nu-l mai puteam rosti, –
cuvântul albastru și gri
și negru de tenebră,
cu tunet de leu
și dungă de zebră
ce nu se rostește și nu se cântă,
ce nu se spune și nici nu se zice, –
o nuntă fără de nuntă
de Orfeu căutând-o pe Euridice
Ea devenise încetul cu-ncetul cuvânt, –
fuioare de suflet în vânt, –
delfin în ghearele sprâncenelor mele, –
piatră scriind pe apă inele, –
stea înlăuntrul genunchiului meu,
eu, în lăuntrul eului meu.

RĂPIREA 
EUROPEI
A smuls-o cum vulturul,
Delfinul,
Cum delfinul, pisica de mare,
Cum pisica de mare, plevușca,
Și aceasta, viermii,
Și ei, carnea mortului,
Și el, viața de apoi.

Osiris
Și Isis,-
Tiglat-falasar,
Asur-bani-pal
Și Hasdrupal, –
Carinus,
Macrinus
Benitto
Și Tito, –
sunt mai morți, –
decât vie omida
Toți faraonii sunt morți, –
vie e doar piramida…
Iar decât piramida
mai vie-i secunda de
acum,-
care a și trecut
și a ars
și e scrum…

ANCESTRALĂ
Mi s-a părut deodată
că zăresc în piatră
ochi de lupoaică împușcată
și-n trunchiul cel domnesc de măr
mi s-a părut
părul bunicii mele, renăscut, –
și mai mi-a apărut pe cer
o lance ruginită și de fier
zvârlită dintr-un arc de orizont
făr-de câmpie, vagabond, –
și-am mai zărit lăuntru în fântână
o oaie albă și o oaie brună, –
și crivățul vorbea o limbă
de ne-nțeles,
rostită de-un popor apatic
și devenit eres
și atic, –
și mi-a părut apoi cum din călcâie
îmi pleacă globul tot, rostogolit, –
nemaiputând să mai rămâie
împins de altul vechi din mit
care mă-nțepeni în el
și îmi clăti cu nori privirea
și șapte capete aveam
și patru aripi,
și-o coadă de foc, –
zmoală, –
solzi…
sânge negru…
trâmbă…
ghiare…
A, ah, Aah, Aaah!…

PONTICĂ
Peste un elefant de piatră, –
un leu de piatră
Peste un leu de piatră, –
o pasăre de piatră
Peste o pasăre de piatră, –
o piatră de piatră
Peste piatră, – piatră, piatră,
de ești piatră, –
o mare amară
Peste o mare amară, –
un pescăruș
Peste pescăruș, –
leii albi ai norilor
Peste nor, –
elefantul negru
al cerului.

CHIP IANIFER
El era un singur ochi peste tot,
o singură gură de jur împrejur
un singur piept peste tot
o singură frunte de jur împrejur

El era blestemat,
de Fatum era blestemat.
Sub coastă avea două inimi,
două inimi, două inimi,
două inimi, două inimi,
două inimi,
două inimi…

LOGOS
E-un logos în sesterți
 care-i desparte
de mâna ce i-a cheltuit
 cu moarte
și ochiul cel de azi
 îl sună
priveliștea de bronz
 indiferent de sumă.
E-un logos în sesterți, –
 de mâini tăiate
de sulițe înfipte-n
 beregate, –
de vechi trireme
 care-au dat exemplu
de cum în pulberi lungi
 se despletește-un templu.
E-un logos în sesterți
 de stalactite și de stalagmite
ce-au mai rămas din muntele
 topindu-se-n pepite, –
a muntelui schimbat
 în mare
cel de clepsidră
 cu nisipul în afară…
Trirema-i o cămilă
 în Sahare,
Aur în zori
 și bronz în seară.

CANTABILE
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IOAN ES. POP

băuturica
de-am fi ştiut de la-nceput că ea ne bea pe noi, nu noi pe ea... 
dar, ca orice femeie frumoasă, ea se-mbracă fără fandoseală 
şi pe gâtul nostru curge-n pielea goală. 

pe la şase seara, aşa, când tocmai se lasă dimineaţa, vine ea şi zice: 
haide, oricum e târziu, amice. 
deci mă ia cu binişorul, ca pe orice om singur şi îngândurat. 
omul, deci, se simte onorat. 
deci merge cu ea la braţ şi-i pupă câte-o cinzeacă, 
poate că astfel de sine-o să-i treacă.

până la urmă se iubesc mult unul cu altul şi se iau. 
el e însă necăjit că nu poate s-o-mbrace mireasă. 
pentru că ea stă dreaptă doar în sticlă. 
când intră-n el, cad amândoi sub masă. 
dar de la o vreme cel ce dăruieşte nu mai este el, ci ea: 
azi o perlă la rinichi, mâine un abţibild la ficat. 
azi se face tot mai ieri, mâine tocmai a plecat. 

ei, şi ea se cuibăreşte tot mai înăuntrul lui, 
se dă bine cu laringele şi esofagul. 
înăuntru-i numai sărbătoare, se-mpreună dulcele cu acrul, negura cu vagul. 
până-ntr-o zi când ea nu mai poate duce-atâta trup al lui 
şi îngenunchează-n sânge. 
inima cade pe umărul venei şi plânge. 
se trag perdelele, se-ncuie peste tot şi se iese în noapte. 
toate ceasurile se fac şapte. 

stăm tusşase pe trepte. bunica surâde 
ca-n zilele bune. din umerii bunicului cad viermi. 
curând se vor strecura amândoi în pământ. 

dar nu ei contează. contează ea 
care stă cu o treaptă mai jos. 
capul ei trufaş poartă pene şi cioc, 
iar copita îi scapără de sub fustă. 
o mână lungă ca o viperă odihneşte
pe umărul tatălui, care se uită în jos. 
cealaltă sâsâie pe pieptul meu care e negru. 
fratele se hlizeşte alături şi din pantofii lui 
susură sânge roşu ca din nou-născuţi. 

fotografia de familie

                      pantelimon 113 
cineva, venind de la momfa, ar putea crede că aici  
lumina e atât de searbădă încât bulevardul nu mai e locuit de mult. 
e drept, prin acoperişurile blocurilor au ţâşnit din loc în loc  
turnuri vechi, ca nişte ciocuri încrâncenate, 
şi nu-s maşini, nu vezi lumini de baluri. 

dar, pe neaşteptate, ies şi traversează strada grupuri de şobolani
aproape nefericiţi, aproape umani. 
n-ai zice că nu ne seamănă: când îl ducem pe unul de-al nostru la groapă, 
ne însoţesc îndoliaţi. fetele noastre petrec cu ei 
în restaurante mai mult decât le este permis. 

când vin în vizită, îşi scot pălăria şi beau cu măsură. 
bat grijulii la uşă când unul de-al nostru cade la pat. 
nu cred în dumnezeul nostru dar nici nu-l iau în derâdere. 
e drept, se ucid între ei, dar ar muri oricum, ca noi. 
unii au deschis magazine frumoase, unde nu eşti niciodată 
tras la cântar. au început să-şi scrie propriile istorii.
spun despre noi doar că suntem neobişnuit de cruzi. 

numai morţii şi-i îngroapă-n altă parte 
şi atunci chiar n-avem voie să fim de faţă. 
rămânem atunci singuri şi neconsolaţi
toată ziua în bloc şi nimeni nu ne ia în seamă, 
îi aşteptăm cu sufletul la gură întreaga zi, lacomi de veşti, 
dar atunci când vin, vin şi ei un pic chercheliţi
se închid în apartamentele lor şi nu ne iau în seamă 
până dimineaţa următoare,
degeaba ne foim prin faţa uşilor lor toată noaptea, 
degeaba le cerem în sinea noastră puţină-ndurare. 

o ducem aşa de o groază de ani. 
şi aşa o s-o ducem încă multă vreme, 
până or să accepte că suntem de-ai lor – 
poate doar ceva mai neîmpliniţi, 
mai şterşi şi mai fără de noroc, 
dar a fost domnia noastră norocoasă vreodată? 

lumina e un lucru nefolositor, spun ei. 
ne-am obişnuit şi noi cu lămpi în care feştila
abia de pâlpâie. acum, o flacără mai vie 
ne-ar orbi şi pe ei, şi pe noi deopotrivă. 

uneori îi chemăm pe numele mic. 
dar avem mare respect pentru ce spun ei despre viitor: 
nu ei, ci noi vom ieşi de la lumină la întuneric. 
nu ei, ci noi vom visa la galerii. 

vecinul meu de la etajul şase dârdâie 
în lumina veştedă a lunii. e prea tare pentru tine, zic, 
du-te să dormi, dogoarea ei te va năuci. 
începe să le semene, se obişnuieşte. nu mai bea. 
îi creşte blană şi se micşorează. scoate gheare moi. 
adulmecă şi botul lui freamătă. nu de lumină 
are nevoie. se va mai zbate puţin şi pe urmă 
întreaga lume va fi a lui.

vinicius
mi s-a părut că te recunosc printre uliii care au poposit aseară pe terasa 
turist. aveai însă clonţul mai lăsat, aripile zgribulite şi ghearele 
învineţite pe pahar. zburaseşi prea sus? căzuseşi de prea departe? 
erai pe viaţă ori erai pe moarte? 

nu ştiu, dar ochiul nu-ţi mai era ager şi păreai să dârdâi 
ca muşcat de febre. prin intersecţia de la romană 
tocmai treceau patru vrăbii în rochiţe funebre. 
gângureau vrute şi nevrute, dar nu te-ai mai luat după ele, 
răpitor bătrân şi învechit în rele. nu le-ai mai adulmecat, 
nu te-ai mai înfoiat. ochiul tău a rămas imobil, iar capul plecat. 

gheara a-nceput să-ţi tremure şi ai scăpat paharul,  
apoi  pleoapa a coborât şi s-a-nchis. 
te-ai apucat de murit, vinicius, ori te-ai apucat de scris? 
ah, ticălos cu aripi sub hanorac, cine oare ţi-a venit de hac? 

ANTOLOGIA
REVISTEI

a răsărit luna. spaima ne zguduie. 
el e încă mic şi se gândeşte doar cum să ucidă. 
în stânga e pivniţa unde ne vom strecura  
după cină şi vom bea. vom citi.  ne vom arăta 
colţii. 
vom dănţui până când unul dintre noi va 
supravieţui
şi va ieşi afară mare şi greu, hohotind, 
va sparge treptele, va zdrobi luna 
şi va face iarăşi bine pe pământ. 
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„O terasă pe ţărmul înalt dă o fru-
moasă priveliște pe toată întinderea mării 
și, când luna e deasupra apei, ea aruncă 
un plein de lucire slabă, care plutește pe-o 
parte a apei. Restul rămâne în întunerec, 
și noaptea marea își merită numele ei de 
neagră [...]”, îi scrie Mihai Eminescu din 
Constanța, Veronicăi Micle, la 16 iunie 
1882, referindu-se, de fapt, la spațiul des-
chis (contemplației) din primul cazinou, 
construit în anul 1880 la marginea mării.

Numit inițial Kursaal/ Sala de cură, 
pavilion (de muzică) sau salon (de dans), 
dar și cazin(ou), Salonul de pe Bulevard, 
sau chiar sala Guaracino, acest edificiu, 
emblemă a unui spaţiu modern de vilegi-
atură, este plasat dintru început pe bule-
vardul Elisabeta (trasat în 1879 ca loc de 
promenadă și belvedere). Construirea sa 
a fost una dintre primele decizii edilitare 
ale Consiliului Comunal, care înțelege că 
băile heliomarine trebuiesc asociate unor 
forme specifice de divertisment; „necesi-
tatea lui era simţită de toată lumea”, afir-
mă, cu diferite prilejuri, presa vremii; dat 
în folosință în iulie 1880, cazinoul devine 
imediat locul privilegiat „de întâlnire” și 
„de petrecere” a timpului liber în modes-
ta așezare portuară. 

„Marea atrage neîncetat oaspeţi în 
Constanţa și aceia care visitară orașul 
nostru nu regretă venirea lor aici. Tim-
pul este magnific. Marea admirabilă, 
efectul băilor salutar. Sunt zile în care 
Marea este de o frumuseţe fascinatoare, 
nu te mai poţi sătura de a o privi și ad-
mira. Plimbările pe Bulevard și pe Mare, 
mai ales pentru cei suferinzi de piept, 
produc un efect bine-făcător imens.

Petrecerile nu lipsesc, luni avurăm 
un bal la Hotel Panaiot, sâmbătă va fi al 
doilea bal la Salonul școalei grece, după 
care va urma o serie de baluri în Salonul 
de pe Bulevard, ce este aproape termi-
nat”, aflăm din ziarul Farul Constanței la 
12 iulie 1880. 

În cazinou, „ziua se conversează, se 
cântă la piano, seara se joacă în sunetele 
musicei militare [...]. Plimbarea pe mare 
(locul de acostare era un mic debarcader 
din lemn, situat în fața clădirii, n. n.) este 
una din distracţiunile cele mai frumoase 
și mai igienice. Publicul scie aceasta și 
profită. Este o plăcere a vedea câte 5 – 6 
bărci întrunite, unele împinse de lopeţi, 
altele de pânză, unele cu lăutari, altele 
cu juni care cântă, legănându-se pe al-
bastrele unde. De câte-va seri se văd pe 
mare bărci înfrumuseţate de lămpi vene-
ţiane și foc bengal. Efectul este magnific”, 
anunță același ziar la 9 august 1880. 

Construit din paiantă și căptu-
șit cu scânduri vopsite în ulei, cazinoul 
„servea de distracţiune vizitatorilor” în 
timpul verii, găzduind în sezon, dar și 
în afara acestuia (atât cât vremea permi-
tea), baluri organizate de primărie sau 
cu acceptul acesteia, la care participau 
temerarii vilegiaturiști ai acelor ani, cât 
și protipendada Constanței; era alcătuit 
din săli pentru muzică și dans, pentru 
lectura presei (s-au făcut abonamente la 
„Telegraful”, „Figaro”, „L’Illustration”) și 
pentru jocuri. 

Ziarul L’Indépendance Roumaine 
oferă informații estivale în numărul său 
din 2/14 august 1881: „Către orele 6 sea-
ra începe promenada pe bulevard, unde 
muzica militară poate fi ascultată până la 
orele 10. Animaţia și spectacolul străzii 
sunt încântătoare. De pe Bulevardul care 

CAZINOUL

d e  D o i n a
Păul eanu

domină marea cu admirabile reflexe de 
lună, pot fi zărite bărcile luminate care se 
îndreaptă în toate direcţiile. O atmosferă 
plină de poezie este creată de muzică, de 
oamenii destinși, de toaletele elegante și 
de costumele naţionale [...]. 

La orele 10 are loc, de obicei, reu-
niunea de la Kursaal, situat la extremita-
tea Bulevardului și alcătuit dintr-o sală 
mare, destinată balurilor, concertelor, 
reprezentaţiilor teatrale și din alte trei în-
căperi mai mici, pentru lectură, conver-
saţie, diferite jocuri, etc. În fiecare seară 
au loc aici baluri sau concerte și lumea se 
amuză până târziu în noapte”. 

lui, graţioasă și suplă ca o liană, d-șoarele 
Rezeanu – două flori primăvăratice, d-na 
Nacu, d-na Pallada, D-na Varnali etc [...].

Se petrece foarte bine aici, iar ore-
le se scurg repede, încărcate de plăceri 
dintre cele mai diverse. În timpul zilei, 
bărcile înaintează destul de mult în mare 
pentru pescuit [...]. Seara, între orele 7 și 
10, pe bulevard se aude întotdeauna mu-
zica militară. Concertul este dublu: de 
o parte instrumentele, de cealaltă, ma-
rea [...]. Luna, această splendidă lampă 
celestă, inundă totul și aproape face să 
pălească marea lumină a farului, care îi 
ghidează pe marinari în larg [...].

CULTURA
ISTORIEI

tă în valuri lin onduloase spre mal, îi dă 
o căldură dulce. Aerul încărcat de parfu-
muri și în genere, toată natura redeștep-
tată a anunţat deja la Constanţa sosirea 
zilelor frumoase pentru care orașiul se 
pregătesce de mult spre a da visitatorilor 
săi toată mulţumirea”. 

Construcția cazinoului a răspuns 
întru totul așteptării publicului, care  
subliniază cu insistență necesitatea agre-
mentului (cuvântul loisir este folosit mai 
târziu): „Noi pretindem publicului a visi-
ta localităţile noastre balneare și climate-
rice care din punct de vedere terapeutic 
sunt tot așa de bune ca și cele streine, dar 
în schimbul aceloraș cheltuieli ce fac, 
nu-i dăm distracţiunile ce le oferă simi-
larele streine. 

Cura maritimă ca să fie eficace, nu e 
de ajuns numai a face băi, ci trebue pre-
umblări cât de întinse în plin aer. A face 
bae și a te închide în casă nu este tot una 
cu a te plimba și distra; efectul este mai 
bine pronunţat când pe lângă cură ai și 
mulţumire, atunci se vede că vioiciunea 
și veselia iau locul monotoniei, [dis-
tracţii] care în boalele nervoase sunt de 
mare folos” (pe atunci cura heliomarină 
era recomandată pentru o serie, practic 
nesfârșită, de afecțiuni). Așezat pe malul 
stâncos al mării, „cu toată strîmtorimea 
lui, cu tot aspectul lui modest, cu toată 
viaţa lui intimă, quasi – familiară”, ve-
chiul cazinou era un  reper în viața esti-
vală a cetății.

Necesară pentru toate tipurile de di-
verstisment, muzica este esențială pentru 
dans. Iar dansul constituia o componen-
tă majoră a modernității și mondenității 
unui târg cu pretenții și posibilități. Zi-
arul Farul Constanţei detaliază în iulie 
1880: „Avem musică militară pe bulevard 
în toate serile (deci obligatoriu și la cazi-
nou, unde se dansa cu multă însuflețire, 
n. n.), musică militară și teatru grecesc la 
«Grădina Schaff Cafe Chantant», muzică 
lăutărească la «Grădina Orientală», ma-
nele la cafenelele cântânde ale turcilor”. 

Cazinul vechi e făcut numai din 
lemn și așezat pe ţăruși puternici, pe 
marginea bulevardului. În salonul acela 
improvizat s’au bucurat și au petrecut la 
baluri, multe rânduri de sezoniști, strânși 
acolo din toate colţurile ţării și din toate 
părţile lumei. Azi însă se pare că cerin-
ţele au ajuns mai pretenţioase și lumea 
privește cu milă la bătrâna baracă, care a 
ocrotit atâtea întâlniri și extazuri”. 

În iunie 1886, cazinoului i se adaugă 
o terasă; prezentăm în premieră planul 
inițial și adaosurile. Il 2, 3. La 11 iunie 
curent, Primăria Urbei Constanţa face 
următorul Anons: „la 12 ale curentei fi-
ind deschiderea salonului de dans (Kur-
saal), se publică spre cunoscinţa generală 
condiţiunile și preţurile abonamentelor 
și a intrării: 

Abonamente/ Lei 30 pentru o fami-
lie cu două persoane./ Lei 20 pentru o fa-
milie de o persoană/ Pentru familiile cu 
mai mult de două persoane se va plăti lei 
10 de fiecare persoană ce ar trece peste 
numărul de două/ Pentru abonaţi se va 
da două baluri pe săptămână în zilele fi-
xate sau anunţate dinainte/ Când se vor 
da baluri în celelante zile, ei vor plăti pe 
jumătate taxa fixată pentru neabonaţi.

(va urma)

La 2/14 septembrie 1881, deși „se-
zonul se apropie de sfârșit, la Kustendjé 
mai este încă destulă lume [...]. Printre 
elegantele staţiunii se numără doamna 
Olimpia Lahovary, prinţesa Ferdinand 
Ghica, mereu spirituală și mai veselă 
decât la Sinaia, doamna Constantin Bo-
erescu, recent întoarsă de la Constan-
tinopol, unde credem că frumoșii săi 
ochi negri i-au făcut să viseze pe mulţi 
localnici, doamna Ecaterina Florescu, pe 
cale de a pleca spre București, doamna 
Nicolae Grădișteanu, doamna Cantzea, 
o frumoasă craioveancă cu glas magnific 
de mezzosoprană. Adeseori, seara, ne-a 
încântat la cazinou cu prea frumoase 
arii. Iat-o și pe d-șoara Arion, care val-
sează ca nimeni alta, pe frumoasa doam-
nă Drăgescu, soţia medicului din locali-
tate, d-șoara Porumbaru – cap de camee 
pe un trup de pariziancă, d-șoara Urlă-
ţeanu, un boboc de trandafir [...], d-na 
Calloglo, o grecoaică cu ochi întunecaţi, 
d-na Pandrav, o fiică blondă a Albionu-

Imediat ce muzica încetează, se des-
chide cazinoul, splendid luminat. Sala de 
bal, foarte frumoasă, este mereu asalta-
tă. Husarii roșii, toţi foarte buni dansa-
tori, reprezintă cu strălucire garnizoana. 
Doamnele sunt șarmante și dornice să 
petreacă. Se dă semnalul. Primul dans 
este un galop antrenant, urmat în casca-
de de valsuri, polci și cadriluri. Cel mai 
mult durează cadrilurile, uneori chiar 
ore în șir; figurile de dans sunt amuzante 
[...], iar muzica – excelentă sub bagheta 
locotenentului Lucasievitz. Balul se ter-
mină printr-un cottilion dezlănţuit și, 
cum nu este încă târziu – doar ora unu 
din noapte, lumea iese pe terasa așezată 
deasupra mării. Noaptea este magnifică. 
Conversaţia înlocuiește dansul, iar spiri-
tul și veselia animă conversaţia [...]. 

La început de iunie, în 1882, „tim-
pul care până aici n’a prea fost plăcut a 
început a se schimba și razele soarelui 
scăpate de nori străbătând apa mărei, 
care plină de mândrie de tăria ei se avân-
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Anul când a murit și sufletul 
nostru puțin nu sosise încă. Mai avea 
de așteptat.

Până la urmă, m-am hotărât și 
le-am spus celor doi ce-aș face eu 
dacă aș fi Dumnezeu.

- Ce? a făcut Rodian ochii cât 
cepele.

Era duminică și ne întorceam 
de la pădure, unde mergeam să 
continuăm filmul pe care-l vedeam 
dimineața la căminul cultural. Cu noi 
în rolurile principale, de data aceasta.  
Singurele filme în care nu ne plăcea 
să jucăm erau cele de dragoste. Pen-
tru că ar fi trebuit, neavând nicio fată 
prin preajmă, să ne pupăm între noi. 
Iar asta chiar că nu se putea. Nu pes-
te mulți ani aveam să descoperim că 
se poate. Și că existase chiar în clasa 
noastră un băiat care se pupa cu un 
alt băiat. Avea să ajungă doctor mai 
târziu. Nu era vorba de Cătă-
lin. Lui îi plăcea să se pupe cu 
broaștele, înainte de a le despi-
ca burta cu briceagul. Zicea că 
le anesteziază. Că le ajută adică 
să nu mai simtă nimic. Păi dacă 
asta însemna să pupi pe cineva, 
de ce să-l mai pupi atunci?

Dacă filmul de mai devre-
me fusese de război, ne cro-
iam din crengile rupte de vânt 
arme potrivite, iar pentru efec-
tul sonor al împușcăturilor ne 
întrebuințam gura, care știa să 
facă și ca pistolul, și ca mitralie-
ra. Ba chiar și ca bombele arun-
cate din avion, când era cazul.

Cu filmele pe bază de duel era 
cel mai simplu. Era pădurea plină de 
săbii. Doar să le culegem din copaci. 
Aproape că nu exista nicio diferență 
între film și realitate, când începeam 
să ne duelăm. Ne alegeam după fie-
care duel cu câteva zgârieturi. Oda-
tă, n-a lipsit mult să rămân fără un 
ochi. Din cauza lui Cătălin, căruia i 
s-a părut pesemne că semăn cu un 
broscoi. D-asta s-a și repezit să mă 
pupe, dar nu înainte de operație, ci 
după. Ca să-mi arate, cum zicea el, 
că nu vrusese să-mi scoată mațele. Și 
nici ochiul. Dacă voia, încerca să-mi 
găurească burta, nu fruntea.

Când am ajuns la colțul cimiti-
rului mi-am făcut cruce.

Nu vezi câte sunt dincolo de 
gard? Gata făcute! a încercat să glu-
mească Rodian, văzându-mă.

Bunica mă învățase ca atunci 
când trec prin dreptul cimitirului 
și-al bisericii să mă închin. Și sea-
ra, înainte de culcare. După aia, am 
învățat de la doamna învățătoare 
cum să adun un număr cu altul, pu-
nând semnul crucii între ele. Am în-
ceput apoi să fac chiar cu mine asta, 
adunându-mă în fiecare seară  cu 
câte cineva sau ceva. Mă închinam, 
zicând în gând: eu plus cea mai apro-
piată stea de pe cer egal bunicul Ma-

PROZĂ

de Ștefan Mitroi

- fragment de roman -

ADUNAREA 
ȘI  SCĂDEREA

rin, eu plus Carul Mare de deasupra 
casei noastre egal bunicul Gheorghe, 
eu plus mama și tata egal casa noas-
tră, eu plus salcâmul din câmp egal 
începutul primăverii, eu plus vântul 
de afară egal frica de război, eu plus 
eu egal unul singur, eu plus Rodian 
și Cătălin egal trei, eu plus plecarea 
berzelor egal tristețe. Eu plus cerul 
egal curcubeu, eu plus curcubeul egal 
Dumnezeu. Era obligatoriu să mă 
adun cu altcineva ca să pot fi Dum-
nezeu. Oare singur nu puteam fi?!

Dar mormintele? Ele cu cine se 
adunau? Poate că unul cu altul. Dar 
ca să dea ce?

Doar în caietele noastre de arit-
metică mai era atât de prezent sem-
nul plus.

Mătușa Ileana plus moartea egal 
ștergerea ei de pe lume. Ar fi fost 

mai potrivit semnul scăderii. Câte 
un minus de lemn deasupra fiecă-
rui mormânt. Nu-mi plăcea semnul 
ăsta. Chiar dacă m-ar fi învățat asta 
bunica, nu l-aș fi făcut niciodată pe 
pieptul meu. Eu minus cine sau ce? 
Nu voiam să scad nimic din ce eram. 
Pe de-o parte, pentru că eram foarte 
puțin.

Cum să scazi cerul, care era atât 
de mult, din puținul care eram eu?

Pe de altă parte, nu voiam pen-
tru că nu voiam. 

Îmi plăcea semnul plus, chiar 
dacă nu înțelegeam rostul lui în ci-
mitir.

Eu plus închipuirea mea egal 
Dumnezeu.

În duminica aceea, am prins 
dintr-odată curaj și, privind peste 
gard la mormântul Ilenei, am spus:

- Aș învia-o pe mătușa. Asta aș 
face. Și i-aș da chipul Cosânzenei. 
Atât. Altceva nimic.

 Mă durea în continuare gândul 
că Dumnezeu îi dăduse surorii ta-
tălui meu o droaie de urâțenie. Mai 
multă în orice caz decât celorlalte 
femei din sat, luate la un loc. Se pu-
tea clădi un muntedin urâțenia ei. 
Nu de înălțimea celor despre care 
învățasem la școală, dar suficient de 
mare ca să-ți auzi privirea întrebân-

du-te, atunci când îi cereai să urce 
până în vârf, chiar e nevoie? Nu e 
destul până aici?, zicea, când ajungea 
pe la mijlocul trupului uscat al Ilenei. 

Părea croit din pânză de sac, 
doar că o pânză veche, ce se rupsese 
peste tot și cineva, bunica Lina pro-
babil, o acoperise cu petice. 

Două petice strâmbe țineau loc 
de genunchi.

Alte două se desprinseseră din 
cusătură și atârnau într-o parte și-n 
alta ca și cum ar fi fost mâini. D-asta 
nici nu putea mătușa să pună mâna 
pe nimic. Până și căratul unei căni cu 
apă o istovea. Îi ducea maică-sa cana 
cu apă la gură. Se vedea că avusese un 
petic și aici, dar căzuse cu totul. Cum 
căzuseră și cele din dreptul găurilor 
ce închipuiau ochii.

Partea de sus a pânzei se deșirase. 

Noroc cu basmaua ce-i acoperea capul.
Dovadă că nu era gol, ci umplut 

cu pietre, sacul care era trupul Ilenei 
nu putea fi ridicat de oricine de jos.

Odată i se muiaseră din senin 
picioarele de cârpă, căzând fără zgo-
mot la pământ.

Bunica, deși era un zdrahon de 
femeie, n-a izbutit s-o ridice în pi-
cioare. L-a chemat pe tata, care s-a 
opintit de câteva ori ca s-o salte în 
capul oaselor. Nici pomeneală s-o 
poată lua în brațe, așa cum lua sacii 
cu grâu, când avea de mers la moară.

Pietrele atârnau greu. În special 
cea care îi ținea loc de suflet.

Cei din jur ziceau că e vorba de 
răutate.

Da de unde! Mătușa era o feme-
ie cumsecade, înzestrată însă cu prea 
multă urâțenie. Atât de multă încât 
n-o putea purta pe toată pe dinafară, 
vârâse o parte din ea și însac, printre 
pietrele dinăuntru.

Voiam să fiu Dumnezeu doar 
cât să-i fac mătușii dreptate, învi-
ind-o, măcar pentru o jumătate de zi, 
numai pe ea, nu și urâțenia cu care 
plecase de pe lume. Pe aceasta o înlo-
cuiam cu frumusețe. Mai mult decât 
aveau cele mai frumoase femei din 
sat împreună.

I se cuvenea. Altminteri, de ce să 
vreau să fiu Dumnezeu?

Îmi era de ajuns ce eram. Ba 
chiar îmi prisosea uneori, deși eram 
atât de puțin.

-Și eu am avut mătuși urâte care 
au murit, l-am auzit pe Rodian spu-
nând. Dar n-aș învia-o pe niciuna. 
N-aș învia pe nimeni. Și știi de ce? 
Pentru că lumea asta n-ar mai fi cum 
e. Dacă mi-ar sta în putere să fac 
schimb ceva la ea, n-aș face-o mai 
frumoasă, ci mai bună.

- Vorbești ca domnul Cătrună! a 
început Cătălin să râdă.

Domnul Cătrună era directorul 
școlii.

- Mai bine spune ce-ai face tu, 
dacă ai fi Dumnezeu, l-a repezit Ro-
dian.

- Aș grăbi curgerea timpului. 
Mai precis, aș transforma anii în luni, 
lunile în zile, iar zilele în ore.

- De ce?
- Ca să ajung mai repede 

doctor. Fiindcă asta îmi place 
mie să fiu, nu Dumnezeu.

- Bine că n-ai cum să fii. Ni 
s-ar duce imediat viețile cu unul 
ca tine. Să curgă timpul mai re-
pede, auzi! Păi nu asta a făcut și 
până acum? Nu-mi vie să cred 
că peste doi ani o să fim elevi de 
liceu. 

Trecuserăm de cimitir. Se 
vedea pădurea fumegând ver-
de în urmă. Și copacii își făceau 
cruce.

Le plăcea să se adune cu pri-
măvara. Cu ea, îndeosebi. Se um-

plea atunci caietul de matematică de 
flori. Până și cei câțiva pomi din ci-
mitir înfloreau, cu toate că nu prea se 
cădea, deoarece înfloritul era felul lor 
de a râde. Și cum să râzi așa în hoho-
te, cum făceau ei, printre morminte?

Deosebirea dintre pădure și bi-
serică era că icoanele nu înfrunzeau 
niciodată, și nici nu puteai să te as-
cunzi în ele, așa cum ne ascundeam 
noi în frunzișul copacilor.

Și să fi putut, n-ai fi avut unde, 
erau ocupate toate de sfinți.

Și nu se adunau cu nimeni. Pen-
tru că nu le-am văzut niciodată în-
chinându-se. Se închinau în schimb 
aproape toți oamenii din sat la ele.

Când am ajuns pe islaz ne-am 
trântit toți trei în iarbă

Nu semăna niciunul dintre 
noi cu Dumnezeu. Poate unde mai 
aveam mult până să îmbătrânim.

N-auzisem pe niciunde vorbin-
du-se ca Dumnezeu să fi fost vreoda-
tă adolescent. Venise pe lume bătrân. 
Toți și-l aminteau așa. De unde și-l 
aminteau, nu putea nimeni să spună.

(va urma)

Fragment din romanul TATĂL 
FIILOR MEI, în pregătire.
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Daniela Şontică a debutat literar în 
revista Convorbiri literare în 1989 și 
este membră a Uniunii Scriitorilor 
din România, filiala Brașov, din 2017.  

Cărţi publicate: Poezie: “Arlechini 
într-o pădure sălbatică”, Vinea, 1995; 
“Uitaţi-vă prin mine”, Brumar, 2007; 
“Iubita cu nume de profet”, Tracus 
Arte, 2014; „Privilèges de femme de 
lune”, trad. în franceză Claudiu Soare, 

              Rugăciune
 
Nu dezlega voia îngerului,
prefă sabia lui în zahăr,
ca mierea să curgă tăişul din mâna lui,
iar aripa lui vindecare peste toţi, 
acesta pe care l-ai trimis la noi
fie-ne aerul prin care vedem 
că toţi am greşit,
iar murmurul din difuzoare
descifrează-l Tu corect,
vezi? - ne spălăm pe mâni
ca ultim ritual
prin care nu te mai trădăm.
Vindecă lumea Ta 
precum în cer şi pre pământ.

Credinţa inorogului

Tot ce-ţi trebuie
este o credinţă tare.
Credinţa este 
forţa care aduce lupii
să-ţi lingă zahăr din palmă,
este firul de iarbă
care descuie lacătul ruginit,
ea-ţi scutură gluga 
de zăpadă 
pentru a-ţi goli trupul 
de boli 
şi de frici.
Nu trebuie decât să crezi
că în clipa aceasta
inorogul 
pe care încaleci
te va aduce la mine.

Garbarek, vântul roșu  

Fata hoinară 
îți trece din nou prin vise 
cu brațul plin de păpuşi,  
le aranjează lângă roțile camionului
ca-ntr-o vitrină. 

A văzut de dimineață vântul roşu,  
ți-a zărit în privire 
dorința de a te pierde în lume,
ştie cât îți este de uşor să faci asta 
cât de simplu vorbeşti 
cu peştii 
de sub autostrada transparentă,  
mințindu-i că eşti copilul basmelor 
şi că numai solzii lor
te-ar face fericit. 

Pentru prima dată  
ai nostalgia vântului roşu 
şi pentru ultima dată,
degetele ei prin părul tău.

Suprafețe  

Nu cunosc suprafețele vinului,
îți spun,
dar dacă învăț să înot în cupa aceasta 
ce vei mai spune despre luna roşie 
care se crede şi ea un vin aspru?
Nu cunosc nimic, 
tocmai de aceea
vreau să-mi povesteşti 
despre lucrurile lungi şi largi şi late,
despre aria cercurilor deformate; 
singurătățile vin în pachete prinse  
cu funde aurii, 
cred că sunt eşarfele mele 
care n-au nevoie de demonstrație,
dar tu nu ai de unde să le cunoşti; 
bine că eşti din nou fericit!
Pe o scală de 1 la 10 
numai tu scrii pe inimi grăbit.  

ai nostalgia vântului roşu 
şi pentru ultima dată,
degetele ei prin părul tău.

Ceai de inimă

Mă visezi 
de sub porticuri sărate,
mă imaginezi
cu strădanie de orb,
mă observi cu telescoape,
mă studiezi ca pe un tablou impresionist,
ochii te ustură de privit
şi tot nu înţelegi în ce fel m-a pictat 
părintele meu,
Georges Seurat.

Dar să ştii: 
sunt mai adevărată decât 
un pumn de fructe de păducel
aruncate în apa fierbinte
pentru ceaiul tău de inimă. 

  Cu răsuflarea noastră

Dar noi,
care am scris cântece 
pe nervurile strălucitoare ale sirenei
şi-am înotat prea mult în larg?

Dar noi, care am suprapus
venă peste venă
până când am ridicat un zid
pe care nu l-au înţeles zeii?
 
Dar noi, care am rămas singuri
în mijlocul inimii
şi nici o corabie nu mai venea,
ci doar un far pe dâmbul de nisip 
mai lumina coridoarele cârtiţei?

Dar noi, care am luat foc 
sub valul ADN-ului 
ce nu ne-ar fi dat 
paşaport spre sfinţenie? 

Dar noi, care te culegem 
dintre gunoaie
şi cu răsuflarea noastră îţi redăm  
cele douăzeci şi patru de carate 
şi ne topim cu tine 
inelarele
spre a nu fi ciungi din alte motive?

                           O zi 

O să vină o zi 
când norii se vor da la o parte 
şi voi avea întregul cer deasupra
şi pe tine aici
plin de zgură. 

Vei fi descoperit piatra 
pe care părinții tăi au îngropat-o, 
pe care strămoşii lor îl ascunseseră
mult mai adânc, 
vei sufla în palme 
şi se vor topi marginile fricii,
vei sta aici, va ploua peste tine
şi vei lumina,
vei fi un neon de pe altă planetă,
voi înțelege că undeva, departe,
din protopărinții absoluți
coboară rana noastră comună, 
o numim şarpe,
dar ea o scoică -   
în ea, toți ne visăm mama fericită 
şi tatăl ținându-ne pe umeri.

Pădurea de acum  
este vina de a nu fi lăsat să treacă 
pe lângă noi puiul de cerb,
această vindecare cu lacrimi de aur. 

Daniela
     Sontica,,

Vinea, 2015; Publicistică: “Însemnări 
din pridvor”, Trinitas, 2013; “Oame-
nii Unirii”, Trinitas, 2018; “Chipuri 
din satul românesc”, Trinitas, 2020. 
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în “Istoria jurnalismului din Româ-
nia în date”, coord. Marian Petcu, 
2012; are  texte jurnalistice cuprinse 
în antologia “Colecţia colecţiilor”, 
2009, Editura Jurnalul Naţional. În 
prezent, este redactor la Ziarul Lu-
mina. 
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Sus, pe Acoperișul Lumii

Înainte de a ne despărți
Mi-a spus - Și nu te
Îngrijora.
Până la urmă, toate râurile
Ajung în mare.
Până atunci, nimic nu mă îngrijorase.
Eram doar furios că totdeauna
El avea dreptate.
Chiar şi râul care curge spre Apus,
Singurul care urmează Soarele, urcând aşa, către
Munți, se varsă
În mare ?
- Toate râurile, mi-a spus,
Chiar şi râul ce se pierde sub pământ. Toate râurile
Ajung în mare.
Râurile astea sunt ca oamenii.
Până la urmă,
Se urcă la cer şi de acolo
Plouă peste Mare.
Mai târziu am aflat,
Dintr-un tratat ştiințific,
Prin venele noastre, încă din prima zi
A vieții, curge un fel de apă de mare.
Ceea ce nu poate fi un motiv de îngrijorare.

Libertatea

-    Vei fi liber! - mi-au spus
Și ție ți-au spus, - ca pasărea cerului -
-    Vă dăruim libertatea - ne-au spus. 
Și nimeni nu ştia ce înseamnă asta.
 Am fost fericiți, ne-am îmbătat de
 Câteva ori pe zi. N-am avut somn.
Ne uitam unii la alții şi nu ne
Venea să credem. Toți eram buni,
Nimeni nu era vinovat
Nu chiar toți. Câțiva muriseră. Nu ştiam atunci
Că doar ei erau liberi, ca păsările cerului.
Doar păsările cerului pot fi ucise
Fără teamă de pedeapsă. Pe ele
Nu le ocroteşte nimeni şi nimic.
Sunteți liberi - ne-au spus. Și ne-a făcut 
Mare plăcere, atunci. Am fost chiar fericiți. 
Liberi sunt doar cei care nu mai sunt. 
Altfel nimic nu are sens, acum 
Când totul are un preț.

Orice ar face

- Orice ar face, îi recunoşti după încălțări 
Mi-a zis ci- smarul meu, de pe Strada Mare.
- Unii umblă doar pe vârfuri. 
Alții calcă strâmb,
Ori pe stânga, ori pe dreapta
Sau păşesc sprijiniți în călcâie. 
Cei mai mulți îşi târşâie picioarele. 
Cu ei nu se mai poate face nimic sau, 
Mai bine spus, poți face orice! 
Sunt unii oameni, foarte puțini,care 
Nu vin niciodată la mine, la atelier.
Parcă ar umbla desculți prin viață,
Ori poate au ceva de ascuns
Și de aceea nu-şi aduc pantofii la reparat -
Mă gândeam să-i spun că ăia
Poate nu umblă, poate zboară,
Poate plutesc.
Dar am tăcut. Mai bine aşa,
Decât să-i dau o idee
De cum ar putea intra în Istorie
Pălăvrăgind despre asta cu toată lumea.

Peregrin

A călătorit prin toată lumea
Cunoscută. Iar el venea
Din lumea necunoscută. Făcea daruri
Împărțea zâmbete şi vorbea
Despre iubire.
Nimeni nu-l asculta,
Chiar dacă se adunau cu miile
Să vadă
Cum face minuni. Nu erau
Cine ştie ce. N-a făcut aur din plumb,
Nici din cei văzuți, nevăzuți!
S-a lăsat omorât
Și n-a lăsat nimic scris.
În urma lui s-a iscat
O mare nelinişte.

Întârziere

Întârzie orice ştire.
Anevoie, ah, anevoie pot înțelege ce scrii.
Jur-împrejurul tău sunt câmpuri de maci.
Grâul a dispărut înainte de vreme.
La noi, de sus cad fulgi.
Îmi spui că nu eşti sigur,
Poate-i doar cenuşa unora.
Dar nici de asta nu eşti sigur.
Vin tot mai greu ştiri.
Ca şi cum ar trece prin miere.
Cum să te întreb?
Cum să-mi răspunzi?
Cum să aflăm?

O întâlnire

Ai grijă de tine - i-am spus
Și nu ştiam ce spun.
Cine veghează, pe cine?
Cine, de cine se teme?
-Te va durea - i-am spus
Și nu ştiam ce spun.
Nimeni nu ştie cum doare
Nimeni nu ştie cât doare.
- Fără de tine, ce mă voi face -
I-am spus.
Vorbeam atât de încet
Încât nici eu nu înțelegeam ce spun.
Și a trecut mai departe,
Risipindu-şi lumina
Iar eu aşteptam să văd
În urmă-i, cum întunericul se-aprinde.

Colectiv

Nu fi supărată, mamă!
Nu este decât o neînțelegere. Oricum,
Lumea nu are sens - spune Theodora.
Orice e altceva decât ceea ce pare.
Asta e soarta neamului nostru,
Chiar de la început - să înțeleagă
Greşit. Chiar să aleagă greşit.
Despre mine, totul era hotărât,
Chiar de la început.
Nu fără rost mi-ați dat un nume
Ales.
Credeați că eu sunt Darul Său.
O neînțelegere - de la început, din prima clipă, am
fost
Un Dar. Un dar pentru El, nicidecum de la El.

Trenuri subterane

Nenorocirea nu vine singură.
Are o mulțime de frați,
Surori, rude, neamuri, cimotii
Ori prieteni.
Stau cu toții laolaltă,
Lipiți, zici că sunt una şi că le este
Bine
În Piață cineva strigă, cuvântează -
Nu nenorocirea este cel mai rău lucru
Ce se poate întâmpla!
Ca să zic aşa, nu e din cauza noastră,
Nu avem nici o vină!
Nefericirea, ei, da, asta
Nenorocire!
Pe sub Piață trec ritmic
Trenuri pline, tixite de oameni.
De obicei, nu întârzie.
Doar când cineva
Se mai aruncă sub roți.
Cu toate acestea, pasagerii sunt
În general, mulțumiți.

Poeme de

EUGEN

URICARU
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                                                                  „Nu mi-au plăcut                                  ieșirile la balcon”
                              prozatorul Ovidiu Dunăreanu                                în dialog cu Iulian Talianu   

                                                                                                                      

- Ovidiu, ne cunoaștem de aproape 
patruzeci de ani, dar n-am pus (amândoi) 
țara la cale până acum. Cred că e vremea 
pentru un dialog. Care sunt întrebările ce 
te frământă în anul de grație 2020?

- Întrebarea ta mă trimite în urmă, într-
adevăr, cu mult timp și mă pune, cum e și fi-
resc, pe gânduri. Drumurile mele de tinerețe 
duceau de la Ostrov, din Dobrogea, peste Du-
năre la Călărași, iar de acolo cu trenul, prin 
Ciulnița la București. Nu-mi erau străine, nici 
Slobozia, nici Lehliu și nici Oltenița mai din 
amonte de noi. Între 1965-1975, în anii mei 
ca elev de liceu și student, apoi ca absolvent 
de biblioteconomie, care începuse să scrie și 
să publice în reviste bucureștene, i-am citit 
cu fervoare pe scriitorii Câmpiei: pe Ștefan 
Bănulescu, legat de Făcăieni și Călărași, pe 
George Alboiu, legat de Roseți și Călărași 
de pe malul Borcei, pe Mircea Dinescu din 
Slobozia, proaspăt debutant și urcând explo-
ziv în viața literară, poeți pe care, cât am stat 
în capitală, am avut bucuria să-i cunosc și pe 
viu. Apoi, în deceniul următor, am descoperit 
un alt grup de creatori de poezie, aparținând 
aceluiași spațiu, tineri care veneau din urmă 
cu vigoare, o sensibilitate și o particularitate 
inconfundabile. Și acum mi-i amintesc cu în-
cântare pe Marin Lupșanu și Marius Stănilă 
din Lehliu, pe Liviu Capșa din Oltenița, pe 
Costel Bunoaica din Slobozia și nu în ultimul 
rând pe tine, Iulian Talianu, din Călărași, voci 
care ulterior s-au afirmat, devenind membrii 
ai Uniunii Scriitorilor din România. Cu unii 
dintre ei m-am împrietenit și i-am publicat 
cu toată deschiderea, aici la țărm de mare, 
mai întâi în Revista Tomis și apoi în pagini-
le Revistei Ex Ponto. Text/imagine/metatext. 
Prin gestul de a mi-i apropia, am urmărit să 
relev pentru iubitorii de poezie originalitatea 
și frumusețea literaturii Sudului românesc, 
literatură în care ne integrăm și noi cei din 
Dobrogea.

După anii 90, mi-am urmat drumul, 
mi-am scris și publicat cărțile cu pasiune, 
perseverență și discreție, în nota țăranilor 
din familia mea de la Dunăre. Nu mi-au plă-
cut ieșirile la balcon și bătutul din gură și cu 
cărămida în piept, să le arăt eu celorlalți cât 
de mare și tare sunt. Admirabilul critic lite-
rar și vechiul meu prieten, Alex. Ștefănescu, 
pe care l-am cunoscut și prețuit încă din anii 
pomeniți mai înainte și care a lucrat la Revis-
ta Tomis, locuind în Constanța între 1971-
1976, în prezentarea ce mi-o face în măiestri-
ta și riguroasa sa Istorie a Literaturii Române 
Contemporane 1941- 2000, remarcă acest 
“defect” al meu, spunând că sunt “un prozator 
foarte talentat, exersat și matur, pe care publi-
cul larg nu-l cunoaște din cauză că locuiește 
la Constanța și duce o viață discretă.” Trebuie 
să fiu sincer și să admit că această discreție 
nu mi-a fost benefică întotdeauna. În unele 
momente, când cărțile mele ajungând în faza 
finală a unor jurizări, de unu la unu, a fost 
preferat celălalt, care avea, nu o carte mai va-
loroasă decât a mea, ci notorietate. Sunt tot 
felul de amărăciuni, tot felul de nedreptăți în 
zona aceasta, peste care am trecut cu noblețea 
și înțelepciunea celui care toată viața a lucrat 
într-o mare bibliotecă, la două reviste litera-
re bune și la o editură merituoasă. Dacă aș fi 
“cochetat” cu vreo grupare elitistă din capi-
tală, care promovează cu înverșunare numai 
și numai imaginea și interesele membrilor ei, 
dacă mi-aș fi arătat obediența față de mai ma-
rii acesteia, altfel ar fi fost rezultatele în ceea 
ce mă privește. Însă, nu m-a împins păcatul 
la o asemenea fală și fățărnicie. Eu am fost 
și rămân înainte de toate un om al locului. 
Om croit după tiparul ferm al țăranilor din 
stirpea părinților mei de la Dunărea de Jos, 
care au avut ca principii, să fie liberi, să iz-
bândească în viață și în tot ceea ce întreprind 

prin forțe proprii și să ducă lucrurile până la 
capăt cu devotament. Da, accentuez, un om 
al Dobrogei și al Constanței, care nu și-a pus 
în gând niciodată să dea bir cu fugiții acolo 
unde curge lapte și miere și umblă câinii cu 
covrigi în coadă, ci să stea locului, iar prin tot 
ceea ce întreprinde în ținutul acesta al teme-
rarilor, unde soarta i-a hărăzit să viețuiască, 
să se ridice la cotele unei exigențe și valori 
maxime, capabile să-l impună între cei mai 
buni. 

La începutul acestui an, în februarie, 
am împlinit o vârstă rotundă, ce m-a făcut să 
privesc înapoi cu oarecare strângere de inimă 
și stupoare. Și m-am întrebat cu nevinovăție, 
cum și unde s-au scurs atât de repede cele 
șapte decenii din urma mea, și cât de risipitor 
și imprudent am fost cu ele?! Iar, tocmai când 
să mă împac cu această situație și să încerc 
s-o depășesc încrezător, ne-a asaltat nimici-
toare, parșivă fantasma coronavirusului. Și 
ca într-un film SF, sechestrat în casă am trăit, 
două luni și ceva, cele mai nefericite zile de 
teamă și de înstrăinare din viața mea. În acest 
răstimp mi-am reevaluat riguros întreaga tre-
cere prin lumea. Sunt convins, că dacă scap 
teafăr din capcana aceasta necruțătoare, voi 
încerca să fiu alt om, să am o altă atitudine 
față de cei din jurul meu și față de ceea ce îmi 
oferă existența pe toate planurile. Dacă ar fi 
să regret ceva, este faptul că nu am scris mai 
mult. O puteam face lejer, dar m-am lăsat 
sedus prea tare de patima elaborării texte-
lor, de ispita revenirii prea de multe ori asu-
pra lor, până la a le duce spre o desăvârșire. 
M-a furat această plăcere cu splendoarea și 
libertatea ei, cu chinul ei ispititor, care m-a 
costat timp. Am rămas, așa cum constată, tot 
Alex Ștefănescu, într-un eseu critic despre 
mine:”Ultimul stilist!”

- Cum a fost la Revista Tomis? Te as-
cult! Notez!

- Dragă Iulian, cu mine și cu Revista 
Tomis este o întreagă poveste. E o chestiune 
de destin, dacă pot s-o numesc așa. Ca elev 
de liceu, frecventam biblioteca comunală 
din Ostrov. Acolo, din vara lui 1966, am dat 
peste Revista Tomis. Și ca student, nu mi-a 
scăpat nici un număr. Făcusem o pasiune 
specială pentru ea. Și, cum începusem să 
scriu schițe și mici povestiri, unele publicate 
în Revista Luceafărul, ochii și gândurile îmi 
erau îndreptate spre publicația de la malul 
mării. Nu fusesem niciodată la Constanța, nu 
aveam pe nimeni în ea. Îmi doream nespus 
să ajung după absolvirea facultății în orașul 
port, numai și numai din motivul că revista 
apărea acolo. În ziua repartizării, însă, lovitu-
ră cumplită. Postul de la Biblioteca Județeană 
Constanța mi-a fost pur și simplu suflat de 
o colegă, care avea media egală cu a mea, eu 
alegând să mă duc la Piatra Neamț. Am simțit 
că toate bărcile mele de la Dunăre se îneacă. 
Dar pățania nefericită, care m-a întors pe dos, 

apropo de destin, n-a durat decât câteva ore, 
până când colegei în cauză, fratele ei, mare 
mahăr la CC UTC, i-a obținut un alt post în 
București. M-am aflat în al nouălea cer, când 
eminentul nostru profesor de bibliologie Dan 
Simonescu, președintele comisiei de exami-
nare și repartizare, a trimis după mine și mi-a 
schimbat postul din Moldova cu cel de la 
mare. În august 1970 eram proaspăt angajat al 
Bibliotecii Județene Constanța și mă apropia-
sem destul de mult de revistă. Am început să 
frecventez Cenaclul Ovidius, patronat de ea, 
să citesc din prozele mele și să iau cuvântul în 
cadrul ședințelor sale de lucru. Dramaturgul 
și prozatorul Eugen Lumezianu, redactor al 
secției de literatură, susținut de criticul și po-
etul Enache Puiu (Ștefan Careja) mi-a luat o 
povestire și mi-a publicat-o. Și ca o paranteză, 
pentru că a venit vorba de profesorul Enache 
Puiu, a fost o onoare nesperată pentru mine, 
peste ani, să fiu redactorul de carte al Istoriei 
Literaturii din Dobrogea, scrisă de el și apă-
rută la Editura Ex Ponto în 2005, lucrare uni-
că și extrem de cuprinzătoare și valoroasă, în 
paginile căreia îmi găsesc și eu locul.

Așa a fost pecetluită legătura mea cu 
gruparea de la Tomis. Deși lucram la bibli-
otecă, un timp, conducerea revistei m-a în-
sărcinat să mă ocup de Cenaclului Ovidius, 
misiune deloc ușoară, pe care am îndeplinit-o 
cu brio. Perioada cea mai modestă a revistei, 
când din bilunară devenise trimestrială, cu 
un conținut deviat spre neoproletcultismul 
instituit după 1971, a fost cea dintre anii 
1973-1980. Este intervalul când partidul l-a 
preferat la cârma ei pe aparent umilul, dar 
subversivul profesor Ion Bădică, un antitalent 
și un slugarnic notoriu. În urma unei farse 
excelente, pentru a-i dezvălui goliciune ma-
relui șef, colegul nostru Ion Dragomir, a citit 
în cadrul unei ședințe de cenaclu un grupaj 
din poemele lui Eugenio Montale, dându-le 
drept ale sale. Nimeni dintre noi, n-a luat cu-
vântul, știind despre ce era vorba. Numai Ion 
Bădică s-a aruncat și le-a desființat cu mânie 
proletară, făcând spume la gură, ca de obi-
cei, spre amuzamentul tuturor. Când păcă-
leala a fost dată în vileag, bietul om, n-a mai 
avut ochi să ne vadă. Ne-a dușmănit și ne-a 
interzis, șapte ani, să mai apărem în revistă. 
Iar pe deasupra, a avut grijă să ne dea și pe 
mâna securității, care ne-a încondeiat dosa-
re de tot râsu-plânsu. În ceea ce mă privește 
s-a înșelat amarnic. Același destin consec-
vent, despre care ți-am vorbit, s-a arătat mai 
mult decât surprinzător și mărinimos. După 
1990, la solicitarea redactorului șef Constan-
tin Novac, am acceptat să lucrez la revistă 
ca redactor la secția de cultură și artă. Apoi, 
după ieșirea lui Nicolae Motoc la pensie, am 
ocupat funcția de redactor șef adjunct, iar 
după retragerea lui Constantin Novac, tot la 
pensie, pe aceea de redactor șef. După pleca-
rea mea prin demisie, Administrația Mazăre 
împreună cu ciracii submediocri și închipuiți 
cu care a sufocat redacția, au pus în numai 

câțiva ani revista pe butuci, desființând-o. În 
felul acesta, după aproape patru decenii și 
jumătate, Dobrogea rămânea fără singura ei 
publicație cultural-literară emblematică. Sunt 
lucruri despre care nu vreau să mai vorbesc, 
fiindcă îmi redeșteaptă amintiri urâte. Tomis-
ul a fost, pentru noi cei tineri de atunci, ca o 
arcă a speranțelor; ne-a descoperit, ne-a adu-
nat, ne-a salvat, ne-a format, ne-a făcut vizi-
bili, ne-a scos la liman, dându-ne o identitate 
scriitoricească, pe baza căreia, în anul 1995, a 
putut să ia ființă, aici la Constanța, Filiala Do-
brogea a Uniunii Scriitorilor din România.

- De ce ai plecat de la Revista Tomis? 

- Plecarea mea de la Tomis, nu a fost 
întâmplătoare. Puneam la cale, văzând cum 
merg lucrurile în jurul nostru, împreună cu 
prietenul meu, profesorul Ioan Popișteanu, 
directorul Bibliotecii Centrale a Universității 
Ovidius și al Editurii Ex Ponto, scoaterea unei 
noi reviste. Și nu una oricum! Ci o publicație 
de ținută, care să fie o inițiativă particula-
ră, așa cum fuseseră toate revistele de va-
loare din perioada interbelică în Dobrogea 
și care să nu mai depindă în nici un fel de 
administrația locală și de bani publici. N-am 
mai stat pe gânduri și ne-am pus pe treabă. 
Sprijinul financiar total și editorial au venit 
din partea Editurii Ex Ponto și Tipografiei SC 
INFCON SA. Eram un grup de împătimiți 
și meseriași ai cărții și literaturii: bibliologul 
Ioan Popișteanu, eu, care în perioada aceea 
eram președinte al Filialei Dobrogea a USR, 
criticul Nicolae Rotund, matematicianul Paul 
Prodan, directorul general al editurii și tipo-
grafiei menționate, poetul Olimpiu Vladimi-
rov de la Tulcea. După aceea, ni s-au alăturat: 
criticul literar și de film Angelo Mitchievici, 
plasticianul Constantin Grigoruță, poetul 
Sorin Roșca, tehnoredactorul Aura Dumi-
trache. Astfel a luat naștere Revista Ex Ponto. 
Text/imagine/metatext, iar primul său număr 
a văzut lumina tiparului, avându-i ca “nași” 
literari pe scriitorii Nicolae Breban și Eugen 
Uricaru, la finele anului 2003. De atunci, cu 
mine ca redactor șef, revista a ajuns, până azi, 
la 65 de numere trimestriale, străbătând opt-
sprezece ani de apariție neîntreruptă. A pri-
mit egida Uniunii Scriitorilor, a fost premiată 
și luată în seamă ca revistă a anului. Ea s-a 
impus ca o publicație de bună condiție, ofen-
sivă, de actualitate, deschisă schimbului de 
idei, receptivă la noutăți, lipsită de inhibiții și 
complexe provinciale, călăuzită de spirit po-
lemic și exigență. A urmărit, în primul rând, 
afirmarea talentelor din spațiul pontic și din 
zonele limitrofe, conturând o imagine cât mai 
convingătoare a geografiei cultural-literare, 
originale și expresive a sud-estului României.

- Te invit să lămurești pentru istoria litera-
turii o chestiune. Te-ai născut în Arad, dar când 
vorbești de copilărie fiecare amintire începe cu 
ținutul din sud-vestul Dobrogei, de la Ostrov!? 
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                                                                  „Nu mi-au plăcut                                  ieșirile la balcon”
                              prozatorul Ovidiu Dunăreanu                                în dialog cu Iulian Talianu   

                                                                                                                      
- Dragul meu, vreau eu sau nu vreau, 

stirpea mea se trage de pe malul stâng și drept 
al Dunării. Țăranii din neamul maică-mi sunt 
din Ostrov și Almalău, oameni ai podișului 
și ai apelor. Țăranii din neamul lui taică-miu 
sunt oameni ai câmpiei din Scorțaru Vechi de 
lângă Brăila. Tatăl meu, ca soldat, a luptat îm-
potriva rușilor. Rănit la Cotul Donului, a fost 
trimis în spatele frontului, să se vindece. Avea 
milităria în sânge, om dintr-o bucată, onest 
și devotat, un patriot până la sacrificiu. După 
război a rămas în armată cu gradul de pluto-
nier major. Așa a fost repartizat, să se ocupe 
cu instrucția, la Batalionul de grăniceri din 
Ostrov, la granița cu bulgarii. Aici a cunos-
cut-o pe mama și s-au căsătorit. În vara lui 
1949, toți ofițerii și subofițerii de la unitatea 
din Ostrov, au fost mutați disciplinar la Arad, 
pe granița cu indezirabilul pentru ruși, Tito al 
Iugoslaviei. Tata și mama însărcinată cu mine 
au locuit în gazdă la o unguroaică bătrână, 
pâinea lui Dumnezeu, în cartierul Gai de la 
marginea Aradului. Când a venit sorocul, în 
iarna lui 1950, pe 21 februarie, mama m-a 
născut acasă, ajutată de gazda ei. Pentru ofi-
cierea religioasă a botezului, mama nu a fost 
de acord să meargă cu mine la biserica cato-
lică din acea mahala, îi venea pe dos, ea fiind 
descendenta unor destoinici preoți ortodocși 
dobrogeni încă de la 1850. A așteptat până 
la începutul verii, când a luat un preot de-al 
nostru și însoțită de el și de câțiva apropiați, 
s-au dus la Mureș și m-au cufundat în apa 
acestuia ca într-un cazan. Colonelul Rarinca 
Virgil, arădean de origine, venit și el odată cu 
ceilalți de la Ostrov, unde fusese șef, ținând 
foarte mult la tata, a acceptat să-mi fie naș și 
să-mi dea numele fiului său Ovidiu. Parado-
xal, acest nume este foarte rar în Dobrogea și 
foarte des întâlnit în Banat și Ardeal. Imediat 
după botezul meu, rușii, care tăiau și spân-
zurau în întreaga țară, i-au epurat din arma-
tă pe toți ofițerii și subofițerii care luptaseră 
împotriva lor. Astfel tata și mama cu mine 
în brațe, rămași fără nici un rost în Arad au 
fost nevoiți să se întoarcă la Ostrov. Când au 
ajuns în sat, eu aveam jumătate de an. Ochii 
mei s-au deschis de-abinelea pe lumea aceea 
dintre ape, pământ și cer. Întreaga mea copi-
lărie și adolescență între hotarele ei s-a pe-
trecut. Așa că am îndreptățirea să mi-o asum 
definitiv ca pe matricea mea spațială. De aici 
a început totul, de fapt, pentru mine. Aradul 
rămâne, undeva pe o traiectorie cosmică în-
depărtată, o sclipire de lumină care dă semne 
să se întrupeze într-o stea.

- Cum se întâmplă, fiecare prozator 
are un topos și câteva teme. Care sunt teme-
le lui Ovidiu Dunăreanu?

- Un scriitor adevărat vine în literatu-
ră cu un stil și un univers, inconfundabile, 
pe care toată viața le impune cu tenacitate ca 
pe niște embleme numai ale lui. Acesta a fost 
crezul meu literar încă de la primele poves-

tiri. Ele anunțau deja o “geografie” și o “lume,” 
inventate, care țineau prin niște fire nevăzute, 
magice și misterioase legătura cu o realitate 
bine configurată, luându-și din ea doza ne-
cesară de credibilitate și autenticitate cu care 
să convingă și să farmece. Spațiul acesta unic 
pentru mine, al Dobrogei de sud-vest, de la 
graniță, al Ostrovului și al Dunării, integrat 
temeinic în cel balcanic, populat de o umani-
tate înfierbântată de fantasme, de spectacol, 
de patima de a vedea și ști, un tărâm al hi-
merelor personale și colective, are o seducție, 
o taină, un duh al său. Numai cei inițiați au 
privilegiul de a i le desluși și înțelege pe de-a-
ntregul. De multe ori am spus că, dacă vrei să 
vezi chipul lui Dumnezeu, trebuie să mergi la 
Ostrov, pe dealurile de-acolo și să privești în 
jur imensitățile care ți se deschid în fața ochi-
lor și vei avea sentimentul deplin că trăiești 
o minune. Cam așa stau lucrurile în mare, 
fără să insist, cu toposul meu. Nu știu dacă 
te-am convins, dar mă încearcă o presimțire, 
cunoscându-ți firea impresionabilă și scor-
monitoare de poet și ziarist experimentat, că 
la prima ta ieșire spre Călărașul tău drag, nu 
te vei mai duce pe drumul consacrat, pe la 
Fetești, ci pe cel de poveste, evocat de mine, 
prin sud-vestul Dobrogei, pe la Regie-Chiciu.

- Ce ai în lucru? Povestiri? Insist: Te-
mele de până acum ori vii cu ceva nou? 

- Una dintre temele care m-a preocupat 
a fost aceea a nașterii unei lumi noi, alcătu-
ită din comunitățile românești, de-a lungul 
malului dobrogean al Dunării, încă dinainte 
de Războiul de Neatârnare și după acesta. O 
lume nouă, care îndreptățește pe deplin și 
pe drept legitimitatea apartenenței ținutului 
dintre fluviu și Marea Neagră la geografia și 
spiritualitatea românească. Fixez în cadre re-
aliste, magice, mitice, fantastice, legendare un 
univers rural, atât de caracteristic tematicii 
prozei românești. Preferința mea este “pentru 
reactualizarea universurilor rurale, singurele 
care mai păstrează semnele vechi într-o lume 
bântuită de invazia modernității devoratoare 
cu orice preț.” (Constantin Dram) Impresia 
ar fi aceea “că aș fi un antimodern, care nu 
respinge modernitatea, ci doar acele forme 
ale ei lipsite de substanță estetică, etică și no-
etică (...), găsind remediul în revrăjirea lumii, 
în aruncare unor punți înspre arhaic.” (Vasile 
Spiridon).

O altă temă, la fel de cunoscută în lite-
ratura română, care m-a prins de la o vreme, 
este aceea a dezrădăcinării și înstrăinării oa-
menilor de la sate în lumea citadină, și mai 
de curând, în lumea largă. Comuniștii au 
transferat, mai mult silit, o mulțime de țărani 
la oraș ca forță de muncă, amăgindu-i cu o 
nimica toată. În nebunia lor măreață de a 
aduce satul la nivelul orașului, mai mult au 
ruralizat orașele. Întâlnirea acelor oameni cu 
traiul de la oraș a fost una chinuitoare și de-
testabilă. Au rămas toată viața niște înfrânți, 

niște pierduți, niște împărțiți de colo-colo în-
tre două lumi. Una păstrând un farmec, un 
mister, o splendoare numai a ei, de neuitat, în 
legile și spiritul căreia s-au născut, au crescut 
și s-au format. Cealaltă strălucitoare, străină, 
alunecoasă, nesigură, de cele mai multe ori 
potrivnică în a-i primi cu brațele deschise. 
Generații de dezrădăcinați comici și tragici, 
care au făcut efortul să pară altceva decât 
erau în realitate, populând șantiere, fabrici, 
uzine, cămine muncitorești sordide, cartiere 
periferice înecate în noroaie, gunoaie și sără-
cie. Aceasta a fost condiția tuturor celor din 
generația mea, ajunsă la maturitate, din anii 
1970-1990, care s-au lăsat amăgiți de hime-
ra Epocii de Aur. Tema face obiectul noului 
roman, la care lucrez în momentul de față și 
care va purta titlul “ (Des)Cumpăniri”.

- Despre ce ar trebui să scrie un po-
vestitor? Cum trebuie să fie un roman, ca să 
treacă proba timpului?

- Un prozator trebuie să se dedice 
realității pe care simte că o stăpânește cel 
mai bine, să fie obsedat de profunzimile și 
contradicțiile ființei umane. Circulă sub for-
mă de eroare, ideea că e de ajuns să transpui 
realitatea într-un registru stilistic și, gata ai 
făcut marea literatură. În tot acest demers nu 
se ține seama de decantările care survin în 
timp despre o realitate trăită și văzută, pe care 
doar alchimiile necunoscute ale talentului o 
pot limpezi, recrea și-i da o semnificație. Un 
prozator trebuie să pună în scenă o lume și 
gândirea personajelor ei, pe care să le trans-
forme într-un spectacol. Să releve misterul 
uman, acea pâlpâire indescriptibilă ce face 
din om o ființă unică, irepetabilă, cu un destin 
propriu. Un bun povestitor trebuie să nu lase 
garda jos, să se situeze constant la înălțime, 
să pătrundă în “miezul lucrurilor”, să scrie 
povestiri “drăcoase”. Ca să treacă proba tim-
pului, un roman are obligația să cuprindă o 
poveste general valabilă, care să fie pe potriva 
și pe gustul unor generații din epoci diferite. 
Structura unei asemenea compoziție trebuie 
edificată cu elementele unei arhitecturi fără 
cusur și cu componentele stilistice cele mai 
trainice, în stare să opună o cât mai mare 
rezistență eroziunilor inerente ale timpului.

- Cu ce gânduri ai scris prima pagină 
din romanul “Lumina îndepărtată a fluviu-
lui”? Este o carte autobiografică?

- Cu intenția de a crea o mare poveste, 
cum n-a scris-o nimeni, în care să reconfigu-
rez un spațiu dunăreano-dobrogean fabulos/
mitic, poveste pe care s-o duc până la capăt 
pe un drum original și întrutotul convingă-
tor. Se pare că mi-a reușit, din moment ce 
peste treizeci de critici și comentatori literari 
și-au arătat interesul pentru roman, primin-
du-l cu cronici excelente, din moment ce a 
fost nominalizat la premiul pentru proză al 

Uniunii Scriitorilor și a fost distins cu premii 
la Constanța și Bacău. El continuă, într-un re-
gistru ficțional, mult mai coerent, mai robust 
și mai concludent, istorisirile din volumele 
“Cu bucuria în suflet”, “Vaporul de la amiază”, 
“Întâmplări din anul șarpelui”. În final, toată 
suita de fapte din el conturează chipul unei 
comunități rurale de tip nord-est balcanică, 
din Dobrogea și dimensiunea reală și miracu-
loasă a Dunării de Jos, element definitoriu al 
acestui topos. Romanul, nu este în întregime 
unul autobiografic, dar el vorbește în unele 
capitole ale sale despre neamul meu de descă-
lecători și întemeietori ai Ostrovului, în care 
putem vedea, prin extensie, întreg teritoriul 
dintre Fluviu și Mare.

- Care sunt autorii, pe potriva struc-
turii tale sufletești, pe care îi citești și azi cu 
plăcere?

- Sunt foarte mulți. Dar mă voi rezuma 
numai la câțiva. Din literatura universală: 
Mihail Bulgakov, Mihail Șolohov (Pe Do-
nul liniștit), Cinghiz Aitmatov, Ernest He-
mingway, William Faulkner, Kobo Abe, Al-
bert Camus, Jean Giono, Jean Carriere, Dino 
Buzzati, Ismail Kadare, Nikos Kazantzakis, 
Iordan Radicikov, Miodrag Bulatovic, Jor-
ge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Gabriel 
Garcia Marquez, Orhan Pamuk, Mo Yan. Din 
literatura română: Mateiu Caragiale, Liviu 
Rebreanu, Gib Mihăiescu, Vasile Voiculescu, 
Zaharia Stancu, Marin Preda, Eugen Barbu, 
Ștefan Bănulescu, Fănuș Neagu, D.R.Popescu, 
Nicolae Breban, Eugen Uricaru. Toți acești 
faimoși scriitori reprezintă “școala” la care am 
învățat cu vrednicie să scriu.

- În naivitatea mea, te întreb: ai mulți 
prieteni? Dușmanii ți-i spun eu!

- Ei, cum să nu, dragă Iuliane! Am o 
mulțime de prieteni și o sută unu dușmani, 
pe care de la acest număr înainte, nu i-am mai 
socotit. Prietenii îmi arată ce trebuie să fac, 
iar dușmanii mă obligă să fac ce trebuie.

- Poți să-mi dai un exemplu din care să 
înțeleg că un om depinde de celălalt?

- Da, cel mai grăitor este cel de față, 
prin care tu, în plină pandemie de coronavi-
rus și derută pentru mine, m-ai pus la treabă 
cu acest “dialog de la distanță” și m-ai deter-
minat să scormonesc adânc în mine și să-mi 
recâștig încrederea în ceea ce urmează să fac 
de acum înainte. Gest pentru care lasă-mă  
să-ți mulțumesc!

“Distanțarea socială” impusă de corona-
virus, nu-mi dă voie să încheiem cu o strân-
gere de mână…

- A venit și vremea domnitului, așa că 
te întreb domnule Dunăreanu: ce nu îți pla-
ce la TOMISUL CULTURAL?

- N-am ce să reproșez revistei TO-
MISUL CULTURAL... Ea este o revistă de 
ținută, o publicație națională, realizată cu 
colaboratori de primă mână ai literaturii 
contemporane. Revista se impune atât prin 
conținut, cât și prin eleganța grafică. Mulți 
observatori o prezintă la superlativ, despre 
TOMISUL CULTURAL putem vorbi numai 
la superlativ.
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La punctul de confluenţă al 
bucuriei cu tristeţea...

4 ianuarie 1934. Într-o familie modes-
tă, o fetiţă și-a anunţat sosirea pe lume. Și, o 
dată cu ea, o clipă de mare bucurie, iranianul 
iubind cum se cuvine copiii, fiecare dorindu-
și o familie cît mai numeroasă. I s-a dat un 
nume pe măsura bucuriei pe care a stîrnit-o 
nașterea: Forugh, în iraniană, însemnînd lu-
mina, strălucire. Un nume predestinat. Copi-
lul care aducea în acele clipe lumina în ini-
mile a doi părinţi obișnuiţi avea să trezească, 
nu peste multă vreme, iubitorilor de poezie, 
sentimente de nedescris, trăiri emoţionale 
nebănuite, iar cei care nu cunoșteau scrisul și 
cititul aveau să înveţe pe de rost nenumărate 
versuri din creaţia nemuritoare a lui Forugh.

La școală. De necrezut, dar orele de 
compunere devin un coșmar pentru Forugh. 
Profesorul nu putea concepe ca un elev la vîr-
sta ei, mai ales o fată, să posede o asemenea 
putere de expresie. De aceea o acuza întot-
deauna că fură din operele clasicilor. Forugh 
avea sa scrie mai tîrziu: „... Ce bine era dacă 
aș fi putut scrie versuri ca Hafez. Să am sen-
sibilitatea lui care asigură legătura între toate 
clipele de sinceritate ale vieţii tuturor oame-
nilor de astăzi și de mîine.”

Forugh a trecut apoi la Liceul de Bel-
le Arte, unde studiază pictura și croitoria. 
„După orele de croitorie, obișnuia ea sa 
spună, scriu cel mai bine versuri.” In pictu-
ră a fost remarcată pentru simţul deosebit 
al culorii, excelînd însă în grafică. Cităm 
dintr-o altă scrisoare de mai tîrziu: „... Am 
văzut unul dintre tablourile lui Leonardo la 
National Gallery din Londra. Este înălţător. 
Totul diluat într-un albastru deschis. Ca un 
om în pulsul zorilor. Doream să mă plec și 
să mă rog. Aceasta este adevărata religie, și 
eu am sentimentul credinţei și religiei doar 
în clipele de iubire și adoraţie.” Cu două luni 
înaintea accidentului fatal începuse din nou 
să picteze, unul dintre tablouri fiind portre-
tul lui Hassan, copilul unei leproase, scos din 
lagărul leproșilor de lîngă orașul Tabriz, din 
nord-vestul Iranului, copil crescut de Forugh.

Primele versuri ale lui Forugh poartă 
pecetea vîrstei de treisprezece ani. Începutul, 
nici nu se putea altfel, se plasează sub zodia 
ghazelului, formă de poezie mult îndrăgită 
de iranian, nemuritoarele ghazeluri ţîșnite 
din sufletul mai larg decît o lume al lui Ha-

Poeta iraniană 
Forugh-e Farrokhzad

fez putînd fi întîlnite în casa oricărui cetăţean 
persan, de rîd sau din casta privilegiată, cu-
noscător sau nu al scrisului și cititului. Avea 
să declare Forugh: „La 14 ani scriam multe 
ghazeluri. Nu le-am publicat niciodată. De 
cîte ori citesc un ghazel sînt atrasă de acest 
gen de poezie și nu mă pot abţine să nu mă 
trag de mînecă - ei, bine, doamnă, deci com-
plexul ghazelului te-a cuprins și pe tine!”

La 17 ani a publicat primul volum de 
versuri, Captiv, volum republicat de trei ori. 
La 21 de ani i-a apărut cel de-al doilea volum, 
Zidul. Ambele volume au ridicat împotriva ei 
mulţi tradiţionaliști ce s-au erijat în fanatici 
apărători ai vechii poezii, Forugh fiind con-
tinuatoarea poeziei noi, al cărei întemeietor 
era Nima Yușigi. In această dispută era singu-
ră, rezistînd veninoaselor săgeţi prin talentul 
ei de excepţie, printr-o extraordinară putere 
de luptă și încredere nemărginită în oameni. 
În 1956, la 22 de ani, publică al treilea volum 
de versuri, Revolta, înscriindu-se definitiv pe 
drumul greu, dar fără întoarcere, al poeziei. 

Un an mai tîrziu va fi irezistibil atrasă de lu-
mea filmului. Aici descoperea imaginea bru-
tală a poeziei, chipul ei nevăzut, posibilitatea 
materializării trăirilor spirituale, a intensităţii 
spiritului său veșnic neliniștit.

La 21 de ani pleacă în Anglia pentru a 
studia arta filmului. Realizează cîteva pelicule 
documentare de succes, iar în toamna anului 
1962 filmează în lagărul leproșilor Casa întu-
necată, prezentare exclusivă a acestora. Iat-o 
descriindu-și experienţa: „Sînt bucuroasă că 
am reușit să cîștig încrederea leproșilor. Au 
mai fost și alţii să-i vizitele, dar le-au văzut 
numai defectele. Eu am stat cu ei la masă, le-
am pipăit rănile, le-am simţit degetele mîn-
cate de lepră. Cînd am plecat dintre ei, s-au 
rugat pentru mine...”

Un an mai tîrziu o întîlnim și în viaţa 
teatrală, în vreme ce filmul ei despre leproși 
este considerat cel mai bun documentar la 
Festivalul internaţional de la Oberhausen.

Iarna anului 1964. Clipe de intensă tră-
ire spirituală pentru întreaga viaţă artistică 

a Iranului. Apărea volumul de referinţă, O 
nouă naștere. Noua naștere a poeziei, a ver-
bului, a poetei? De fapt, pluralul poate reda 
cu adevărat înţelesul acestei apariţii, pentru 
că volumul reunește clipa de esenţă a poe-
ziei, a verbului, a sufletului lui Forugh. Mai 
bine de jumătate din poemele traducerii de 
faţă aparţin acestei Noi nașteri. Nu ne putem 
reţine să nu cităm finalul poemului care a dat 
titlul acestui volum, cu ecou nedesminţit de 
vreme, fiind convinși că printre versuri respi-
ră chiar sufletul inefabil al lui Forugh:

Cunosc un înger mic și trist
care trăiește-ntr-un ocean
și-și cîntă inima într-un nai de lemn
și-o chită încet, încet -
un înger mic și trist
murind noaptea dintr-un sărut
în zori dintr-un sărut reînviind.
Forugh dobîndește acces la limbile de 

mare circulaţie, dovedind o mare ușurinţă în 
a le învăţa. Au rămas de la ea mai multe tra-
duceri, în special din engleză. In 1965, prin 
intermediul UNESCO, se toarnă un film de 
30 de minute despre viaţa poetei. Poezia ei, 
arta ei străpung spaţiul. Din Franţa, RFG, Su-
edia și Anglia i se cere consimţămîntul pen-
tru traducerea versurilor. Forugh strălucește. 
Deși scria : „...Întotdeauna am încercat să fiu 
o ușă închisă, astfel ca nimeni să nu vadă, să 
nu cunoască viaţa îngrozitoare dinlăuntrul 
meu... Am încercat să fiu om în timp ce în 
interiorul meu eram o simplă fiinţă care tră-
iește... Ce putem noi face este să dăm cu pi-
ciorul unui sentiment, dar nu putem să nu-1 
avem deloc.”

A trăit puţin. A trăit intens. A trăit mă-
reţ. Viaţa i-a fost iubire. Tragicul accident din 
iarna lui 1966 a tăiat iubirea ca pe un măr, în 
două. Seminţele ne-au rămas. Din ele răsare, 
ori de cîte ori ne aplecăm asupra poemelor 
lui Forugh, încrederea în viaţă, în oameni, în 
iubire. Pentru că, așa cum spunea și poeta: 
„Dacă iubirea e iubire, timpul devine o no-
ţiune lipsită de sens.” Cuvinte care ne duc cu 
gîndul la cel care tot la fel de simplu își înche-
ia ultimul roman al vieţii: „Dacă dragostea 
nu e, nimic nu e...” Pentru artă, pentru crea-
torul ei nu există graniţe, spiritul nu poate fi 
limitat. Forugh este o nouă dovadă. Forugh 
- Lumina, Strălucirea - o clipă cît eternitatea 
la punctul de confluenţă al bucuriei cu tris-
teţea...

Vasile Sofineti

O fereastră pentru a vedea, 
o fereastră pentru a auzi,
o fereastră ca o fîntînă 
pornind din inima pămîntului
şi deschizîndu-se către bolta acestei bunătăţi repetate, de culoare
albastră,
o fereastră ce umple mîinile mici ale singurătăţii
cu darurile de noapte ale parfumului stelelor generoase.
Şi e posibil ca de acolo
să inviţi soarele în exilul muşcatelor.
O fereastră este de-ajuns pentru mine.

Eu vin din lumea păpuşilor, 
de sub umbra copacilor de carton 
aflaţi în grădina unei cărţi ilustrate,
din anotimpurile secetoase ale experienţelor  trecute prin prietenie şi
dragoste

pe străduţele prăfuite ale inocenţei,
din anii de copil ai alfabetului
crescînd în băncile unei şcoli tuberculoase,
din clipa în care copiii au reuşit
să scrie pe tablă cuvîntul „piatră”
iar graurii dezorientaţi şi-au luat zborul din bătrînul arbore.

Eu vin din mijlocul rădăcinilor plantelor carnivore 
şi creierul meu mai păstrează încă 
ţipătul de spaimă al fluturelui 
crucificat într-un caiet cu un bold.

În timp ce încrederea mea era atîrnată pe frînghia fragilă a dreptăţii
şi în întregul oraş
inima lămpilor mele era făcută bucăţi, bucăţi;

în timp ce ochii copilărosi ai dragostei mele
erau legaţi cu batista neagră a legii
si din tîmplele îngrijorate ale speranţelor mele
fîntîni de sînge ţîşneau;
şi-n timp ce viaţa mea
nu mai însemna nimic, nimic altceva clccît tic-tacul ceasului 
de perete,
am înţeles că trebuie, trebuie, trebuie
nebuneşte să iubesc.

O fereastră pentru mine este de-ajuns,
o fereastră spre clipa cunoaşterii, privirii, tăcerii.
Acum lăstarul nucului
a crescut într-atît încît nu poate explica frunzelor tinere
ce este zidul.
Întreabă oglinda
care-i numele salvatorului tău.
Oare pămîntul ce tremură sub picioarele tale
nu este mai singur decît tine?
Profeţii au adus mesajul ruinelor
în secolul nostru.

Aceste neîntrerupte explozii
şi norii otrăviţi
sînt oare ecourile versetelor sfinte?

Eu vorbesc din marginea nopţii. 
Din marginea întunericului 
şi marginea nopţii vorbesc.

Dacă la casa mea vei veni, tu, omule bun, 

Fereastra

lumină să-mi aduci 
şi o fereastră de la care 
fericită să privesc 
freamătul străzii...

 

Darul
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Măcar un veac

Hai, iubito, lasă-te pradă, măcar un veac,
Să am timp în rochie de mireasă să te îmbrac.

Să-mi clătesc mâinile în răcoare de crâng,
Păsări albastre să îmi cânte pe umărul stâng.

Hai, iubito, să alergăm prin rouă, desculţi,
Bătaia inimi mele, s-o pândeşti, s-o asculţi.

Să adăstăm, mai apoi, lângă un foc somnoros,
Să luăm aminte la lumina risipită pe jos.

Hai, iubito, să ştergem urmele plângerii,
Să aibă loc, între noi, sfinţii şi îngerii.

Şerpi fierbinţi, din tine în mine să treacă,
Vorbele de prisos să înveţe să rabde, să tacă.

Hai, iubito, să ne înfruptăm din masa bogată,
În chilia din munţi, printre brazi suspendată.

Să privim soarele lunecând în amurg.
Eu, în sângele tău să visez şi să curg.

Hai, iubito, lasă-te pradă măcar un veac,
Să am timp în rochie de mireasă să te îmbrac!

Ca un soldat dezertat

Hai, iubito, să stăm şi noi îndelung la taifas,
Numărând clipele, suverani şi fără popas,

Nu te mai uita pe fereastră – ninge în toi,
Distanţa a dispărut demult dintre noi.

Hai, iubito, te implor, nu mai sta îmbrăcată,
Te aştept, ca un soldat dezertat din armată.

Nu mai întârzia printre neruşinate oglinzi,
Vino în pat, în braţele calde să mă cuprinzi.

Hai, iubito, să bem şi noi o cană de vin,
Să ne fie gândul mai înalt şi senin.

Am presărat pe podele petale de măr,
Aduse de cete de îngeri din grădinile lor.

Hai, iubito, lasă-mă să te duc până în rai,
Acolo unde fericiţii vieţii cântă la nai,

Acolo unde am mai fost, cândva, amândoi,
Când nu aveam nume, trăiam, fără teamă, şi goi.

Hai, iubito, te implor, nu mai sta îmbrăcată,
Te aştept, ca un soldat dezertat din armată!

d Tineri poeți c

Hai, iubito, să înnoptăm în lanul de maci,
Ca doi copii fugiţi de acasă, fericiţi şi săraci.

Nimeni nu fie-mprejur, doar târziul foşnind,
Doar stelele bând infinitul din cupe de-argint.

Hai, iubito, te implor să te-nduri
Să mă laşi ispitit de sânii tăi puri,

De răcoarea fierbinte a pletelor tale,
Până voi simţi cum în mine se naşte o vale.

Hai, iubito, lasă-te îndelung legănată,
Braţele mele, nu vor fi obosi niciodată,
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Te vor zidi într-o ardere înaltă şi lină,
Aşteptând clipele răvăşitoare să vină.

Hai, iubito, nu mai privi într-o parte,
Distanţa dintre noi are ferestrele sparte. 

E vremea să auzim iarba cum creşte,
Cum trupurile noastre repetă povestea, pe îngereşte.

Hai, iubito, să înnoptăm în lanul de maci,
Ca doi copii fugiţi de acasă, fericiţi şi săraci!

Ada Sofineti

În lanul de maci

La Fereastră
Există o fereastră mică
Într-un colţ din inima mea.
Are perdele albe
Şi o ramă albastră
Asemeni celor de pe insulele greceşti.
Uneori o pot deschide
Şi îmi pot vedea copilăria;
Îmi pot întinde mâna prin ea
Să ating amintiri
Să-i mângâi pe cei dragi plecaţi:
Durează o secundă –
Apoi mâna îmi lunecă prin aer şi dispar.
Pot deschide această fereastră
Ori de câte ori am nevoie;
Uneori ea se deschide de la sine
În visele mele.
Şi există momente
Când vreau să mă strecor prin ea, 
Dar este prea mică –
Nu pot trece dincolo.
Trebuie să rămân în această parte,
În prezent,
Să deschid ferestrele mari
Din casa mea
Pentru a vedea lumea de astăzi.

Dragostea pentru Rege
Te pot face să zâmbești
Te pot face să plângi
Te pot face să strigi
Te pot face să cânţi;
Pot face ca întreaga lume
Să-şi ţină respiraţia în acelaşi timp,
Pot face galeriile să mă urmeze peste tot
Convertite la religia mea,
Adversarii să se roage în acelaşi timp
Unui acelaşi Dumnezeu pentru victorie;
Pot face ca străinii să devină prieteni,
Să apropii ţările una de alta;
Dar pot să isc, deşi nu-i visul meu,
Lupte de stradă, proteste diplomatice,
Războaie între ţări.
Auziţi? 
Strigătele îmi susţin eroii
În toate limbile pământului,
Steagurile sunt fluturate cu mândrie,
Culorile naţionale sunt vopsite luminos
Pe mii de feţe,
Toate din iubire pentru mine – Regele lor,
Un Rege cu o coroană rotundă:
O minge de fotbal.

  . Poezii de  

Florea Burtan
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Tot felul de nepregătiți lovesc în Româ-
nia actuală oameni de valoare. Un suplinitor 
dădea  „lecții de drept” lui Tudorel Toader, 
un trepăduș îl voia plecat pe Raed Arafat, un 
subinginer fără slujbă îl elimină pe profesorul 
Streinu-Cercel, alt trepăduș dă șah unui șef 
de promoție, fost ministru la  agricultură, cu 
prețul distrugerii ei. Lista este lungă. Se um-
plu ecranele cu “linia partidului și statului”, 
de parcă au renăscut Bobu și Postelnicu. 

Aproape cotidian se prezintă „succesele” 
în campania covid 19, când sunt evidente trei 
fapte. Primul este acela că, nefiind sugativă 
turistică și nici centru economic, România 
putea fi mai ferită de pandemie, măcar pre-
cum țări vecine, dar a fost infectată mai larg 
ca urmare a obsesiilor „președintelui”. Acesta 
a trecut peste  nevoia examinării medicale a 
diasporei la întoarcere, din socoteli meschi-
ne. Mai târziu, i-a cerut să nu mai vină, dar 
infectarea, cum se vede bine la Suceava și în 
alte locuri ce pot exploda oricând, era împli-
nită. Al doilea fapt – insul a tergiversat tes-
tarea populației, care ar fi arătat proporțiile 
dezastrului. Al treilea, același compara efec-
tivul de infectați din România cu țări cu 
populații mari (Germania, Franța, Italia), în 
loc să observe că România este la urma Euro-
pei la testarea populației. 

Că cineva spune prostii, ține de cât îl 
duce capul, dar că îi ia de fraieri pe alții este 
chestiunea fiecăruia cât acceptă. Cum ziariștii 
au observat, insul promite că nu se va ieși din 
localitate nici după 15 mai a.c., dar el face na-
veta pe Valea Oltului, ignorând ceea ce sem-
nează! Frizeriile fiind închise sub semnătura 
sa, el răspunde senin jurnaliștilor că s-a tuns 
acasă. Cu și fără probe, românii trec uneori 
drept mincinoși. Acum se vede bine de unde 
începe molima. 

Din 2014 încoace, singura obsesie, într-o 
Românie pe care a umplut-o din nou de abu-
zuri și securism, sunt „alegerile” care să dea 
neapărat  „guvernul meu”. I s-au dat – prin 
încălcarea oricărei legitimări constituționale 
– „guvernele lui” în 2016 și în 2019! Pesemne 
că poți să-i dai guverne pe viață, că tot nu iese 
nimic. Din ce să iasă?

Poate să nu-ți placă un partid sau altul, 
dar atacarea suburbană a psd-ului, mai nou, 
și a udmr-ului, când tu nu ai fost în stare să 
faci ceva, trădează înțelegerea primitivă a po-
liticii. Și incompetență și impostură! 

Se poate vedea pe documente că până și 
cel care a creat în anii treizeci tactica lovirii 
fără scrupule a rivalului, Carl Schmitt, și cel 
care a inspirat-o, Hans Frank, sau aplicat-o, 
Hjalmar Schacht, au regretat-o ulterior. Nici 
chiar în politică ura nu poate înlocui pricepe-
rea.  Cine o practică, în cazul de față „diletantul 
(der Dilettant)”, cum titra exact presa germană,  
creează, însă, trebuie să o spunem, handicapuri 
unei țări care are nevoie de democrație, de cul-
tură și de schimbări ca de aer! 

În orice caz, o mai rudimentară înțelegere 
a politicii pe aceste meleaguri și cu efecte 
întinse nu a fost de la stalinism încoace! Și 
nici atâtea încălcări ale legii  fundamentale, 
oricare a fost aceasta! Aproape tot ce face 
„președintele” nu este constituțional! Mai ni-
mic nu este în regulă! Nu întâmplător, „Libe-
ration” a semnalat deunăzi confuzia în chesti-
uni simple, după ce din anturaj se semnala că 
nu se înțelege Constituția, iar la „referendum” 
nu a putut explica ce a întrebat. 

Consecințele acestei situații sunt dezas-
truoase. Nu există ceva pe care „președintele” 
să fi pus mâna și să nu se fi stricat. Nu se mai 
fac alegeri câtuși de puțin respectabile (adi-
că fără Securitate și fără penibilități!), statul 
este mai securist (înfiltrând până și partide-
le) ca oricând, economia se pune pe butuci 
(nu doar prin pandemie!), finanțele eșuează 
în recorduri de îndatorare, asistența socială 
se destramă, oamenii sunt împinși la soluții 
disperate, relațiile externe s-au redus la ex-

cursii. Promovarea celor mai slabi („der Un-
tersten”, cum spunea Thomas Mann) este fără 
precedent în istoria României. La ilegalități 
și la corupție (cum semnala și „Washington 
Post”) se stă tot mai bine! În plus, tocmai 
reprezentanții elevilor trebuie să corecteze 
inepțiile decise pentru educație. România 
nu mai are nici o discuție publică a propri-
ei situații, iar de dezbateri fuge chiar „șeful”. 
Orice țară din jur vine cu o propunere, cu 
proiecția unor valori – România stă!

Neisprăviții nu au răspunsuri la proble-
me, dar scot etichete. Cetățenii calificați, care 
spun lucrurilor pe nume, sunt ba „penali”, ba 
„securiști”, ba „informatori”, ba „neromâni și 
vânduți”, ba ar ține de „guvernări proaste”, ba 
„vând Ardealul”. Mai durează încă aruncarea 
vinei pe „niște”. De la „niște evrei” s-a trecut 
la „niște psd-iști”, mai nou la „niște zilieri”, în 
ultimele zile la “niște  străini”! Se debitează 
prostii, ca și cum se poate trăi din atacarea 
competenței și a civismului!

Unde este meritocrație, pluralismul este viu, 
spiritul pulsează, bogăția este prezentă. Unde nu 
este, vedem ceea ce avem în față –  nedreptăți 
fără sfârșit, pervertirea a orice și, mai nou, vân-
zarea de oameni. După vânzarea sașilor, a venit 
vânzarea de copii și de tinere, acum este vânza-
rea pentru munci ocolite de alții. 

Am căutat mereu antonimul merito-
crației. M-au stârnit, recunosc, trei fapte. M-a 
stârnit anticiparea făcută de Habermas, în 
Parlamentul Spaniei, în 1994, că Europa va fi 
confruntată cu o criză de lideri. Apoi analiza 
din Franța, care a dovedit declinul pregăti-
rii celor care ajung în fruntea statului. M-a 
stârnit un ziarist autohton, care a arătat că în 
ultimii ani notele de 6-7 lovesc în România 
notele de 9-10.

Căutând antonimul, m-am mulțumit o 
vreme cu propunerea „mediocrației”. Nietzs-
che (Așa grăit-a Zarathustra, partea III) a 
vorbit aspru de „mediocritate (Mittelmäs-
sigkeit)”, care face ca unii să-și ia „lașitatea” 
drept „virtute”, încât devin „cele mai bune 
animale de casă pentru alții”. 

Mai nou, „mediocrația” a fost echivalată 
cu partea slab calificată, dar descurcăreață 
a societății, care s-a strecurat la decizii. As-
tăzi, mediocrația nu mai este compusă, 
precum în revoluțiile socialiste ale anilor 
cincizeci, din „intelectuali autodidacți și bu-
ticari complexați, care se încearcă laborios 
în cunoștințele și artele rezervate altădată 
elitei” (Alain Deneault, La mediocratie, Lux, 
Quebec, 2015, p. 27). Între timp, ea cuprin-
de nu „devotați”ai cauzelor, cât inși care fac 
„ceea ce se cere”. Ea generalizează „prostia 
funcțională”.  

Proliferează, ne spun analizele, medio-
crul care zice că nu pactizează cu ce este în 
jur, dar, lipsit de idei, face pe revoltatul pe 
la colțuri. Îl acompaniază mediocrul care ia 
notă de propagandă, dar, îngrozit de ce vede 
în realitate, se refugiază în narcotice. Vine 
apoi „mediocrul zelos”, care luptă pentru 
favorurile autorităților, convingerile fiindu-i 
indiferente. Nu lipsește mediocrul conștient 
de degradare, dar care se gândește că are de 
plătit rate, de aranjat rude și-și aplaudă șefii. 
Următorul este „mediocrul care justifică ce 
fac șefii” și jubilează când aceștia îi aruncă 
din mers un favor.

Oricine mai poate adăuga ceva la aceste 
tipuri, căci mediocritatea s-a diversificat. Se 
poate adăuga, de pildă, mediocrul secătură 
– absolvent de valoare îndoielnică, mărginit, 
dar care s-a „aranjat” și se ploconește în stân-
ga și în dreapta. 

Altceva mi se pare, însă, esențial. Anume, 
există ceva mai grav decât mediocrația. Este 
vorba de prostocrație, care constituie verita-
bilul antonim al meritocrației. 

Mediocrația se formează în jurul „respec-
tului” legilor, în care, se știe, formalismul con-
tează. Aici, reușita ajunge să fie socotită merit, 

căci nu contează valoarea. Prostocrația este, 
în schimb, acțiunea reușită a nepregătiților de 
a acapara decizia în societate și, mai ales, de a 
impune prostii cu mijloacele statului. 

Cine este, însă, autorul prostiilor? Clasi-
cul în temă, Carlo M. Cippola (Allegro ma 
non troppo, 1988, text reluat în Whole Earth 
Review, 2013), ne-a dat un criteriu: „prostul 
este o persoană care cauzează pierderi altei 
persoane sau unui grup de persoane, în vre-
me ce el însuși nu derivă câștig și nici măcar 
nu-și poate compensa pierderile”. Se pot indi-
ca, însă  – în România actuală în mod sigur 
– proști care cauzează pierderi altora, în timp 
ce ei nu pierd decât ceea ce-i lasă reci, cum ar 
fi onoarea. Este plin de cei care au făcut pagu-
be celorlalți, dar și-au însușit case, fabrici, co-
menzi de la stat, posturi bugetate, rezerve din 
bănci! De aceea, în opinia mea, prost este cel 
care luptă cu orice mijloc să intre în funcții 
publice, dar, fiind depășit, cauzează pierderi 
celorlalți. 

Nu avem măsurători indiscutabile ale 
inteligenței. Ar fi de văzut, poate, care sunt 
notele școlarității și facultății celui care vrea 
să dicteze soarta altora. Oricum, în tradiția 
în care trăim, „nepriceperea”, „incapacitatea”, 
„incultura”, „lipsa de judecată adecvată”, „lip-
sa de bun simț” și „insensibilitatea” sunt  in-
dicii ale prostiei.

Azi știm că prostia își are legile ei. Carlo 
M.Cippola a găsit deja cinci. 

Prima lege a prostiei este aceea că “tot-
deauna și în mod inevitabil fiecare subesti-
mează efectivul de proști  aflați în circulație”. 
Nu face nimeni excepție!

Potrivit celei de a doua legi, „probabilita-
tea ca cineva să fie prost este independentă de 
orice altă caracteristică a persoanei respecti-
ve”. Prostia nu are de a face cu clasa socială, 
cu naționalitatea, cu studiile, cu sexul. Nici cu 
politica. Sunt destui proști care se dau  liberali 
sau aristocrați.

A treia lege spune că există o „putere a 
prostiei”.  Adică, „persoanele esențialmente 
proaste sunt periculoase și dăunătoare.... 
Cum spunea Schiller, <contra prostiei chiar 
bunul Dumnezeu luptă zadarnic>”. Iar exem-
plele abundă.

A patra lege este acea că „oamenii care nu 
sunt proști  subestimează totdeauna puterea 
de a dăuna a indivizilor proști”. Într-adevăr, 
cel care nu este prost este tolerant, prostul dă 
cu barda – pentru el pe lume este una, oablă!

Potrivit celei de a cincea legi, „un prost 
este cel mai periculos tip de persoană”. El nu 
este propriu doar societăților în declin, ci și 
celor în urcare. Doar că, în societățile cu slabă 
exigență, se petrec două fenomene: „ceilalți 
membri ai societății permit proștilor să preia 
conducerea, iar compoziția tipurilor umane 
lasă să crească ponderea proștilor”.

Oricine poate examina aceste legi. Este 
clar că mediocrul poate avea diplome, dar în 
urma lui sunt compromisuri. Prostul are și el 
diplome, iar dacă nu le are, le procură, fie și 
la schimb. El face excursii, „participă”. „M-ați 
votat, deci eu decid!”,  spune prostul, chiar și 
atunci când în urma lui sunt doar ocazii rata-
te sau daune. 

Dar, să coborâm de la distincții, pe pă-
mântul realității. Cum se vede prea bine, 
România actuală se afundă în mediocrație 
și, mai ales, în prostocrație. În multe lo-
curi din lume sunt erori și exagerări, poate 
gafe, dar mai puțină prostie. Poate și pen-
tru că funcționează pluralismul și controlul 
cetățenesc. În România actuală, avem ziua și 
prostia. 

Prostia are atâtea fețe câte sunt direcțiile 
din care vine. Nu ai cum să nu le vezi, oricât 
de moderat sau generos vrei să fii.

Prima este nepriceperea. Ce poți spune 
când în Constituție se prevede „stat de drept 
democratic”, iar cineva o ține una și bună cu 
„stat de drept”, care, se știe, poate fi oricum? 

Când Uniunea Europeană este în schimba-
re, dar îi atacă pe cei care cunosc situația, ca 
„antieuropeni”? Când în campania covid-19 
rezultatele încep să fie întrecute de pagubele 
deciziilor eronate?

A doua față este incapacitatea de a arti-
cula o idee. Ce poți spune când cineva vrea 
să facă politică, dar nu înțelege că politica 
presupune să te dedici celorlalți? Când pro-
mite – „proiect de țară”, „proiect de educație”, 
„guvernare bună” –  dar toate vor fi doar dacă 
le vor face alții? Când nu a propus ceva și nu 
pricepe că incitările nu duc la liman? 

A treia față este incultura. A fost, de pildă, 
Centenarul țării și al unor instituții. Nimic 
nu era mai obligativ decât să aduci în discuție 
„democrația curată”, la care s-a aspirat cu ar-
doare acum un secol și care ar fi fost salutată 
de oricare cetățean matur. Ce poți spune când 
Centenarul s-a transformat în șuete cu papi-
on și tinichele și atacarea de concetățeni, în 
loc să fie, ca în orice altă țară,  ocazia unei 
relansări? 

A patra față este vizibila lipsă de judeca-
tă adecvată. Ce poți spune văzând aruncatul 
paltonului peste capotă? Ce-ți spun dispariția 
în locuri exotice, ignorarea obligațiilor, exas-
perarea partenerilor cu lipsa de opinie, sem-
narea de documente oneroase, revendicarea 
de merite inexistente, ducerea ieftină de nas 
a populației cu ce nu au făcut rivalii? Când 
Papa vine la București și pledează pentru 
frățietate, dar, cum pleacă avionul, se trimit 
milițenii la porți?

A cincea față este lipsa de bun simț. 
Ce poți spune când se vede bine că justiția 
nu merge, iar cineva o ține una și bună cu 
independența justiției, pe care nimeni nu o 
respinge?Când vrea voturile unei diaspore 
rău informate, dar nu este în stare să facă ceva 
pentru ea? Când declară stare antipandemi-
că și scoate armata prostește pe străzi, dar 
rătăcește revenirea la normal? 

A șasea față este insensibilitatea. Ce poți 
spune când se crede că justiție ar fi cea care 
este dată de „protocoalele” lui Lazăr și Kove-
si? Când la vânzarea de tinere s-a reacționat 
cu întoarcerea spatelui? Când se trimit sute 
de mii de necăjiți la muncă în alte țări, în vre-
me ce în propria țară nelucrarea este la cote 
record?

Foarte mulți concetățeni spun că „este 
vorba de niște proști ajunși să decidă și asta 
este!”.  Numai că au fost în istorie proști care 
nu au împiedicat dezvoltarea.  De aceea, nu 
aș înlătura explicația că este vorba și de un 
efort de sustragere durabilă de la justiție – 
de la justiția justă. Cum s-a spus în pătrun-
zătoarea presă germană, ar fi fost cazul ca 
„președintele” să ceară să se examineze fap-
tele de care l-au legat cei cărora le-a cerut 
votul din România: averea obținută, contigu-
itatea cu comerțul cu oameni, lipsa de reacție 
la devalizări de păduri, scindarea societății 
în interes personal, încălcarea repetată a 
Constituției etc. Iar, acum, se adaugă abuzu-
rile ce au favorizat extinderea covit-19. 

Desigur, ce face un ins ține de capul lui. 
Sistemul poate fi, în principiu, altul. Numai 
că, în România actuală, s-a intrat într-un 
cerc vicios: inși incapabili se agită și „aleg” 
un ins depășit de funcție, care, la rândul său, 
abuzează de Constituție și de instituții și dă 
funcții neisprăviților, care trompetează cât de 
„bun guvern” sunt, în vreme ce țara nu a re-
alizat cu ei decât pierderi! Din nefericire, la 
această oră, aici prostocrația a ajuns sistem.

 În joc este oricum mai mult decât „di-
letantul”, „confuzionarul” și „necivilizatul”, 
semnalați de presa internațională. Iar la ori-
zont se anunță  costuri enorme, pe care le vor 
plăti nu alții decât cetățenii României.

Andrei Marga

    O p i n i i -  Trecerea la  prostocrație  -
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Dej şi Ana de la ruşi/ Bagă spaima 
în viruşi

O cercetare în curs pare să ajungă la 
concluzia că numărul mai mic de cazuri 
de infecție cu coronavirus și, mai impor-
tant, al celor răpuși de boală, pare mult 
mai mic în Europa de Răsărit decît în cea 
Occidentală și peste ocean. Motivul ar fi 
că, în perioada comunistă, aici s-a prac-
ticat o vaccinare în masă a populației îm-
potriva tuberculozei, cu celebrul BCG Să 
nu ne bucurăm anticipat și egoist, studiul 
e încă în desfășurare, constată o tendință, 
dar până la o concluzie fermă mai este 
drum lung.

Ceea ce este însă sigur e faptul că 
vechiul regim a inițiat încă de la începu-
turile sale o amplă campanie de vaccinări 
împotriva unor boli care făceau ravagii 
într-o epocă succedînd unui război de-
vastator urmată de o foamete pe măsură. 
Începînd cu copiii născuți cu cîțiva ani 
înaintea mea, toți ne-am primit vaccinu-
rile, nu doar pe cel contra tuberculozei, 
ci și antipolio, care făcea de asemenea 
zeci de mii de victime, împotriva varice-
lei etc. Unul se chema tri-vaccin pentru 
că prevenea trei boli. Nu știu dacă din 
interes pentru o forță de muncă sănă-
toasă, din romantism revoluționar, din 
superstiția științei sau din oricare alt 
n-motiv, această politică de vaccinări a 
funcționat în toată această parte a Euro-
pei, cea comunistă, probabil sub impuls 
sovietic. Nu am informații exacte despre 
cum stăteau lucrurile în partea vestică a 
continentului și în restul lumii, dar aici 
aceste lucruri s-au petercut. În zilele 
noastre, s-ar fi spus că e mîna lui Bill Ga-
tes și a altor conspiratori!

În România, vaccinarea obligatorie 
contra tuberculozei a ținut pînă în jurul 
anului 2000, după care a devenit facul-
tativă, după dorința părinților. Mulți 
părinți, din pricina unui cîrd de iluminați 
care militau împotriva vaccinării, a vac-
cinării în general, nu au permis vacci-
narea copiilor lor. În opinia mea, mai 
ales dacă tendința constatată de studiul 
amintit se confirmă, acești părinți vor fi 
comis o mare greșeală. Nu pe pielea lor, 
pentru că ei au fost vaccinați, ci a copii-
lor lor. Asta e, vom muri și vom vedea. 
Doar că uităm o vorbă repetată mereu de 
medici, dar care ne intră pe o ureche și 
ne iese pe cealaltă, mai bine previi decît 
vindeci, mai bine din toate punctele de 
vedere, inclusiv din acela că unele boli, 
unele cazuri nici nu mai pot fi vindecate!

Prin urmare, dacă voi scăpa, sau voi 
scăpa mai ușor, din această încercare o 
datorez lui Ghiță Dej, cum alții i-o vor 
datora succesorului său. Se cam sparie 
gîndul, dar asta e situația! De fapt, ur-
mează să aflăm, dacă asta chiar este! În ce 
privește maladia actuală, în rest îmi fac o 
cruce mare că am scăpat de poliomielită, 
cum n-a reușit un coleg de-al meu din 
clasa întîi, la care mergea învățătoarea, 
mai mergeam și unii dintre colegi, ca 
să-l învățăm acasă, sechelele fiind atît de 
pronunțate, că nu se punea problema de-
plasării. Cunosc multe cazuri cu sechele 
mai ușoare, dar care i-au însoțit pe cei 
afectați toată viața, cu o obstinație dem-
nă de o cauză mai bună.

Filosofic, ca să spun așa, datorez 
vaccinarea cu BCG lui Ghiță Dej și ban-
dei sale. Tehnic însă, a fost opera mamei 
mele sau tatălui meu, pentru că ei erau 

la dispensarul din comuna în care mi-
am petrecut prima parte a copilăriei. 
De altfel, tata a fost și moașa mea, cum 
am povestit deja în alte părți. Și asta, 
deși mama era moașă cu adevărat, dar 
ea era în durerile facerii! Se vede mîna 
părintească, semnul vaccinului încă este 
o floare perfect rotundă, cum nu sînt 
toate semnele! Interesant este că mai tîr-
ziu, mult mai tîrziu în gimnaziu, se făcea 
un rapel al vacinului, poate o verificare 
a eficienței acestuia. În partea interioară 
a antebrațului, se introducea cu seringa 
un lichid, nu mai țin minte ce era. Ori-
cum, în urma acestei injecții, puteai să ai 
sau să nu ai reacție, adică locul injectării 
se putea umfla ușor sau nu. Nu mai țin 
minte cum era mai bine, dar în funcție 
de această reacție, unii copii primeau și 
alții nu un tratament cu un medicament 
care se chema Hidrazidă. niște pastile 
mici care se luau o bucată de vreme. Eu 
nu am primit, ceea ce înseamnă că vacci-

bun, cu simțul aventurii și care scrie așa 
de bine, cu simțul nuanțelor și frază fru-
moasă, că ar putea să se facă și scriitor, 
mai bun decît mulți care au această înde-
letnicire. Am aflat de acolo că 8 procente 
din ADN-ul nostru îl datorăm virușilor, 
că sîntem ceea ce sîntem și datorită lor. 
Dar mai interesant și mai important, lor 
le datorăm și apariția mamiferelor, adică, 
după cum sună definiția cea mai amu-
zantă auzită în școală, acele ființe care 
nasc pui vii și îi hrănesc cu laptele pe 
care îl produc în mamele. O definiție cu 
atît mai amuzantă cu cît puteam spune 
„prostii” la școală, cu voce tare, fără să ne 
pedepsească profesorii! Ei bine, datorită 
unui virus a apărut placenta, spațiu per-
fect de protecție pentru embrion, oul do-
vedindu-se vulnerabil virusului cu prici-
na! Astfel că, în momentul de față, cele 
mai multe din cele vreo 4000 de specii 
din viața animală sunt mamifere, numai 
cinci păstrînd înmulțirea prin ouă, repti-

nul era ok, dar mai mulți colegi au primit 
și, așa-s copiii, noi ceilalți îi invidiam!

O atitudine mai binevoitoare față 
de viruşi

Toată educația mea medicală, mai 
bine zis sanitară de pînă acum, primită 
de la niște părinți de meserie prin viu 
grai sau prin broșurile de popularizare 
pe care mi le lăsau pe noptieră – amuzant 
este că unele se refereau la masturbare, la 
bolile cu transmitere sexuală, cele despre 
fumat venind ceva mai tîrziu, odată cu 
obiceiul -, dar și ceea ce am descoperit 
de unul singur, mi-au format o atitudi-
ne destul de ostilă față de viruși, bacte-
rii, ciuperci și alte lighioane din astea pe 
care nu le vezi, dar care îți pot face foarte 
mult rău. Gripele frecvente, care la mine 
activează și sinuzita și bronșita, hepatita 
A, boala mîinilor nurdare, de la 9 ani, nu 
aveau cum să facă o imagine mai bună în 
mintea mea acestor chestii care nici mă-
car nu sînt forme de viață, ci niște protei-
ne învelite cu un strat subțire de grăsime, 
un fel de slăninuță a virusurilor. Datorită 
epidemiilor de SIDA, Ebola, gripe aviare 
și porcine, cei din grupa corona, șapte la 
număr identificați pînă acum, mi-au de-
venit cei mai antipatici.

Ei bine, de vreo două săptămîni, 
atitudinea mea a devenit mult mai 
nuanțată. Am citit atunci un foarte inte-
resant articol – dacă voi mai găsi linkul 
îl voi adăuga – al unui biolog, un biolog 

lele, păsările, peștii și încă două pe care 
le-am uitat. Și mai sînt cele cîteva cazuri 
inclasabile în care puiul se naște din ou, 
dar e hrănit cu lapte, da, produs de ma-
mele! Este fabulos ce a putut face un vi-
rus în istoria vieții pe pămînt! Sigur, asta 
din perspectiva unui darwinism reelabo-
rat. Din cea creaționistă, ar fi vorba des-
pre imaginația infinită a lui Dumnezeu 
și de nemărginitul său simț al jocului…

Ei, bine, articolul acela m-a pus pe 
gînduri și a provocat o fisură în atitudi-
nea mea intratabilă față de viruși. Am 
înțeles de acolo că interferența cu ei este 
permanentă și inevitabilă, sînt miliarde 
și miliarde și sînt absolut peste tot. Și sînt 
cu multe miliarde de ani înainte de a sosi 
noi în lume! Și vor fi și după noi, dacă nu 
se încheia viața pămîntului printr-o ex-
plozie termonucleară sau catastrofă cos-
mică, unui asemenea final nu i-ar rezista 
nici ei. Prin urmare, sîntem condamnați 
să coabităm pe această planetă. Impor-
tant ar fi să-i ținem la distanță pe cît e 
posibil, să-i facem să nu ne bage în sea-
mă. Spălatul pe mîini cu apă caldă și să-
pun e eficient la orice fel de viruși și alte 
lighioane – de asta m-am și bucurat că a 
crescut spectaculos consumul de săpun 
și detergenți la București, dar cred că și 
în restul țării. Sexul protejat ne poate 
scăpa de contaminarea cu HIV, ba chiar 
și de alte boli lumești, mai ușoare. Sînt 
mulțime de mijloace simple pentru a-i 
ține la distanță, înainte de a ne invada. 
Cum știm, după aceea e mult mai greu, 

cînd nu imposibil, să rezolvăm proble-
ma…

(7 Aprilie 2020, în Iași)

Mediocritate, aroganță și autoritarism

Ce şi cum, o problemă de stil

Pornesc de la o remarcă a poetului 
Adrian Grauenfels dintr-un comenta-
riu la un poem postat ieri pe blog – „ce 
a mai rămas nescris…” – la care eu am 
răspuns: „În mod paradoxal, deși totul a 
fost scris, totul a rămas nescris, din pri-
cina „cum”-ului, nu a „ce”-ului…”. Oricît 
de mare este lumea și oricît de aparent 
nesfîrșite sînt temele pe care le propune 
artiștilor, gînditorilor, tuturor oamenilor 
în general, ele sînt de fapt limitate. Iar o 
bună parte dintre acestea nici nu capătă, 
nu pot căpăta atenția noastră. Prin ur-
mare „ce”-ul este limitat, pe cînd „cum”-
ul ține de imensa statistică umană și de 
infinita variabilitate, chiar exuberanță, 
a naturii umane incorporate în indivizi. 
Stilul este omul și omul este stilul, prin 
asta ne distingem unii de alții, prin asta 
ne marcăm diferența. „Ce”-ul este limi-
tat și epuizabil, a fost deja epuizat de mai 
multe ori în istoria speciei, în vreme ce 
„cum”-ul nu doar că este inepuizabil, dar 
se reînnoiește perpetuu, cu fiecare artist, 
cu fiecare ființă umană.

Am sugerat deja că acest raport, deși 
se aplică în primul rînd creatorilor, este 
egal împărtășit de restul oamenilor, toți 
sînt creatori în felul lor, dacă nu de opere 
și capodopere, atunci măcar de moduri 
de a reacționa, de comportamente, fel de 
viață. În general, nu depunem mari efor-
turi să observăm aceste diferențe, în ma-
joritatea cazurilor nici nu ne interesează, 
iar pe de altă parte, acumulăm un fel 
de rutină pozitivă în și din experiențele 
noastre cu ceilalți, de asta unii dintre noi 
îi și „citim” pe ticăloși sau pe oamenii de 
treabă „din prima”, fără a ne apuca de 
mari studii psihologice. În cazul politru-
cilor este însă altceva. Ei au ținut să iasă 
pe scenă – Le pouvoir sur la scene este 
o carte foarte instructivă, deși a apărut 
deja de vreun sfert de veac -, ei ar tre-
bui să ne rezolve problemele comune în 
virtutea mandatelor încredințate de noi. 
Mă uit la cei trei mari corifei ai stării de 
urgență și mă crucesc radiografiindu-le 
inadecvarea cu starea de fapt, care este 
într-adevăr una de urgență. În condițiile 
relativ normale de dinainte de pandemie, 
însușirile lor negative, defectele de stil 
ca să spun așa, aveau o importanță mai 
mică, ne otrăveau cu o intensitate mai 
redusă viețile, într-un fel putem spune 
că ne antrenau, ne obișnuiau cu otrava 
pînă am căpătat un fel de imunitate, care 
se manifesta cel mai adesea printr-o ne-
păsare îngăduitoare. Reacționam numai 
cînd greșeau doza, prin prostii ceva mai 
mari decît cele cu care eram obișnuiți și, 
atunci petiții, proteste de stradă etc. Vă 
amintiți probabil istoria mai tumultuoa-
să din iarna lui 2011 pînă mai anul trecut. 
E drept că și activismul acela a fost puter-
nic stimulat de reprezentanții societății 
în civil, cea civilă fiind în vacanță pe ter-
men nedefinit.

(va urma)
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Fulviu o visează pe Luiza Textoris

Când se lăsă noaptea, Fulviu se dez-
brăcă, intră în pat, adormi și începu să 
viseze. Se făcea că tocmai venise din 
Clusium, coborâse din tren în halta de 
la Herina și bătuse drumul pe jos până 
la sanatoriu. În curtea interioară, pe o 
bancă din dreapta aleii de intrare, ședea 
un bărbat înalt și slab, cu barba deasă și 
sprâncene negre unite deasupra nasului. 
Îl recunoscu pe Vroclav Vladinski, se 
abătu să-l salute, dar ajuns lângă bancă 
constată că medicul era imobil, nu se 
mișca, nu respira, avea privirile fixe, ca și 
cum fusese prins într-un flash fotografic. 
Începuse să-l cerceteze ca pe o statuie de 
carne, când o voce zglobie îl strigă din 
ușa clădirii:

- Fulviu, ai venit!
Ridică ochii și o văzu pe Luiza, în ca-

natul ușii, în cămașa de noapte albă, lun-
gă, fluturând precum vălurile unei medu-
ze uriașe plutind la câțiva centimetri de 
pământ. O undă de bucurie i se revărsă în 
piept, ridicându-l și pe el în aer și purtân-
du-l în levitație spre iubita sa.

- Ai venit, insistă fata, privindu-l 
adânc în ochi, m-ai găsit!

- O fi adevărat? Mi-e teamă că visez, 
murmură Fulviu plecând vinovat privi-
rea, ca un copil care a făcut o poznă.

- Așa și trebuie! îl liniști Luiza. Vino, 
mergem la mine în salon.

- Da?! acceptă Fulviu situația, ur-
mând-o pe Luiza în alunecare diafană pe 
deasupra solului. Atunci sunt fericit.

Intrară în holul cu scări maiestuoase 
ale conacului. Sora medicală și infirmi-
erul morocănos se aflau în fața tejghelei 
de la recepție, ea îi explica ceva bărbatu-
lui dar, la fel cu Vladinski, erau amândoi 
nemișcați, cu gesturile suspendate, parcă 
timpul ar fi înghețat.

- Mi-a plăcut cum ai hipnotizat-o 
pe sora medicală, comentă Luiza, cu su-
netele vocii curgând în urma ei ca niște 
bule de aer deasupra unui scafandru.

- Eu? făcu Fulviu, emițând și el un 
singur balon sonor, apoi înțelese la ce fă-
cea aluzie prietena sa.

- Iar el, continuă Luiza, arătându-l 
pe infirmierul mătăhălos, să știi că nu 
este doar o brută. Visează mult, i-am vă-
zut și eu câteva vise.

Fulviu trecu în zbor leneș pe lângă 
individ, cu senzația neplăcută că, deși era 
imobilizat precum o statuie, acesta îl ur-
mărea totuși din priviri.

- Nu ești deci paralizată, te poți mișca, 
îi poți vedea pe ceilalți, constată Fulviu, 
urmărind faldurile cămășii ei de noapte în 
timp ce urcau scările în acordeon.

- Da. Numai ei nu mă pot vedea pe 
mine.

- Și ce ai făcut în tot acest timp?
- Care timp? se întoarse Luiza spre 

el.
- De când ai avut căderea, de când 

ai fost internată..., se bâlbâi Fulviu. Îmi 
pare rău că a durat atât până să vin la 
tine....

- Nu știu cum trece timpul, îl liniști 
Luiza, eu mă aflu în timpul viselor. Cei 
care nu visează, i-ai văzut și tu, sunt ca 
morți, nu se mișcă. Dar iată-ne și pe noi, 
cei care dormim, continuă fata invitân-
du-l în propriul ei salon.

Fulviu pătrunse în urma ei și, în lu-
mina lunii care inunda un dreptunghi de 
podea pătrunzând prin fereastră, desluși 
cele două paturi așezate în unghi drept, 

în care Luiza stătea pe spate iar el dor-
mea întors pe o parte.

- Nu e periculos să ne vedem 
adormiți?

- Cred că da, eu m-am speriat la în-
ceput, pe când eram acasă la ei mei, dar 
m-am obișnuit. Numai că eu eram atunci 
trează, pe când tu dormi. Și am văzut 
cum m-ai sărutat, adăugă ea cu o privire 
sclipitoare.

- Știi că ții ochii deschiși? schimbă 
Fulviu vorba, oarecum rușinat, arătând-
o pe Luiza din pat. Vezi ceva cu ei?

- Nu, fiindcă nu se întâmplă nimic 
în jurul meu, nu se mișcă nimeni. Cu 
excepția ta.

- Aha, ai fost prinsă în tabloul 
eternității, știu cum e, comentă Fulviu, 
amintindu-și de experiența lui de anes-
tezie.

- Se poate, spuse Luiza, privindu-l cu 
atenție. Cât timp spui că a trecut de când 
sunt așa?

- O jumătate de an. Nu ai văzut că 
este iarnă acum?

- Asta înseamnă că trebuie să facem 
ceva. Ai să mă ajuți?

- Desigur. Dacă voi putea, adăugă 
trist Fulviu. De când ai plecat, nimic nu 
îmi mai merge. Nu doar că nu pot face 
yoga, dar visele mele au devenit toate 
niște coșmaruri, nu mă pot elibera de un 
demon...

- Am văzut, îl întrerupse Luiza. Și ți-
am promis că te voi ajuta să-l înfrângi.

- Da, își aminti Fulviu visul de care 
vorbea prietena sa, ești calul dracului... 
Sau dracul e calul tău...

- Sunt stăpâna viselor! Sau voi fi, 
dacă mă vei ajuta să ies de aici.

- Numai că eu nu mai am control 
asupra viselor.

- Dar acum? Doar vorbești cu mine...
- Da, fiindcă ești tu de față, fiindcă 

acum ai venit tu la mine să visăm îm-
preună. Dar când sunt singur îmi pierd 
luciditatea, uit că visez. Acum te visez 
pe tine, mai apucă să spună Fulviu, dar 
imediat își pierdu cuvintele și conștiința 
camerei de la sanatoriu, supt de un vârtej 
care îl aruncă brusc, fără nici o trecere, 
în alt vis.

Era la mare, stătea întins pe un 
prosop, pe nisip. Soarele coborâse spre 
apus și nori cu burți negre treceau prin 
fața lui, acoperind lumina. Sufla un vânt 
rece, de început de toamnă, care isca va-
luri mici, cu creste zburătăcite de briză. 

Suprafața mării era crestată de aceste fo-
curi de spumă albă și își pierduse culoa-
rea verde transparentă, era de un albas-
tru închis, murdar. Plaja era goală, toți 
plecaseră, șezlongurile erau goale și pline 
de praf, umbrelele de soare erau strânse, 
doar una fusese deschisă de vânt și acum 
flutura dezordonat, gata să se rupă.

Când se încheiase vacanța? Lui de 
ce nu îi spusese nimeni? Și când luase 

sfârșit vara? Fulviu se ghemui pe proso-
pul cuibărit într-o dună și apărat în parte 
de palele de nisip care măturau plaja. I 
se făcuse frig și încerca să culeagă căldu-
ra din ultimele raze ale soarelui. Privea 
exasperat mișcarea norilor, așteptând ca 
zdrențele negre să se dea la o parte, dar 
chiar dacă vântul le îndepărta rapid, în 
urma lor rămânea o ceață cu ghemotoa-
ce opace, prin care astrul nu reușea să 
trimită decât pâlpâiri bolnave.

Nisipul se răcise, în loc să-i încingă 
tălpile ca un cuptor de cărămidă, îi în-
velise pielea picioarelor într-un halou de 

frig, ca un curent electric neplăcut, ce îi 
urca spre bazin și vezica urinară. Ridică 
labele picioarelor pe prosop și se chirci 
pe partea dreaptă, ca să ofere vântului 
o suprafață cât mai mică. Câteva raze 
răzbiră în sfârșit printr-o gaură în nori 
și Fulviu aproape că le mulse căldura, 
însă nu mai aveau putere, aruncau doar 
o lumină searbădă, întretăiată. Mâna 
dreaptă, coastele și șoldul cu care stătea 

pe prosop nu mai păstrau nici ele căl-
dură, pământul de dedesubt își pierduse 
fierbințeala și acum, prin materialul po-
ros, îi absorbea energia și îi făcea pielea 
de găină.

În picioare, pe o dună, cu părul ne-
gru și faldurile unei rochii albe flutura-
te de vânt, o femeie îl privea pe tânărul 
chircit de frig pe covorul de plajă.

                           (va urma)

Fragment din romanul „Ventrilocul”
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De ce este România o enigmă a Vechii Europe?

Cu mai bine de 30.000 de ani înainte de 
Cristos trăiau în spaţiul actualei Românii 
primii hominizi albi ai Europei. Craniul unei 
femei a fost găsit în Peștera Muierii, în anul 
1952 undeva în nordul Olteniei.

Din aceeași perioadă un alt craniu s-a 
găsit, la Cioclovina, în spaţiul în care vestitul 
rege Decebal și-a așezat capitala regatului său, 
la Sarmizegetusa. Tot aici, în apropiere de 
Sarmizegetusa s-au găsit, la Tărtăria, vestitele 
tăbliţe de lut, pe care neștiuţi strămoși ai 
europenilor și-au lăsat mesajul lor într-o 
primă scriere pictografică, una mai veche cu 
câteva mii de ani decât scrierea sumeriană.

Gânditorul de la Hamangia, în Dobrogea 
găsit așadar, este și el din al IV-lea mileniu 
înaintea erei noastre.

Cel mai mare filosof român, Constantin 
Noica (din aceeași 
generaţie cu Mircea 
Eliade și Emil 
Cioran pe care 
Planeta îi cunoaște) 
scria un eseu amar, 
la puţin timp după 
ieșirea din detenţia 
c o m u n i ș t i l o r : 
„întreg poporul 
românesc îmi pare 
a sta cu posibilul 
său faţă de realul 
istoric [al] altora 
ca în faţa fratelui 
Alexandru. N-are 
decât posibil spre 
deosebire chiar de 
vecinii săi polonezi 
ori unguri și nu va face nimic în istorie, ci va 
rămâne veșnic în posibil. Stă prost cu timpul 
sub toate formele: timp istoric, eternitate 
sau aevitemitate, eternitate în veac, cum 
spuneau medievalii - dar stă bine cu spaţiul, 
pe arcul acesta al Carpaţilor, unde s-a înscris 
o preistorie mai adâncă decât altele - cea mai 
veche scriere din Europa sunt tăbliţele găsite 
aici, la Tărtăria, apropiate ca scriere de cea 
sumeriană, - unde apare primul gânditor, 
«gânditorul» de la Hamangia; un spaţiu peste 
care se întinde cel trac, de unde vine Dionysos 
sau mitul lui Dionysos, ca și Orfeu, cel care 
a dat grecilor cultura după cum Prometheu 
dăruia oamenilor, cu focul, civilizaţia, sau de 
unde [vine] Musaios, legendar și el, Diotima 
lui Socrate, legendară și ea, dar unde apare 
în real Zalmoxis, discipolul lui Pythagora 
și pe care îl admira Platon în Charmides; 
un spaţiu, în sfârșit, care, prin interferenţele 
spirituale ale Orientului cu Occidentul sau 
ca loc de trecere al aheilor și dorienilor, al 
celţilor, al tuturor seminţiilor germanice, al 
slavilor, al hunilor, reprezintă placa turnantă 
a Europei, deschis fiind deopotrivă către 
Occident și Orient ca nici o ţară europeană 
(nu și europeană, ca Rusia), și care în definitiv 
este contemporan cu începuturile culturii 
europene de vreme ce Histria, portul de la 
Marea Neagră blocat de nisipuri după o mie 
de ani de existenţă, este o colonie a Miletului 
din secolele VII-VI înainte de Chr., adică din 
timpul lui Thales, Anaximandru, Anaximene, 
ceea ce te face să admiţi că în spaţiul acesta, la 
Histria, existau oameni care, cu manuscrisele 
Milesienilor în mână, se gândeau știinţific, 
filosofic ori mitic la principiul unic al lumii, 
care e apa lui Thales, la roţile de foc din 
ceruri de care vorbea Anaximandru sau la 
aerul din rarefierea și condensarea căruia se 
făceau toate așa cum ne spune și Louis de 
Broglie astăzi că tonii s-a făcut, poate, din 
condensarea luminii și care făceau și gândeau 
așa într-un ceas când în Franţa tuturor 
reușitelor’ nu existau decât celţi, sau pre-celţi 
în picioarele goale, ce știau să numere doar 
până la 20 (quatre vingt), pe cele 10 degete ale 
mâinilor și cele 10 ale picioarelor.”

Despre craniul de la Peștera Muierii ne-
au vorbit mai mult alții și s-au entuziasmat 
tot ei în timp ce noi, deși craniul muierii a 
uimit lumea, îl ținem în muzeu într-o cutie 
de carton.

Despre tăbliţele de la Tartari a ne-au atras  
atenţia, din nou alţii. La Tărtăria nu avem un 
muzeu al celei mai vechi   scrieri inventate în 

 

România, o enigmă 
a vechii Europe?

de Constantin Barbu

Europa, poate în lume și poate Europa însăși 
va cuteza să-și facă muzeul primei sale scrieri.

Deși avem un gânditor în lut, cel de la 
Hamangia, încă de aduc 7.000 de ani filozofia 
„românească” nu există decât pentru noi; din 
cauza unui manuscris despre Fenomenologia 
spiritului  a lui Hegel, în anii 50, Noica și 
„lotul” său de prieteni ar fi trebuit să facă un 
sfert de mileniu de pușcărie. Că Dionysos ar 
fi fost trac sau că Orfeu it-ar fi scris Imnurile 
pe pământul dintre Dunăre și Marea Neagră 
se vorbește rar.

În Histria, Aethicus și-a compus vestita 
Cosmographie,, într-un alfabet celebru, 
despre a cărui origine neclar știută scriem și 
astăzi.

Ovidius însuși, printre sciţii și dacii 
noștri, la Tomis s-au în apropierea regatului 
Bosforului, a scris Ex Ponto, lăudându-1 pe 
regele-poet Cotys și cerându-i ajutorul. Cel 
mai vechi manuscris al poemelor, din secolul 

XIII, îl publicăm în această carte, fiindcă s-a 
încăpățânat să rămână inedit mai bine de 
șapte sute de ani.

Scrie Noica mai departe: „Poporul acesta, 
neînsemnat în fond în Europa, sau abia 
însemnat din când în când, cu câte o ispravă 
istorică ori culturală nesperată și gata să fie 
reţinută pentru ei de alţii, ca în cazul lui 
Ștefan cel Mare cu lupta lui contra turcilor, 
exponent al «Papei» și al mai nu știu cui, sau 

în cazul fiului său, Rareș, cu pictura exterioară 
«bizantină» a mănăstirilor din Bucovina, sau 
ca în cazul lui D. Cantemir, pe care rușii au 
vrut să-l anexeze, și Brâncuși pe care au vrut 
să-l anexeze americanii, poporul acesta abia 
afirmat deci, abia știut și înregistrat pe o 
singură filă a istoriei și culturii europene, stă 
bine cu posibilul și nu cu realul istoric. Dar 
posibilul acesta e mai întins decât realul, e 
mai cuprinzător ... Poporul acesta are 7.000 
de ani în trecut și are vreo 7.000 în viitor, 
până la Judecata din urmă, adică până la 
extincţiunea acestei lumi europene sub o 
nouă perioadă glaciară, ce vine ciclic din vreo 
15.000 în 15.000 ani.”

Papa îl numea pe Ștefan cel Mare „atlet al 
creștinătăţii”. Cantemir știa atâtea limbi vechi 
și tot atâtea modeme încât, din prea mult 
geniu și cărturărie, a rămas ca și nefolositor 
culturii române. Despre el scriau Byron, 
Schelley, Voltaire. S-a întâlnit pe câmpul de 

luptă de la Zenta 
cu Leibniz, în 
1697, era membru 
al Academiei din 
Berlin, are numele 
scris în Pantheon, 
este prinţ al lui 
Petru cel Mare, la 
Moscova, urmașii 
săi aveau sânge din 
împăraţii Bizanţului. 
Este Principe al 
Imperiului Romano-
german. Nici până 
astăzi nu i-am tipărit 
opera în întregime 
iar manuscrisele lui 
sunt risipite în mai 
bine de douăsprezece 
ţării.

Pe marele 
sculptor Brâncuși îl 
admiră pământenii 
pe toate continentele. 
în 1957 conducătorii 
comuniști de 
la București nu 
i-au primit opera 
în România, iar 
Coloana infinitului 
nu a putut fi culcată 
la pământ nici măcar 
cu un kirov sovietic, 
știinţa staliniștilor 
neputând distruge 
arta.

Continuă Noica: 
„Poporul acesta care, 
într-un document 
din trecut, în Unio 
trium nationum, 
uniunea sașilor, 
secuilor și ungurilor 
din Transilvania, cu 
câteva sute de ani 
în urma lor faţă de 
cei 7000, aproape 
că nu era menţionat 

și în orice caz nu avea nici un drept, el, ca 
și anonim în istorie, se va ruga la Judecata 
de Apoi pentru rânduirea celor trei naţiuni 
ce-1 nesocotiseră, sași, secui unguri, așa cum 
poporul acesta întreg, aproape fără istorie 
cum este, se va ruga pentru mântuirea până 
și a turcilor, care l-au stăpânit, jefuit și abătut 
de la viaţa în veac ca pe atâtea alte popoare 
din Asia Mică, Grecia, Serbia, Bulgaria - cum 
se va ruga pentru mântuirea slavilor respectiv 

rușilor, ce au ameninţat să-1 înghită, cu valul 
lor uriaș, după cum tot el, nevrednicul acesta 
de popor neputinciosul de el, ca o simplă 
măicuţă de mănăstire, se va ruga pentru 
Europa zisă («faustică» și prelungirea ei, 
America de nord, pentru cultura ei prea 
exclusiv intelectivă și civilizaţia știinţifico-
tehnică, sub care poporul în chestiune era 
gata să sucombe: „Unde vine drum de fier/
toate cântecele pier”. spunea singurul lui poet 
mare, sau aproape singur, Eminescu), ba sub 
care Europa, cu prelungirea ei americană, este 
gata-gata să sucombe ea incași, dacă nu va și 
exploda într-o bună zi, sau nu va redeveni o 
simplă peninsulă a Asiei.

Pentru toţi aceștia, așadar, un popor de 
anonimi se va ruga, la Judecata de Apoi, așa 
cum neînsemnata Gretchen, căreia poporul 
acesta îi semăna atât de mult în simplitate și 
frumusețea lui, ca și fără identitate precisă, 
se ruga pentru Faust și interceda în favoarea 
lui, pe lângă Maica Domnul unde ea avea 
acces, în timp ce gloriosul Faust se zbătea 
ca un șoarece sub gheara marii Pisici care 
era diavolul. Da, cred că un asemenea popor 
este cel care se va ruga pentru toţi aceștia și 
pentru toţi fraţii Alexandru din Occident ce 
au biruit o clipă vreo 3-4 secole pe această 
Terra, poate neînsemnată ca însăși, poate 
plină de însemnătate într-una din galaxiile 
Universului.”

Hunii unii veniţi după anul 400 în Europa, 
ca popor migrator, așadar la aproape o mie 
de ani după ce Aristotel admirase Constituţia 
Histriei, au fost conduși de viteazul Atilla pe 
care l-a învins un împărat trac.

Goţii s-au civilizat graţie episcopului 
Wulfilas care, la îndemnul episcopului Teofil 
al Gothiei, a tradus Biblia în gotică, undeva la 
întorsura Carpaţilor, pe malul râului Buzău.

Manuscrisul Bibliei în gotică este celebrul 
Codex Upsaliensis numit și Codex Argenteus.

Se spune că Europa ar avea un început 
simbolic prin Conciliul de la Niceea, din anul 
325, Runde călugării sciţi n-au lipsit.

E bine să îi lăsăm pe alţii să vorbească 
despre România ca vatră a Vechii Europe, 
fiind de aleasa cărturărie și obiectivitate. 
Astfel, Marija Gimbutas, savant cunoscător 
al societăţilor indo-europenizate patriarhale 
din epoca bronzului și a fierului, scrie: 
„România este vatra a ceea ce am numit 
Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă 
între 6500 - 3500 î.e.n., axată pe o societate 
matriarhală, teocratică, pașnică, iubitoare și 
creatoare de artă, care a precedat societăţile 
indo-europenizate patriarhale de luptători 
din epocile bronzului și fierului.

Uluitoarele descoperiri făcute în 
România și în alte ţări învecinate după al 
doilea război mondial, asociate datărilor cu 
radio-carbon, au făcut posibilă înţelegerea 
importanţei începuturilor culturii „vechi 
europene”, o cultură a unei societăţi de 
agricultori. A devenit de asemenea evident 
că această străveche civilizaţie europeană 
precede cu câteva milenii pe cea sumeriană. 
Aceste date fac imposibilă ipoteza conform 
căreia civilizaţia războinică și violentă a 
sumerienilor ar fi fost cea timpurie de pe 
glob. În Vechea Europă nu existau fortificaţii 
elaborate și nici arme de luptă. Absenţa 
reprezentărilor privind o societate războinică 
sau condusă de bărbaţi reflectă o structura 
socială în care femeile aveau rolul principal 
și în care atât bărbaţii cât și femeile activau în 
mod egal întru binele comun. A fost o perioadă 
de reală armonie în deplin acord cu energiile 
creatoare ale naturii. Trebuie ca de acum 
încolo să recunoaștem realităţile și modul de 
viaţă ale epocilor neolitică și a cuprului, care 
însemnau mai mult decât semănatul, culesul, 
măcinatul și coacerea pâinii ori ridicarea 
oaselor. Trebuie să recunoaștem realizările 
strămoșilor noștri, „vechi europeni” așa cum 
au fost: constructori de temple, producători 
de ceramică admirabil pictată și de obiecte 
de cult, creatori de sculpturi și de figurine 
reprezentând divinităţi dintr-o mare varietate 
de tipuri, organizatori de și participanţi la 
ritualuri sezoniere, funebre și de alte feluri. 
Acești oameni au folosit o scriere sacră 
începând cu cel puţin sfârșitul mileniului al 
VI-lea î.e.n.

Trebuie ca de acum încolo să recunoaștem 
importanţa spiritualităţii Vechii Europe ca o 
parte a istoriei noastre”.

CULTURA
ISTORIEI
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“Acest Cazinou este lucrat de către 
deținuții politici din anul 1951 luna 31 
Decembrie, condusă de arhitectul Joja 
Constantin.

Echipa de stucatori condusă de Rusu 
A. Ioan, Botoș Dumitru jud Arad, Jercău 
Constantin, Ciscău Gheorghe, Coraș Io-
nel, Sava Nicolae, Pop Ioan, Vlădescu Ilie, 
Hosu Petre, Hosu Ghegor, Anastasiu Ște-
fan, Gorbovan Gh., Bamer Fidel și Mor-
ton Iuliu”.

Este mesajul emoționant găsit între 
zidurile Cazinoului din Constanța, un  
strigăt de ajutor, scris printre lacrimi și 
durere de 14 dintre cei 100 de deținuți 
care au lucrat în anii 1950 la  renovarea 
Cazinoului după bombardamentele  din 
cel de-al Doilea Război Mondial.  O măr-
turie  pentru viitor, scrisă pe o bucată de 
hârtie ruptă dintr-un sac de ciment, me-
sajul este dovadă incontestabilă a trecutu-
lui,  lăsat cu speranța că într-o zi, familiile 
și prietenii vor ști că pe 31 decembrie 1951 
acești oameni fost în viață și au lucrat la 
reclădirea Cazinoului.

Reputatul arhitect Radu Cornescu, 
desemnat de primarul municipiului 
Constanța, Decebal Făgădău să colabo-
reze cu echipa de restaurare a monumen-
tului istoric, ne-a vorbit despre scrisoarea 
deținuților zidită în fereastra scoică din-
spre mare, din sala de spectacole a Cazi-
noului. 

“Este un sentiment înduioșător, este 
la fel ca atunci când găsești în mare sau 
ocean câte un bilețel într-o sticlă. Vorbim 
despre niște oameni care nu știau dacă 
vor mai trăi ca să iasă din închisoare. Ei 
au fost aduși aici parcă spre exterminare, 
mulți dintre ei nu cântăreau mai mult de 
40 de kilograme când au venit aici. Nu 
știau dacă vor mai prinde libertatea. Ca-
zinoul ne dezvăluie secrete, aceste mesaje 
erau o legendă și iată că astăzi legenda de-
vine un adevăr. Mesajele au fost decoperi-
te atunci când a fost decoperată fereastra 
scoică, bucata de sac a fost găsită în tencu-
ială. Este clar că ei au lucrat aici pentru că 
au putut să ascundă aceste mesaje. Ei nu 
aveau cum să transmită familiilor că sunt 
în viață așa că s-au gândit să scrie niște 
gânduri simple și s-au iscălit. Sperăm ca 
în timpul lucrărilor să mai găsim mesaje 
ale acestor oameni. Știm că unul dintre ei 
era din Arad, despre alții nu știm nimic”. 

Fereastra scoică dinspre mare din sala 
de spectacole a Cazinoului, construită 
în oglindă cu cea dinspre Acvariu, a fost 
zidită în anii 1950 pentru construcția 
unei noi încăperi. Echipa de restaura-
tori a decis ca în cadrul lucrărilor care se 
desfășoară în prezent să repună în valoare 
această fereastră, o opera de artă proiecta-
tă de arhitectul Daniel Renard.

Bianca Dobre

CULTURA
ISTORIEI

Vă prezentăm astăzi o parte din 
schițele de proiectare pentru lucrările 
de restaurare a Cazinoului. Echipele de 
experți s-au apucat deja de treabă, iar 
specialiști din Germania și Austria testea-
ză probe de tencuială, parament, finisaje 
și ornamente pentru ca materialele folo-
site la refacerea simbolului Constanței să 
fie de cea mai bună calitate. Printre ziduri 
au fost găsite și documente ascunse de 
deținuții care au lucrat la renovarea Cazi-
noului, în anii 1950.

Coordonatorul lucrărilor de la Cazi-
no, inginerul Marius Stan împreună cu 
reputatul arhitect constănțean Radu Cor-
nescu, desemnat de primarul municipiu-
lui Constanța, domnul Decebal Făgădău 
să vegheze, în numele constănțenilor la 
desfășurarea lucrărilor, ne-au furnizat 
câteva detalii despre modul în care se vor 
desfășura activitățile de restaurare.

Radu Cornescu - arhitect: „Proiectele 
au ajuns aici, echipele sunt pe poziții, iar 
lucrările de restaurare încep cu fațadele. 
O echipă de experți, specializați în clădiri 
monument istoric clasa A, a testat tencu-
ielile iar probe de parament, tencuială, 
finisaje și ornamente au fost trimise în la-
boratoare din Austria și Germania pentru 
a se stabili exact ce fel materiale trebuie 
folosite la restaurare. Așteptăm rezultate-
le. Aici vor fi utilizate cele mai bune ma-
teriale cu o calitate și o compoziție care 
să respecte toate normele actuale, inclu-
siv rezistența la cutremure de gradul 7-8 
și la aerul sărat al mării. Aici vor lucra 
mai multe echipe. Prima echipă a montat 
schelele pe toate cele 4 fațade, a doua echi-
pă se ocupă cu organizarea de șantier, ur-
mează echipele care vor executa lucrările 
de instalații electrice, sanitare, termice, 
instalații de ventilație.

Totul va fi refăcut conform proiec-
tului original. Echipele de restauratori 
au găsit printre ziduri, schițe ascunse cel 
mai probabil de deținuții care au lucrat 
la renovarea Cazinoului în anii 1950. În 
interior există și o scară construită după 
anul 1986 și aceasta va fi desființată pen-
tru că nu s-a respectat stilul Art Nouveau 
și a astupat fațada Cazinoului, cea dinspre 
mare. Eu, ca și reprezentant al Primăriei 
Municipiului Constanța, am discutat cu 
proiectantul și am decis să demolăm scara 
și să o refacem cu detaliile din 1910”.

Sigur vom avea parte și de alte surpri-
ze.  Vor avea loc remodelări ale spațiilor 
interioare astfel încât această clădire să 
funcționeze mai mult pe partea de cul-
tură. În interiorul Cazinoului va exista și 
o expoziție permanentă cu istoria acestei 
clădiri. Nu există parte ușoară în restau-
rarea acestui monument. După ce se va 
lucra la partea de rezistență și arhitectură, 
vor fi realizate picturi murale și va fi adus 
un mobilier de epocă, creat după modele-
le de acum 100 de ani.

Ing. Marius Stan – coordonator lu-
crări Cazino:  „În acest moment se exe-
cută lucrări de demolare și desfacere a ele-
mentelor introduse ulterior construcției 
inițiale, pentru a aduce fațada la forma 
originală din 1910. Vor fi efectuate recom-
partimentări, conform autorizației de 
construire emisă de Primăria Constanța, 
pentru funcțiunile noi pe care le va avea 
Cazinoul. La ultima restaurare au fost 
introduse elemente care nu corespund și 
acestea vor trebui desființate”.

După finalizarea lucrărilor care vor 
dura aproximativ 24 de luni, Cazinoul va 
fi redat circuitului public.

Mihnea Hagiu

Radu Cornescu: 
„Legenda devine 

adevăr”

Lucrările de 
restaurare 

a Cazinoului
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- născut la 15 mai 1946, Frecăței, 
județul Tulcea;

- studii - Facultatea de Desen 
Timișoara.

În perioada 1980-1990 este interzis 
de regimul comunist și de U.A.P. Tulcea și 
București.

Expoziții de grup: Danemarca, Ucrai-
na, Franța, Germania, București.

Expoziții personale: Expoziție perma-
nentă în Hotel „Select” Tulcea, Ambasada 
Germaniei la București, Ulm (Germania).

Lucrări în colecții din: SUA, Mexic, 
Canada, Columbia, Anglia, Siria, Grecia, 
Italia, Austria, Germania, Franța, Belgia, 
Finlanda, Danemarca, Suedia, Africa de 
Sud, Ungaria, Japonia, Filipine, România.

PIATRA 

Piatra –
în exterior netedă precum obrazul unui om,
în interior plină de cristale colţuroase –,

o inimioară încremenită
a naturii aspre
umanizată de atingere.

Călătorește prin locuinţa mea:
se ascunde în sertar ca pe fundul lacului
din care o scoseseră,
se caţără pe-o etajeră, zăbovește printre cărţi
în chip de înţelepciune neștiută,
se pripășește pe masă ca un prespapier care menține 
laolaltă                    
cuvintele, la care ţin cel mai mult…

Piatra însăși – 
m-a luat în posesie.   

Mă însoţește
ca o referire la duritatea vieţii,
ca o certitudine mută înfruntând timpul:

piatra – mai durabilă decât memoria omului.

TREBUIE SA TRAGI AER ÎN PIEPT 

Trebuie să tragi aer în piept –
profund, cu toată puterea –
și să te ridici din genunchi,
să pășești drept...

Trebuie să înfrunţi
distrugerea și neajutorarea,
să sădești copaci, flori
și să le dai apă zilnic...

COPACUL
Singur
omul –
ca un copac orfan,
în mijlocul unui pustiu,
de răsucit, de scrântit,
de extorcat, de frânt –
sunt printre voi – oamenii,
care vă sunteţi suficienţi.
Singur
sunt aici
și slab,
ușor de scos
din rădăcini.

Doar prin forţa voinţei
ţin piept furtunilor…

Să înviorezi tăcerea
care îneacă și să te deschizi
către zile noi,
ca rănile să se vindece...

Trebuie să găsești putere în tine,
să ai răbdare și să înduri,
și din nou să începi să trăiești
ca un om – printre oameni...

     DINTELE 
   DUREROS
Dintele –

mă înţeapă, taie
crunt,
insuportabil
pișcă
la limbă,
și doare spre interior –
în maxilar,
în cap – 

nu și nu
să scap...

Dintele –
singur ca un arac 
se aciuează în durerea mea –

și nu mă lasă și nu mă lasă
în pace... 

Ce să faci cu un om
pe care 
îl jenează?

pictorul Eugeniu Barau,

ŠTEFAN 
CIFRA

TRADUCERI

Născut la 02.02.1950 Timişoara. Poet, critic literar, eseist, tra-
ducător, editor. A absolvit Facultatea de Filologie, Secţia româ-
nă-franceză de la Universitatea din Timişoara (1974). Stagiu de 
perfecţionare la Universitatea  din Avignon-Marseille, ca bursier 
al Ministerului Învăţământului din Franţa. A c t i v i t a t e a: 
redactor la Editura Facla, Timişoara, referent literar la Filiala Ti-
mişoara a Uniunii Scriitorilor, redactor la revista „Orizont”, pre-
şedinte director general al Editurilor Hestia (fondată în 1991) şi 
Anthropos (fondată în 1995), editor al unor reviste academice 
şi de cultură. M e m b r u al Uniunii Scriitorilor din România. 
Membru al A.M.O.P.A.  

Štefan Cifra, scriitor, poet, publicist, istoric al culturii, redactor, 
editor, colecţionar etnografic, s-a născut în 22 august 1960 la Ni-
tra, într-o familie de cadre didactice şi artişti amatori. Copilăria şi 
adolescenţa le-a petrecut în mai multe localităţi (Choč, Komjatice, 
Skýcov, Turzovka). Şcoala a urmat-o în mai multe localităţi din Slo-
vacia, bacalaureatul l-a dat la Komárno (1979), după care a urmat 
studii superioare la Politehnica din Bratislava (1979-1981), ulterior 
absolvind cursuri fără frecvenţă la Facultatea de Filozofie a Univer-
sităţii Komenský (1987-1989). Activitate la Arhivele Slovace de Film 
şi la editura Scriitorul Slovac. După 1989 a intrat în politică, implicat 
în mişcarea de emancipare statală a Slovaciei. După 1990 – fonda-
tor şi redactor-şef al mai multor publicații literare şi culturale. Este 
membru al Societăţii Scriitorilor Slovaci, preşedintele comisiei de 
revizie. Autor şi coautor de lucrări (monografii, dicţionare, artico-
le) privind cultura locală şi regională, cultura populară tradiţională, 
istoria culturală şi turism, politica culturală, revigorarea şi dezvolta-
rea mediului sătesc. Volume de versuri: Lumea refuzată (Odrieknutý 
svet, 2001); Ce să faci cu un astfel de om (Čo s takým človekom?, 
2014). Traduceri, în colaborare, din poezia sârbă (Vasko Popa) şi 
din W. Shakespeare (Visul unei nopţi de vară). Premiul ministru-
lui culturii din Republica Slovacă (1998); Premiul primarului din 
Komjatice (2016) ş. a. 

LUCIAN ALEXIU

 

Schiță de portret

 

Dan Grigorescu: „O lectură atentă îl dă pe Eugeniu Barău în vileag.”

O veste tristă ne-a ajuns din urmă.
Pictorul Eugeniu Barău a încetat din viață.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Eva - u/p. 100 x 78 cm Traducere şi prezentare de
Dagmar Mária Anoca

Lucian Alexiu
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În ziua de 16 septembrie 2002, fosta 
școală de fete nr. 2, devenită ulterior școala 
nr. 4 - înglobată atunci Colegiului naţional 
„Barbu Știrbei” -, astăzi parte componentă 
a Gimnaziului „Carol I”, a primit numele de 
„Şcoala Ţopescu”, dezvelindu-se și o placă 
de marmură pe care este inscripţionat acest 
nume. În faţa a numeroși călărășeni de toate 
vârstele, s-au rostit atunci cuvinte elogioase la 
adresa familiei Ţopescu. Deoarece momentul 
n-a permis a se spune totul, dar și pentru a 
răspunde curiozităţii multora care și-au pus 
întrebarea: De ce „Şcoala Ţopescu”?, am să 
prezint câteva aspecte referitoare la membrii 
familiei Ţopescu, legaţi direct de Călărași.

Pentru că placa a fost amplasată pe 
școala unde timp de peste 26 de ani a fost 
directoare Erato Grimani, devenită prin că-
sătorie Ţopescu, am să încep cu aceasta. Do-
cumentele care se păstrează, nu ne permit să 
stabilim cu exactitate sosirea în Călărași a bu-
nicilor lui Cristian Ţopescu. Dintr-o încercare 
de monografie a fostei școli de fete nr. 2, aflăm 
că Erato Ţopescu (Grimani) a ieșit la pensie la 
1 septembrie 1938, după 35 de ani de activitate 
în învăţământul călărășean, ceea ce înseamnă 
că în anul 1903 Erato Grimani era în Călărași 
și profesa la școala nr. 2 de băieţi, iar din 1905 
și la școala nr. 2 de fete, de vreme ce la 11 mai 
1907 solicita de la această școală procesele-ver-
bale de inspecţii pentru a merge la definitivat. 
Începând cu anul  1908, Erato Ţopescu apare 
printre institutorii Școlii nr. 2 de fete, rămâ-
nând însă titulară la școala nr. 2 de băieţi, de 
unde la 8 martie 1912, prin adresa cu nr. 2583 
era înștiinţată chiar de către soţul său Nicolae 
Ţopescu – revizor școlar – că: „Prin ordinul nr. 
11451 din 27 februarie 1912... se transferă de 
onor Minister, după cerere, la școala de fete nr. 
2 în locul vacant pe ziua de 1 aprilie 1912 (la 1 
aprilie începea anul bugetar-n.ns.). Pe aceiași zi 
D-sa este numită directoare”.

Dintr-un raport al directoarei reiese că 
localul școlii, construit după planurile ing. 
Zamfirescu, în anul 1897, „ca înfăţișare e fal-
nic și distins”, iar curtea școlii era „plantată 
cu diferiţi pomi fructiferi”, servind ca loc de 
recreaţie, dar și pentru locuinţa direcţiunii. 
Din același raport aflăm că, la 4 octombrie 
1916, ora 4 p.m. a căzut în apropierea biseri-
cii din Volna prima bombă trasă de bulgari, 
de la Silistra, urmată de altele, care au distrus 
diferite edificii din centrul orașului, școala 
nefiind lovită. Din cauza bombardamentelor 
locuinţa și localul au rămas fără pază, iar di-
rectoarea, împreună cu copiii, s-au refugiat la 
Mircea Vodă, apoi la Călărașii Vechi, de unde 
la 14 octombrie au plecat spre Brăila și, în fi-
nal, la Vaslui, de unde se vor întoarce după 
război. După ocuparea orașului, localul de 
școală a devenit spital de răniţi, iar locuinţa 
directorului „a fost devastată de bandele bul-
gare, spărgând de la fiecare ușă o tăblie prin 
care au intrat, luând îmbrăcămintea și tot ce 
au găsit mai de preţ”. După sosirea în oraș 
a germanilor, la 6 decembrie 1916, localul a 
fost transformat în lagăr, iar locuinţa în can-
celarie pentru ofiţeri, păzită de santinele.

Clădirea fostei Școli de fete nr. 2 Locuința directorului Școlii de fete nr. 2

Nicolae Țopescu – institutor,  
director de şcoală, revizor şcolar, 

consilier local, deputat

„La 9 septembrie 1918 – scrie Erato Ţo-
pescu – întorcându-mă cu soţul meu și copiii 
la căminul mult dorit, după care suspinasem 
2 ani în pribegie și lipsă, am găsit încă pe unul 
dintre conducătorii lagărului, caporalul ger-
man Zabel – institutor în Frankfurt pe Maine, 
care ne-a ajutat în găsirea unor obiecte casnice 
și școlare. La 2 octombrie 1918, am început din 
nou cursurile”.

Sugestive pentru modul cum se prezen-
ta școala și despre activitatea directoarei sunt 
cuvintele înscrise în registrul de inspecţii de 
cei care i-au călcat pragul. După ce la 28 no-
iembrie 1932, școala era vizitată de Episco-
pul Gherontie al Tomisului, la 24 mai 1936, 
cu prilejul semicentenarului liceului „Știrbei 
Vodă”, era vizitată de Aurelian Bentoiu – sub-
secretar de stat la Ministerul Justiţiei și de dr. 
Constantin Angelescu – ministrul Instrcţiu-

nii Publice, care a notat: „Am rămas pe deplin 
mulţumit de modul cum se prezintă școala din 
toate punctele de vedere. Exprim mulţumiri-
le mele atât d-nei directoare, cât și întregului 
corp didactic pentru munca ce depun și fru-
moasele rezultate... Deplină admiraţie pentru 
cum se prezintă școala.”

Alegerea denumirii de „Școala Ţopes-
cu” nu a fost făcută doar pentru că Erato 
Ţopescu a fost directoarea școlii peste două 
decenii și jumătate și pentru că un număr 
însemnat de ani a locuit în micuţa clădire 
din curtea școlii, ci și pentru că atât soţul său 
Nicolae, cât și unul dintre copii Felix George, 
prin tot ceea ce au întreprins au devenit două 
din personalităţile ce au dus faima Călărașiu-
lui peste tot pe unde viaţa i-a purtat.

Iată cum îl caracteriza o gazetă locală, 
în 1937, pe Nicolae 
Ţopescu: „...fruntaș 
al învăţământului 
ialomiţean, fost de-
putat, cunoscut pen-
tru viaţa sa demnă, 
pentru munca sa 
neîntreruptă desfă-
șurată de mai bine de 
un pătrar de veac aici 
la noi, animator la 
Liga Culturală îna-
inte și după război...”, 
consilier comunal și 
membru în Consi-
liul de colaborare al 
primăriei, în timpul 
primariatului lui Eu-
gen Cialîc.

Acesta era Nicolae Ţopescu, cel venit 
la Călărași în urma unei telegrame oficiale, 
care-l întreba: „Primiţi orașul Călărași”. Dar 
să-l lăsăm chiar pe Nicolae Ţopescu să de-
scrie cum a ajuns la Călărași, după primirea 
telegramei „în sala de bal dintr-un orășel cu 
vii bogate pe dealurile din prejur, cu oameni 
joviali și cu muzica ... simfonică a ciocănitori-
lor și rostogolirilor de butoaie, în zi de toamnă 
fermecătoare.

Copil al muntelui și dealului, cu verdeaţă 
și ponoare, cu pădure și dumbravă, mă văzui 
chemat în Bărăganul despre care știam doar ce 
a scris Odobescu și ce învăţasem prin geografii: 
o câmpie întinsă fără pomi, plină cu bălării, de 
unde apa se scoate cu burduful de la adâncimi 
mari pentru potolirea setei oamenilor și ani-
malelor ce rătăcesc pe aici...

Situaţia însă nu-mi îngăduia refuzul și 
forţa destinului trebuia împlinită....

O mare de zăpadă, un întins alb nesfâr-
șit, ici-colo un fum rătăcit din vreo așezare 
omenească pitulată undeva, gări singuratice, 
cu nici un fel de sălășluire la spatele lor, mă 
duseră în tristeţe și nostalgia locurilor pe unde 
trăism de mic copil mă cuprinse fără zăbavă...

Coborât la destinaţie... nu era nici vânt, 
nici viscol, ci o vreme liniștită, tăcută, ca și în 
alte părţi, oameni care mergeau 
încoace și încolo, sănii cu clopoţei 
și multe ciori cârâitoare pe sus. 
Va să zică se trăiește omenește și 
aici, pe Bărăgăn?”

Celălalt personaj al fami-
liei, care a dus faima Călărașiu-
lui dincolo de hotarele ţării, a 
fost fiul Felix George Ţopescu, 
născut la 14 martie 1906, în Că-
lărași, într-o casă de pe strada 
Valter Mărăcineanu (str. Traian 
de astăzi, fostă Scânteii, înainte 
de 1989), unde locuia familia. 
După terminarea liceului Știrbei 
Vodă, a urmat Școala de Război 
(astăzi Academia Militară), de-
venind ofiţer de cavalerie.

Dragostea pentru cai, cea care l-a fă-
cut celebru, i s-a înfiripat în suflet încă din 
copilărie când, împreună cu alţi copii din 
cartierul Volna, “urmărea lecţiile de călărie și 
evoluţiile spectaculoase ale escadroanelor de la 
Regimentul 5 Călărași. Acolo a înţeles de câtă 
generozitate este capabil un cal faţă de om.

Contactul cu șaua l-a avut într-o vacan-
ţă petrecută la crescătoria de cai de la Jegălia, 
unde tatăl colegului său de liceu, Nicu Berha 
(devenit și el mai târziu cavalerist), era doctor 
și le îngăduia să călărească atât cât le poftea 
inima”, iar primele succese le-a avut cu calul 
Taifun, “pe care l-a iubit foarte mult pentru 
că i-a deschis drumul pe care avea sa mear-
gă timp de 30 de ani”. Dar a “îndrăgit-o și pe 
Jolka ce mi-a adus 20 de locuri I și alte nume-
roase premii, dar și pe Lăstun și Bolero a cărui 
frumuseţe m-a subjugat și la fel Avrig, Sucitu, 
Covrig, Luntrașul și alţii”.

După terminarea școlii de ofiţeri a fost 
instructor de călărie la Școala de ofiţeri de 
Cavalerie de la Sibiu și la cea din Târgoviște, 
dar dragostea pentru sportul hipic l-a ţinut 
mai mult aproape de cai, participând la 95 
de concursuri naţionale și 32 internaţionale, 
câștigând 338 de probe în primele și 155 în 
cele internaţionale. A mai câștigat 21 de cam-
pionate ale României, 12 cupe internaţionale 
și 8 cupe naţionale. Toate aceste trofee se gă-
seau în vitrina din Călărași. În perioada cât a 
concurat a încălecat 51 de cai, 30 în perioada 
1931-1940, 21 în perioada 1946-1961. 

A fost component al echipei hipice de 
aur a României din anii 1930-1940, împreu-
nă cu Henri Rang, când a obţinut și cele mai 
mari succese (medalia de argint la Jocurile 
Olimpice de la Berlin, în 1936), dar și Con-
stantin Apostol, Toma Tudoran, Constantin 
Zahei și Ioan Epure. În 1938, la Aachen, în 
Germania, a câștigat “Cupa Naţiunilor”, “o 
biruinţă unică prin valoarea ei” – după cum 
aprecia presa vremii.

Ca antrenor, în perioada 1948-1962 
a instruit 46 de călăreţi și 99 de cai, care au 
câștigat 983 de premii naţionale, 40 de cam-
pionate ale României și 37 de premii inter-
naţionale. 

Pe lângă activitatea de sportiv sau an-
trenor, a mai îndeplinit voluntar o serie de 
funcţii, în cadrul Federaţiei de Călărie: Se-
cretar General - 6 ani, membru al Biroului 
Federal – 12 ani, președinte al Colegiului An-
trenorilor – 7 ani; președinte al Comisiei de 
propagandă – 10 ani, membru al Comitetului 
Federal -12 ani.

Pentru activitatea desfășurată pe tărâm 
sportiv a primit numeroase distincţii: 1938 
– citarea prin Ordin de zi pe Armată pen-
tru câștigarea “Cupei Naţiunilor” la Aachen; 
1939 – “Medalia de Onoare pentru merite 
sportive excepţionale”; 1956 – “Merite spor-
tive”, pentru contribuţia adusă la dezvoltarea 
mișcării de cultură fizică și sport; 1969 – “Di-
ploma de Onoare” pentru merite deosebite în 
dezvoltarea mișcării sportive din România.

ŢOPESCU – O 
FAMILIE DE 

CĂLĂRĂŞENI
de prof. NICOLAE ȚIRIPAN



23

de la stânga la 
dreapta: 

Felix Țopescu, 
Constantin Zahei, 

Ionel Epure și 
Toma Tudoran

Vitrina din Călărași cu premiile câștigate de 
d. căpitan G.F.N.Țopescu

CULTURA 
ISTORIEI

„Rănile care nu pot fi 
trecute sub tăcere”

Elena Mihai

Clipe pline de emoție la Cazinoul din 
Constanța! O parte din copiii și nepoții 
deținuților politici care au lucrat în anii ‘50 la 
renovarea Cazinoului, după bombardamen-
tele din cel de-al Doilea Război Mondial, au 
ajuns astăzi în edificiul în care cei dragi lor au 
trudit din greu.

Cu ochii înlăcrimați, Elena Laura Voicilă - 
fiica deținutului politic Nicolaie Voicilă, Cris-
tian Alexandru Petre - nepotul deținutului 
politic Nicolaie Voicilă, George Apollon 
Cristodulo - fiul arhitec-
tului Ion Cristodulo, care 
a coordonat lucrările de 
reabilitare din anii ‘50, Ale-
xandru Puiu - însoțitor al 
lui George Apollon Cristo-
dulo și Aurel Șeitan, mem-
bru al Asociației Foștilor 
Deținuți Politici, Filiala 
Constanța, au pășit în locul 
în care părinții și bunicii lor 
nu s-au mai putut întoarce 
niciodată. Amintirile au 
fost prea dureroase pentru 
cei 100 de deținuți politici 
siliți să lucreze la renovarea 
Cazinoului.

Elena Laura Voicilă, 
fiica deținutului politic Ni-
colaie Voicilă, ne-a povestit 
cum i-a promis tatălui ei că 
va veni la Constanța și va 
încerca să găsească toate 
mesajele pe care el și cole-
gii lui le-au zidit în pereții 
clădirii:

„Părinții mi-au spus 
așa: faceți tot posibilul, cât 
timp trăiți, să ajungeți acolo 
și să recuperați documente-
le. Eu trăiam într-o bulă, 
toată copilăria mea am știut că deținuții po-
litici au renovat Cazinoul. Nu credeam că la 
Constanța nu se cunoaște acest aspect.”

În continuare, după mai bine de 70 de 
ani, zeci de mesaje așteaptă încă să fie desco-
perite.

Succesele obţinute în plan sportiv a 
impresionat nu numai pe cunoscători, ci în-
treaga Românie. Iată ce scria Nicolae Iorga 
în “Neamul Românesc” sub titlul “Călăreţii 
români”: “Încă odată un călăreţ român a bi-
ruit. Ce întărire pentru sufletele noastre, ale 
tuturora, e o astfel de dovadă a unei vitejii, a 
unui dispreţ de primejdie care înfruntă şi cele 
mai grele crize morale ale acestui neam. Din-
tr-o ţară în alta, călăreţii români merg cu ste-
guleţul nostru şi, izbândind, îl ridică deasupra 
celorlalte. Revenind în ţară, tânărul ofiţer se 
va duce la datoria lui ca şi cum prin el nimic 
n-ar fi cîştigat România”. 

Dar, nici călărășenii  nu se lăsau mai 
prejos. Ziarul „Năzuinţa” din 14 august 1937, 
sub titlul „Un călărășean, ambasador al Ro-
mâniei”, scria: „De câteva luni, un fiu al ora-
şului şi judeţului nostru, locotenentul Felix N. 
Ţopescu, făcând parte dintr-o echipă de călărie 
a armatei române, se află peste hotarele Ţării, 
purtând cu demnitate în ţări străine, culorile 
naţionale. 

Locot. Ţopescu s-a distins în toate con-
cursurile de călărie la care a participat prin 
multe ţări, dar mai ales în Polonia, Anglia şi 
în special Germania, surclasând pe cei mai 
temuţi şi curajoşi călăreţi ai lumii, îngenun-
chind chiar trufia teutonică – care ar fi vrut să 
răzbune prin asta Mărăşeştii -, şi obţinând o 
seamă de premii şi medalii.

Pentru că locot. Ţopescu, acolo unde a 
dus faima tricolorului românesc, nu mai era 
simplu locot. Ţopescu din Călăraşi, nu mai 
era călărăşeanul nostru, în el era întruchipată 
dimpotrivă o ţară, România Mare, era întrea-
ga naţiune română în mâinile lui. El avea pe 
umeri răspunderea unei armate de milioane 
de ostaşi, iar succesele sale repurtate asupra 
adversarilor erau ale unei ţări...

Locot. Ţopescu este unul din puţinele 
exemplare ale naţiei noastre, căreia i-a adus 
cele mai mari servicii de propagandă naţio-
nală, mai mult decât o sută de ambasadori, 
impunând în faţa tuturor naţiunilor prestigiul 
naţiei şi armatei române...

Venerabilii săi părinţi, institutorii, d. 
N. Ţopescu şi dna Erato N. Ţopescu, care, ca 
dascăli, i-au ştiut sădi în inimă dragostea de 
neam, merită toate felicitările întregii suflări 
româneşti, pentru succesele acestui brav fiu...

Astăzi locot. Ţopescu este un ambasador 
al Ţării. Să arătăm că suntem demni de faptele 

sale, prin care ne-a impus ţara în faţa lumii 
întregi, iar pe noi călărăşenii în faţa Ţării. 

În alte ţări succesele de natura acestora 
se răsplătesc împărăteşte. Noi, mica lui patrie, 
să-i arătăm, prin manifestarea noastră, toată 
dragostea şi stima la care are dreptul”.  

Câteva luni mai târziu, Lazăr Belcin în-
sera în ziarul local „Pământul” câteva „Rân-
duri pentru un călăreţ” care „sub faldurile 
steagului ţării, alături de alţi călăreţi români 
şi-au măsurat puterea şi priceperea cu călăre-
ţii altor neamuri, făcând dovada tăriei româ-
neşti”.

Ce-l mâna în luptă și spre izbândă, ne 
spune chiar locotenentul de cavalerie Felix 
Ţopescu: „Aveam în gând, ori de câte ori por-
neam la concurs, icoana Ialomiţei mele (acea 
Ialomiţă istorică cu capitala la Călărași, de 
care vorbim și cu care ne mândrim numai 
noi, călărășenii, și de care se cam tem să vor-
bească ialomiţenii  de astăzi, din motive pe 
care nu le amintesc aici – n.ns. N.Ţ.), care ur-
mărea zi de zi succesele noastre. Poate că aten-
ţia prietenilor ialomiţeni, mi-a fost îndemn şi 
sprijin ca să înving”.

Ce lecţie de înălţător patriotism naţio-
nal, dar mai ales local. Câţi din cei de astăzi 
mai au în inimă și în suflet, pe acolo pe unde 
viaţa-i poartă, icoana Călărașiului? Iată o în-
trebare la care nu-i greu de aflat răspunsul.  

După 30 de ani petrecuţi în șa, în 1961, 
la Călărași, după cel de-al 135-lea concurs al 
carierei sale, Felix Ţopescu s-a retras din viaţa 
sportivă, predând ștafeta (cravașa) fiului său 
Cristian, pentru a o duce mai departe. 

A urmat vremea amintirilor, timp în 
care a povestit trăirile anilor de tinereţe într-
o serie de lucrări: „30 de ani în şa”; „Călăreţi, 
obstacole, victorii”; „Afecţiuni reciproce”; „Al 
doilea prieten”; „Un prieten dintotdeauna” – 
ultima dintre apariţii fiind un adevărat ma-
nual de echitaţie.

La 4 iulie 1999, la vârsta de 93 de ani, 
Felix - George Ţopescu, mândrie a călărășe-
nilor, omul care a făcut din călărie o artă și 
a dus până departe faima călărașilor ștafetari 
de altădată, omul care a iubit ca nimeni altul 
calul cu universul lui fascinant, a plecat călare 
pe un cal alb în împărăţia cerurilor, lăsându-
ne o amintire care, sperăm, că va fi veșnică în 
inimile și sulfetele călărășenilor.

Apollon Cristodulo:
„Găsirea acestui petic de sac are o 

importanță colosală. Această poveste este va-
loroasă pentru Cazino, este valoroasă pentru 
Constanța, dar și pentru România în ansam-
blul ei. Eu propun un cadru de colaborare 
între trei tipuri de entități: Primăria munici-

piului Constanța, Asociația 
Deținuților Politici și In-
stitutul de Investigare a 
Crimelor Comunismului și 
Memoria Exilului Româ-
nesc.”

Alături de arhitectul 
Radu Cornescu, urmașii 
deținuților politici au pe-
trecut câteva momente și în 
compania primarului mu-
nicipiului Constanța, Dece-
bal Făgădău:

„Am toată deschide-
rea pentru o colabora-
re instituțională care să 
funcționeze dincolo de li-
derii de moment, iar fiecare 
dintre cele trei părți să con-
tribuie la scrierea acestui 
nou capitol la Constanța, 
într-un loc al începuturilor.

Dincolo de dramele 
personale, de dramele de fa-
milie ale celor care au lucrat 
acolo, este un capitol neștiut 
despre Cazinoul nostru și 
care, în mod evident, mi-aș 
dori să fie valorificat, expus. 

Nu putem vindeca rănile trecutului dacă le 
trecem sub tăcere. Trebuie să vorbim despre 
poveștile de viață ale acestor oameni. Cred 
că trebuie să tratăm cu respectul cuvenit,  

într-un loc emblematic, aceste pagini de is-
torie.

Vă mulțumesc pentru cadoul de spațiu și 
timp pe care mi l-ați oferit astăzi.”
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Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text 
îi aparţine, în exclusivitate, autorului. 

(Tomisul Cultural)
Marcela Lăpuște

  Gheorghe
       Sarau

,

Gheorghe Sarău s-a născut în 21 aprilie 1956, la Segarcea Vale (jud. Teleorman). A urmat 
Şcoala generală din satul Olteanca (componentă a comunei natale Segarcea Vale), în perioada 
1963-1971. După terminarea Liceului Industrial de Chimie din Turnu Măgurele (1978) și după 
satisfacerea serviciului militar de nouă luni (TR, la UM 1352 Corbu de Sus, jud. Constanța), 
Gheorghe Sarău urmează, între 1979-1983, secțiile de limba și literatura rusă – limba și litera-
tura maghiară ale Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București 
(frecventând și limbile facultative turca, spaniola și bulgara). Debutul publicistic s-a produs, 
ca student, cu traduceri umoristice în anul 1982, în revistele “Urzica” (aprilie) și “Astra” (mai) 
din bulgară și rusă, ulterior și din maghiară. În ultima lună de facultate (iunie 1983), Gheorghe 
Sarău, nefiind rrom, începe să învețe limba rromani și să se intereseze pe larg de acest domeniu

De la debutul său publicistic din anul 1982, ca student, de la cel editorial, din anul 1992, 
Gheorghe Sarău – dincolo de multiplele activități și profesii exercitate – a publicat în mod con-
secvent în reviste și la diferite edituri, fiind autorul unui număr de peste 150 de volume (ma-
joritatea în domeniul rrom, dar 10 dintre acestea fac obiectul domeniului românesc), dintre 
care: 53 ca autor unic, 45 în calitate de co-autor, 52 - îngrijitor ediție, prefațator, traducător, 
coordonator de volume cu mai mult de doi autori etc. Acestora se adaugă peste 300 de prezențe 
în presă și în volume comune ale lui Gheorghe Sarău (cu semnalări, articole, relatări, recen-
zii, prezentări, bibliografii etc. în ziare, reviste, ediții jubiliare, volume ale unor reuniuni, vo-
lume omagiale etc., din țară și din străinătate, respectiv, numeroase citări și menționări).

Dimitrie Stelaru și Despina Belingher în Dobrogea anilor 1948-1950 și legăturile lor după divorțul din 1954 

Dacă pe a doua soție a poetului, pictorița 
Rodica Mihaela Pandele, am cunoscut-o în 
anul 1988, dacă pe cea de-a treia – Angela 
(Anghelina) Cioacă – Stelaru am întâlnit-
o în primăvara lui 1989, dacă pe verișoara 
primară a poetului, Natalia Bobeică, aveam 
să o cunosc în anul 1990,  realizând cu tus-
trele câte un interviu, atunci – cu Despina 
Belingher, prima soție a poetului Stelaru, nu 
am avut acest privilegiu, căci aceasta dece-
dase în anul 1980, iar eu – ca student în anul 
întâi atunci – nu eram încă preocupat de 
viața și creația consăteanului nostru, Dimi-
trie Stelaru. Iată de ce, am încercat să punem 
laolaltă unele informații despre perioada 
anilor 1946-1980, răstimp în care Despina 
Belinger, fie a conviețuit cu Stelaru, efectiv 
până în 1950, fie aceasta s-a întâlnit cu el și 
după despărțirea lor (în 1954, prin divorț), 
fie a păstrat relații de bună comunicare cu 
mama acestuia și cu ultima soție a lui, An-
gela, până la mutarea poetului din această 
lume, la finele lui noiembrie 1971. Încercăm 
să ne referim și la ceea ce s-a întâmplat după 
moartea tragică a Despinei, în 1980, făcând 
trimiteri, așadar, la fiica ei și a lui Stelaru, 
Eumene Iustina.

Despina Belingher vine pe lume în data 
de 28 iunie 1920, din părinții ortodocși, Ia-
cob Belingher și Domnica Belingher (născu-
tă Tudor), la Bazargic - orașul de reședință a 
județului Caliacra, teritoriu românesc între 
1913 și 7 septembrie 1940. Familia se mută 
după mai mulți ani în Dobrogea româneas-
că, probabil din 1940, când se procedează la 
schimburile de populații din Cadrilater în 
România și din România în Cadrilater. 

După studiile școlii generale și cele lice-
ale, Despina Belingher urmează, între anii 
1940-1944, Seminarul pedagogic universitar 
de pe lângă Liceul de Fete ,,Carmen Sylva”, 
din cadrul Universității din București, deve-
nind licențiată în Filozofie, cu media finală 
8,42 și cu practica pedagogică parcursă la 
Filozofie (principal) și Drept (secundar) – 
după cum reiese și din Certificatul de absol-
vire nr. 121/ 7 decembrie 1944, eliberat de 
direcțiunea instituției de învățământ mai sus 
menționată. 

Mai întâi, este profesoară în județul 
Tulcea, între anii 1944-1946, ca apoi, înce-
pând cu noiembrie 1946, să predea filozofie 
la un liceu din Turnu Măgurele. În 1947, a 
funcționat și la o școală profesională de fete 
din același oraș. Aici, la Turnu Măgurele, se 
integrează mișcării ziaristice și literare din 
jurul publicației „Drum nou”, în care, de al-
tfel, publicase și Dimitrie Stelaru, sporadic, 
între 1944-1946. De pildă, în numărul 15 
din 15 martie 1947 al ziarului (an XXI, p. 2), 
Despina Belingher este semnatara recenziei 
Poezia tăcerilor albe (la vol. “Poemele tă-
cerilor albe” al profesoarei turnene, Maria 
Trincă). Tot atunci, Despina era membră a 
Comitetului de conducere a Cercului Literar 

“Drum nou”, o structură ce se înființase în 
ziua de duminică, 9 martie 1947, având în 
responsabilitate – alături de profesoara Ma-
ria Trincă - redactarea paginii literare. Dar 
Despina Belingher publică aici și alte mate-
riale ori ține conferințe (v. în ,,Drum Nou”, 
An XXI, nr. 16/ 26 martie 1947, p. 2, respec-
tiv, 19/ 31 mai 1947, unde se face mențiunea 
„ARLUS”: „În cadrul activității resortului 
cultural vor conferenția în cursul lunii iunie 
următorii: Desprina Belingher, subiectul: 
Socialism/.../)”. 

Așa se pare, mai ales că, în foarte scurt 
timp, la data de 13 iunie 1947, aceștia hotă-
răsc să se căsătorească la Segarcea Vale, satul 
natal al lui Stelaru, aflat la 8-9 kilometri de 
Turnu Măgurele. Peste ani, actul de căsăto-
rie a fost solicitat de poetul consătean, Ion 
Segărceanu, de la autoritățile locale și ce-
dat, în 1988, de către acesta cercetătorului 
constănțean Victor Corcheș, spre a-i ser-
vi ca material ilustrativ la articolul “Victor 
Corcheș: Măștile Thaliei. Dimitrie Stelaru 
– Dramaturgia poetului. Fata fără lună”, apă-
rut în revista “Manuscriptum” (v. Anul XIX 
(1988), nr. 3 (72), p. 109-128, fotografia fiind 
la p. 110). Pe document, soțul semnează: Di-
mitru Petrescu Stelaru (scriitor, 30 ani, orto-
dox), iar soția – Despina Iacob Belingher (26 
ani, profesoară, ortodoxă). Martori la căsă-
torie au fost profesorul Florian Crețeanu (în 
act fiind scris ca în buletinul lui, Florea Al. 
Crețeanu), personalitate la Turnu Măgurele, 
despre care Natalia știe că a venit și la masă 
de după eveniment, și vărul poetului - Ni-
colae Popescu, adică “Nicu Popescu”, co-
merciant din Segarcea Vale. Masa festivă a 
avut loc în familie, în locuința de la moara 
lui Melinte Popescu - unchiul dinspre mama 
poetului -, adică, tatăl verișoarei poetului, 
Natalia Popescu (care avea să devină Natalia 
Bobeică, după ce s-a căsătorit cu ofițerul de 
armată, Ion Bobeică). 

După căsătorie, Despina și Mitea (Di-
mitrie) Stelaru au locuit, pentru scurt timp, 
în casa în care se născuse poetul și locuise 
bunicul lui,  azi fiind al doilea imobil de la 
intrarea în Segarcea Vale, pe partea dreap-
tă, venind dinspre Turnu Măgurele. Apoi, 
cei doi se mută la mama poetului și la soțul 
acesteia, Florea Stoicea, în Turnu Măgurele 
(pe Strada 1 Mai, nr. 39), unde rămân până 
la începutul anului 1948, într-una din cele 
două case ale tatălui vitreg al poetului. 

Desigur, dar numai până în 28 ianuarie 
1948, când – după cum aflăm dintr-o scri-
soare a Despinei ce poartă data de mai sus 
– aceasta plecase de la Turnu Măgurele la 
părinții ei, care locuiau în orașul Constanța.

Există o consemnare a unor răspunsuri, 
datând din 1972-1974, oferite de Despina 
Belingher lui Al. Raicu, apărute în 1974 în 
vol. „Luminile oglinzilor” (București: Edi-
tura Minerva, p. 274-275), de unde preluăm 
răspunsul, anume: “Când m-am căsătorit cu 

Dimitrie, îmi arătase că a fost profesor în 
orașul Sighișoara. Câți ani? La ce catedră? 
Niciodată n-a vrut să intre în amănunte. 
Am locuit o vreme la mama și la tatăl său 
adoptiv, apoi, când relațiile cu Stoicea s-au 
încordat, ne-am mutat într-o casă mică, 
țărănească, care avea o curte imensă. Am 
rămas acolo până în luna februarie 1948, 
când, nemaiputându-mă acomoda cu 
viața de la Turnu Măgurele, am plecat sin-
gură la Constanța”.  

La Constanța, 
Despina Belingher, 
după cum ea însăși 
se confesează lui 
Al. R. (Op. cit., p. 
274), găsește - de 
prin februarie 1948 
- o catedră de lim-
ba română la Gim-
naziul din Man-
galia, unitate de 
învățământ, care, 
de pildă, în anul 
1988, funcționa ca 
Școala nr. 5 cu cla-
sele I-VIII.

 A venit și Ste-
laru la Mangalia 
imediat, la începutul lui martie 1948, și a 
locuit cu Despina într-o cameră din vila 
“Trandafirilor”, după unele surse orale 
„pe strada Mărășești, situată în spatele ho-
telului de pe malul Mării Negre”. Despina 
nuanțează în confesiunea făcută lui Al. R. 
(Op. cit., 274): “A fost o perioadă liniștită. 
Dimitrie părea că s-a mai cumințit, era 
destul de drăguț cu mine – cât putea el să 
fie de drăguț cu o femeie! Eram însărcina-
tă, dar nu prea se gândea la situația noas-
tră materială, de lucru nu-și căuta, toată 
ziua citea, scria versuri, umbla pe malul 
mării și prin orășel”.

Despina a predat doar până la finele 
anului școlar; acolo a și pierdut prima sar-
cină, iar în vacanța din vara anului 1948 
aceasta și Stelaru au venit la părinții ei, în 
Constanţa, stând cu aceștia în casa bătrâ-
nească situată pe fosta stradă Virtuţii (ul-
terior: Strada Mircea, nr. 167, un imobil 
demolat apoi). Lucrurile nu au stat mult 
așa, Stelaru nu a putut locui la socri prea 
mult.

În anul 1948, Dimitrie Stelaru se află 
pe tărâm dobrogean în prietenie cu cri-
ticul de artă Teodor Ionescu. Acesta era 
născut la Constanța, în 6 aprilie 1915, dar 
cu tatăl din localitatea Băneasa de Teleor-
man. Lucrase după război (1947-1948) 
ca muzeograf la Muzeul Zambaccian în 
București.

  (va urma)

 

 


