
 

 

 

 

 

 

Editorial: 

m fost invitat. prin e-mail. de către un distins profesor universitar, să particip la un 

eveniment în Aula Academiei Române, joi, 10 aprilie 2014, ora 10,eveniment care avea ca 

temă inaugurarea „Anului Comemorativ Brâncoveanu”, evocarea Principelui Martir 

Constantin Vodă  Brâncoveanu. Am fost bucuros că mi se oferă această oportunitate pentru 

a participa în acel spaţiu devenit oarecum simbol al purităţii şi verticalităţii spiritului 

românesc , mai ales în actuala conjunctură a unei totale crize morale şi economice prin care 

trece România. Mă aşteptam, aşadar, la un eveniment de excepţie, am luat câteva numere 

din Revista Scriitorul Român, în special numărul editat în care apare pe prima pagină 

portretul domnitorului Constantin Brâncoveanu, ediţia specială dublă, 27.decembrie 2013-

27 februarie 2014, ediţie dedicată acestui mare martir al neamului românesc,martir evocat 

de academicianul Paul Cernovodeanu, de Alexandru Duţu etc. Comemorarea a 300 de ani 

de la martiriul de la 15 august 1714, printr-o expoziție la Biblioteca Academiei și printr-o 

expunere în Aula Academiei. 

Deschiderea sesiunii de comunicări ştiinţifice a fost făcută de academicianul Constantin 

Ionescu-Târgovişte.Prima comunicare a fost susţinută de academician Răzvan 

Theodorescu, care a acentuat discursul său pe aspectul cultural, al diplomaţiei culturale, pe 

contribuţia deosebită a lui Constantin Brâncoveanu la dezvoltarea arhitecturii şi artelor 

epocii sale, prin contribuţia sa originală datorată apariţiei stilului numit ,ulterior, stilul 

brâncovenesc, o combinaţie a motivelor veneţiene, a cerdacului din cultura bizantină şi a 

motivelor populare de arhitectură românească,dar, mai ales, menţiona distinsul 

academician Răzvan Theodorescu, introducerea de către domnitorul Constantin 

Brâncoveanu în arealul ţărilor române, a noţiunii de palat, în acelaşi timp în care Ludovic 

al XIV-lea transforma hotelul Luvru în palat, asimilind astfel în acest concept european 

cele două noţiuni, anume: de hotel şi castel (château ). Astfel, şi din acest punct de vedere, 

Constantin Brâncoveanu dovedea că este un om iluminat al epocii sale de la Răsărit la 

Apus, revoluţionând viaţa culturală şi economică prin construirea palatului de la 

Mogoşoaia, primul palat românesc şi carea avea să inoculeze românilor, aşa cum a 

menţionat distinsul academician, noţiunea de confort, cu toate urmările fericite ale 

schimbării mentalităţii spre un sens cu adevărat occidental.După un asemenea discurs 

concis şi cu adevărat academic al lui Răzvan Theodorescu, care a vorbit liber, fără foi 

pregătite sau prompter, e invitat să conferenţieze academicianul Bălăceanu-Stolnici. Un 

venerabil om, puţin adus de spate nu de greutatea laptopului purtat către tribuna Aulei 

Academiei Române, ci de cei peste 91 de ani. Discursul lui Bălăceanu-Stolnici a fost, de la 

început, ţintit pe demitizarea Domnitorului Constantin Brâncoveanu. Ajutându-se de 

degetul arătător, academicianul gârbov Bălăceanu-Stolnici, ultimul descendent al 

Bălăcenilor, a tot mestecat vorbe grele, de ocară, despre martirul neamului nostru, afirmând 

textual că Principele Constantin Brâncoveanu a dat mereu mită spre a se menţine pe tron, 

contribuind astfel la perpetuarea acelei epoci istorice a corupţiei. Neuitând să precizeze că 

boierul Bălăceanu a fost omorât din porunca lui Constantin Brâncoveanu în bătălia de la 

Zărneşti (11 august 1690), bătălie în care domnitorul Brâncoveanu a lipsit pentru că acesta 

refuza, din principiu lupta: „ştitiţi celebra lui sabie, a lui Brâncoveanu, nu a tras-o niciodată 

din teacă, a câştigat bătălia doar cu o frază etc.”. Bălăceanu-Stolnici l-a făcut trădător pe 

Constantin Brâncoveanu faţă de otomanul Ahmet al III-lea, cel care l-a decapitat pentru 

această trădare.Constantin Brâncoveanu era un duplicitar, făcea mereu un joc dublu, cînd 

faţă de otomani, când faţă de austrieci sau chiar de ruşi, ba chiar se dăduse de partea 

papistaşilor, trădând astfel ortodoxia etc. Numai astfel de baliverne a îndrugat acest bătrân 

senil academician, într-un limbaj ce aducea mai mult a show de televiziune de scandal, 

decât de Academia Română, astfel încât după ce bălăcăritorul Bălăceanu–Stolnici a 

terminat de vorbit, academicianul Răzvan Theodorescu a părăsit Aula Academiei Române,  

evident marcat  negativ de poziţia bălăceanului faţă de Constantin Brâncoveanu.Constantin 

Bălăceanu-Stolnici e un academician ajuns la senectuate, dar şi la senilitate, îmi este foarte 

clar, că e cavaler templier şi mare mason, o ştiam... Dar nu credeam că va ajunge în 

asemenea stare de abjecţie, încât să încerce a  demola mitul civilizator al Domnitorului 

Constantin Brâncoveanu, într-un moment când se împlinesc 300 de ani de la martiriul 

Brâncovenilor. Printre audiatori a fost şi academicianul Solomo Marcus care, alături de 

Acad. Maya Simionescu şi Acad. Cristian Hera, a primit premiul pentru 

interdisciplinaritate al  Asociaţiei Medicale Române în cadrul Congresului Anual al acestei 

asociaţii desfăşurat în Aula Academiei Române. Prof. Irinel Popescu,membru corespondent 

al Academiei Române a primit Premiul pentru realizare ştiinţifică deosebită pentru  

contribuţii deosebite la Genetica cancerului hepatic. Premiul pentru întreaga activitate a 

fost decernat lui Constantin  Bălăceanu-Stolnici şi Prof.univ.dr. Vladimir Beliş. Premianţii 

au fost prezenţi la acest eveniment deosebit. Atitudinea lui Constantin Bălăceanu-Stolnici a 

fost ca o neagră umbră în Aula Academiei Române. Să-ţi fie ruşine, Constantin 

Bălăceanu-Stolnici! Sper să nu te ajungă blestemul brâncovenilor, turnătorule la fosta 

Securitate! („În 2007,s-a constatat că Bălăceanu-Stolnici fusese turnător al Securității,sub 

numele Laurențiu,el fiind implicat în filarea istoricului și luptătorului anticomunist Vlad 
Georgescu,amenințat cu moartea de Securitate și ucis de un cancer suspect”-Wikipedia).  
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 a evenimentul Revistei Scriitorul Român de la Librăria 

Bastilia din Bucureşti, din data de 19 martie 2014, ora 20, au 

participat ca invitaţi speciali: Prof.univ.dr. Ion Coja, Marius 

Ghilezan, Gen.(r) Marcu Gheorghe, Compozitor Marin Voican-

Ghioroiu, Prof. univ.dr. Gheorghe Dinu, Mihail Georgevici, avocat 

&scriitor Maria Calciu, criticul literar & poetul Lucian Gruia, 

poetul Corneliu Tălmaciu,actriţa Doina Ghiţescu, actorul Andrei 

Goci, muzician Cătălin Costache, poetul şi cantautorul Traian 

Chiricuţă, cantautoarea Ana Maria Dumitru, Ioana Lazăr, pictoriţa 

Cătălina Drăgulin, Liliana Popa, Cătălin Codru, Daniela Apostol, 

alţi participanţi…  

A se vedea: 

http://scriitorulroman.wordpress.com/2014/03/21/evenimentul-

revistei-scriitorul-roman-de-la-libraria-bastilia-19-03-2014-ora-20/ 

Videoclip eveniment realizat de Mihail Georgevici: 

http://www.youtube.com/watch?v=dGGrXkHfGs4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Ion Fandarac- directorul fondator al Revistei 

Scriitorul Român, a fost moderatorul evenimentului ocazionat de 

apariţia ediţiei duble a revistei, 27 februarie-27 aprilie 2014. 

Evenimentul a fost dedicat memoriei lui Petre Ţuţea şi Radu Gyr. A 

fost prezent şi nepotul lui Petre Ţuţea, Radu Fronea. Ion Coja şi 

Marcel Ion Fandarac au citit poeme de Radu Gyr. Profesorul Ion 

Coja a evocat memoria lui Radu Gyr şi a conferenţiat despre 

condiţia deţinutului politic în puşcăriile regimului de teroare 

comunist, despre rolul poeziei în purificarea sufletului în condiţiile 

groaznice din temniţele comuniste şi rezistenţa dată de rostirea 

versurilor în acele condiţii pentru menţinerea demnităţii şi a 

credinţei în Dumnezeu. De asemenea, Prof. univ.dr. Ion Coja a 

conferenţiat pe tema Mioriţei şi a sufletului românesc de-a lungul 

vremurilor…  Marius Ghilezan a vorbit despre condiţia poeţilor de 

azi şi despre influenţele literaturii americane a anilor 50-60 în 

poezia scrisă de mai tinerii săi congeneri. Actriţa Doina Ghiţescu a 

recitat textul lui Marius Ghilezan despre rezistenţa prin cultură, 

un text ironic dus până la pamflet privind pe acei intelectuali care 

fac mare istorie din aşa-zisa rezistenţă prin cultură, text  raportat 

la mişcările Solidaritatea şi la celelate atitudini ale intelectualilor 

din ţările est-europene faţă de regimurile opresiv-comuniste de 

dinainte de 1989.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Ion Fandarac a ţinut ca şi la acest eveniment, să se spună 

lucrurilor pe nume, să se spună adevărul despre fanfaronada unor 

scriitori şi intelectuali care monopolizează fără nici un motiv 

întemeiat, baricadele gloriei şi golesc bugetul naţional, aidoma 

unor baroni locali… Compozitorul Marin Voican-Ghioran a evocat-

o pe marea noastră interpretă Maria Tănase, pe care a cunoscut-o 

când el era un copil-paj la curtea nobilă a folclorului românesc 

unde regină era celebra interpretă. Marius Ghilezan a vorbit despre 

„Hoţia la români”, iar Prof.univ.dr., avocat Gheorghe Dinu a vorbit 

despre rolul şi importanţa unui viitor Preşedinte al României, care 

să cunoască structura şi rolul serviciilor secrete în apărarea 

demnităţii şi siguranţei naţionale,Gheorghe Dinu fiind candidat la 

Preşedinţia României  la alegerile electorale din 2014.Au citit 

poeme: Marius Ghilezan, Maria Calciu, Corneliu Tălmaciu. 
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n buna tradiţie a literaturii române, cenaclurile literare au avut un 

rol fundamental în dinamica vieţii literare româneşti. Dacă vorbim 

de Eminescu, de Titu Maiorescu, vorbim de Junimea... Au urmat apoi 

alte grupări de scriitori frecventând  alte asemenea entităţi culturale: 

Sburătorul, condus de Eugen Lovinescu, Cenaclul de Luni condus de 

Nicolae Manolescu, Numele Poetului condus de Cezar Ivănescu 

ş.a.m.d.  Un cenaclu literar face istorie prin membrii care participă, 

dar mai ales prin numele mari de scriitori care rămân în istoria 

literaturii ca proeminente personalităţi. 

După 1989 , o perioadă de vreo 15 ani, cenaclurile literare importante 

păreau a nu mai exista datorită unei paradoxale producţii editoriale. 

Scriitorii scăpând de cenzură şi având deplina libertate de exprimare, 

nu mai aveau dorinţa de a participa la cenacluri literare în care să 

încerce să se afirme etc. Unii editori au mizat pe literatura de sertar, 

care nu prea a existat... Odată cu apariţia posturilor de televiziune, 

treptat interesul cititorilor de carte şi de presă scrisă, culturală, s-a 

diminuat ajungând la o îngrijorătoare criză declanşată cu mult 

înaintea crizei economice. Puşi într-o asemenea situaţie, mulţi dintre 

scriitorii români au devenit pauperi, descurajaţi de scăderea 

vânzărilor de carte şi a orientării consumatorilor de literatură spre 

alte segmente ale informaţiei culturale, ba chiar  subculturale. Tinerii 

scriitori lipsiţi de oportunitatea unei reale afirmări, au început să 

înfiinţeze cenacluri literare în funcţie de prieteniile lor cu alţi 

confraţi din aceeaşi generaţie sau generaţii diferite, în funcţie de 

nivelul de cultură al fiecăruia... S-a produs, astfel, o segmentare 

culturală la baza căreia se află criterii obiective. Literatura română   

s-a schimbat în bine sau în rău, cine ştie? Poate timpul ne va 

răspunde... Cert este faptul că o astfel de schimbare s-a produs 

treptat, au apărut noi leaderi din neant ... Locul de desfăşurare a 

acestor cenacluri s-a mutat din palatele culturii sau casele de cultură, 

în cârciumile de cartier, care acum, sunt denumite pompos cluburi, 

cafenele... Adunăturile de scriitori par a nu mai avea criterii estetice, 

a nu mai dori să impună nu ştiu ce curent literar etc. Dorinţa lor este 

să socializeze, să publice cât mai facil cărţile, să se laude între ei şi, 

desigur, să-şi cumpere reciproc cărţile apărute la edituri obscure sau 

să facă schimb prin bunul obicei, acela de a dărui cu speranţa că, 

astfel, cartea va avea cel puţin un cititor, dacă nu un cumpărător. 

Desigur, dracul nu-i atât de negru: din această lume amalgamată, 

foarte rar mai apare şi câte un autentic scriitor ale cărui cărţi sunt 

traduse în alte limbi, dar , desigur, prin diriguire culturală, vezi 

fenomenul ICR finanţat de statul român, pentru a nu se crea impresia 

în exterior că România a murit, culturaliceşte vorbind. Ei, dar asta e , 

deja, o altă temă de discutat. 

a fost înfiinţat de poetul Ion Gabriel Puşcă, 

originar din Bârlad, un poet bonom şi foarte dedicat cauzei literaturii 

române. Îmi place o regulă pe care el a impus-o, aceea ca fiecare 

participant, la începutul şedinţelor de cenaclu, să guste din pâinea şi 

sarea românească. Acest fapt pitoresc e amplificat şi de faptul că 

poetul îi întâmpină pe oaspeţi îmbrăcat cu o cămeşe, indiferent de 

anotimp. Prin acest cenaclu au trecut foarte mulţi scriitori de 

valoare, mai tineri sau mai în vârstă. O altă regulă strictă pe care Ion 

Gabriel Puşcă a impus-o este sfertul academic, partea a doua a 

şedinţei de cenaclu, un moment de evocare a marilor scriitori români 

dispăruţi în negura vremilor. Frunza de stejar este  motto-ul sesiunii 

de cenaclu -diferită de fiecare dată Într-una din aceste şedinţe de 

lucru(19.0ct.2012), cum le zice el, am participat şi eu ca invitat 

special, am citit câteva fantumuri... Într-o altă şedinţă, am participat 

ca simplu invitat, prilej cu care am ascultat-o pe doamna Labiş, sora 

poetului genial dispărut de tânăr sub un tramvai în piaţa Sfîntul 

Gheorghe din Bucureşti. Doamna Labiş ne-a povestit cum a scris 

poetul Labiş poezia Moartea căprioarei... Sunt foarte multe momente 

de reală cultură produse în acest Cenaclu de seară, cenaclu care, 

acum, se desfăşoară în incinta Bibliotecii Naţionale. Participanţii la 

acest cenaclu nu sunt foarte numeroşi, pentru că la un astfel de 

cenaclu nu se fumează, nu se bea, iar timpul de expunere al textelor 

este unul strict limitat, poetul Ion Gabriel Puşcă orientând acest 

cenaclu spre latura naţională a culturii noastre. Ce e demn de 

menţionat e că spre deosebire de alte cenacluri, aici vin mai mereu 

alţi scriitori dornici de afirmare, poetul fondator având o fundaţie 

culturală şi o editură, o revistă care apare de mai mulţi ani, revista 

ZIP. Adina Stoicescu, profesoară şi poetă îl sprijină cu tot sufletul. 

Asociaţia culturală a celor doi este ADSUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda foto: Marcel Ion Fandarac, Ion Gabriel Puşcă, Conu Marius 

CENACLUL DE SEARĂ al Breslei Cuvântarilor, cum îi mai zice Ion 

Gabriel Puşcă:”  Ideea este că am pornit de la sufixul +AR: plug- AR, 

fântân-AR, zid-AR, cărtur-AR etc şi desigur cuvânt+AR. Şi am 

concluzionat că <ar> înseamna <lucrez cu>. ADSUM are parteneriate 

diverse, printre care unul important este cel cu ICR. Iată o ştire 

recentă privind activitatea acestui cenaclu: Londra - 10 Aprilie 2014 - 

întâlnire cu scriitoarea Kyung-sook Shin, autoarea romanului "Te 

rog, ai grijă de mama", în cadrul "London Book Fair - 2014". E 

interesant cum îşi manageriază astfel activitatea Ion Gabriel Puşcă 

încercând o deschidere internaţională a acestui cenaclu prin editura 

Zip şi ONG-ul  ADSUM. 

 

 

 

 

 

Legendă foto:  Adina Stoicescu, Kyung-sook Shin la London Book Fair – 2014 

Tradiţia culturală e respectată de Ion Gabriel Puşcă şi prin iniţiativele 

editoriale pe care ale are; la Editura ZIP a apărut recent "Spectre în 

labirintul uitării" - Romanul familiei Rebreanu, autor Ilderim 

Rebreanu. În cadrul CENACLULUI DE SEARĂ, personal am 

participat la o şedinţă de lucru în care a fost evocat Liviu Rebreanu, 

iar gestul editorial complineşte astfel iniţiativa cenaclieră. Am scris 

despre acest cenaclu fiindcă a devenit, iată, o entitate culturală 

remarcabilă în peisajul de azi al României culturale. Florin Iordache, 

doctor în chimie un prozator şi umorist foarte bun, din stirpea lui 

Caragiale, echilibrează serile acestui cenaclu. Ion Arcudeanu e o 

prezenţă actoricească dând voce de aur textelor.Detalii despre acest 

cenaclu găsiţi la adresa: https://www.facebook.com/cenacluldeseara 

Marcel Ion Fandarac 
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 u slabe, infime, dar mai ales absente cunoștințe spirituale, sau mai 

bine zis, inconștienți or, cel mult, slab conștienți, ba chiar negând spiritul, 

o bună parte a tinerilor literați din România zilei de azi nu putea cade într-

o plasă mai pernicioasă decât cea a ideologiei marxiste. Iar asta a și făcut. 

Nu că literații mai bătrâni ar stă mai bine la capitolul Conștienţă, sau la cel 

politic - dacă ar fi stat, altele erau realitățile din România, altă clasă 

politică, altul nivelul de trăi al majorității, iar patriotismul era ebluisant. 

Cum în optzeci și nouă nu a avut loc o Revoluție ale cărei rădăcini să fie în 

inimă majorității românilor, ci o adevărată Lovitură de Stat dictată și 

orchestrată din afară și menită să ne priveze de o conducere patriotă și 

astfel să delapideze Avutul manageriat de Statul Securist al momentului 

respectiv, dobândit în peste patru zeci și cinci de ani de muncă silnică, 

privațiuni și suferința națională, ideologia marxistă a rămas adânc 

înrădăcinată în mințile și comportamentul majorității intelectualilor 

români, nu doar a literaţilor. Fapt lesne de înțeles, având în vedere 

programarea sistematică la care au fost supuși din fragedă pruncie zeci și 

zeci de ani. De altfel, așa zis-a Revoluție nu a eliberat România de sub 

baghetă lui Marx, ci doar a schimbat decorurile, căci și Capitalismul tot de 

Marx a fost teoretizat, cum și Comunismul :D E drept că la noi nu a fost 

nici pe departe Comunism, cum nici pe departe nu a fost în ultimii 

douășpatru de ani Capitalism ci, doar, cel mult de niște caricaturi ale celor 

două. Dar să revin la ținerii literați...  

   Pe la începutul anilor două mii apărea în București un individ cu șapca și 

accent rusesc care printre altele cântă în rusă cântece soldățești și spunea 

despre el că este ucrainean, crescut în Odessa și venit în România cu ani în 

urmă la studii. Pe numele sau Vasile Ernu, publică în doomiisase la editură 

Polirom, al cărei angajat era, o carte intitulată Născut în URSS prin care 

idiliza în culori vii anii când URSS-ul era la apogeul sau, dar în subtext, 

proslăvea ideologia care îl crease, adică marxismul. Evident, având în 

vedere contextul descris adineauri, editură și faptul că o bună parte a 

literaților români erau și/sau sunt foști securiști sau colaboratori ai 

Securității, iar Securitatea este un produs prin care coadă rusească își face 

de cap în stil marxist pe plaiurile mioritice, Născut în URSS-ul lui Ernu s-a 

bucurat de un succes considerabil printre intelectuali, fiind amplu recenzat 

și nu precar premiat - chiar și Uniunea Scriitorilor din România i-a oferit 

Premiul pentru Debut. Ulterior, după un lobby pro-marxist mai mult sau 

mai puțin fățiș, împreună cu alți literați proaspăt convertiți, adică critici 

literari, scriitori, jurnaliști etc., pe semne sătui de realitățile din România și 

sper, doar ignoranți, nu și rău intenționați, printre care numiții: Costi 

Rogozanu, Ciprian Siulea, Alex. Cistelecan, Mihai Iovănel, Alex Matei, 

Iulia Popovici, Adrian Șchiop și alții, a creat publicația online de atitudine 

marxistă intitulată CriticAtac, dar și mai mult decât atât, și mai înainte, a 

creat un grup marxist ale cărui tentacule s-au întins inimaginabil de 

departe, din care fac parte, printre alții, și alți tineri literați precum Bogdan 

Alexandru Stănescu, Paul Cernat, Ionuț Chiva, Dan Sociu, Claudiu Turcus 

etc., dar și alți artiști și intelectuali, care lucrează și promovează prin cărți, 

evenimente, publicații, simpozioane șamd idei și așa zise valori marxiste. 

Din păcate, trebuie să vina alții din afară să inițieze mișcări și să traseze 

direcții în țara noastră... noi, deși imnul țării ne spune să ne deșteptăm de 

acuși un sfert de veac, continuăm să dormim pe noi. Sprijiniți financiar, 

logistic și cultural în special din strainantate, aceștia, în instituțiile în care 

lucrează blochează pe cât posibil tot ce nu intră în canonul lor, mai ales în 

cadrul anumitor edituri unde practică o cenzură drastică.   

 

 

 

 

 

 

 

Acest grup, spre exemplu, controlează și dirijează cel puțin ce cărți ale 

autorilor români se publică la editurile Polirom și Cartea Românească, 

dacă nu și la... nu mai zic, dar și, spre exemplu, ce cărți sunt distinse cu  

premiile "Mihai Eminescu" sau ale Uniunii Scriitorilor din România sau 

ale revistei Observator cultural șamd, dar și "modă" în literatură română. 

Cum? Păi simplu, pe fondul inculturii politice generale și prin oameni 

infiltrați în funcțiile mai mult sau mai puțin de conducere ale editurilor, în 

redacțiile revistelor literare-culturale, în juriile de premiere și în diverse 

alte instituții. Spre exemplu: dintre funcționării Polirom, care ține în brațe 

și Cartea Românească, editură de casă a Uniunii Scriitorilor din România, 

fac parte Bogdan Alexandru Stănescu, Paul Cernat și alții; dintre redactorii 

revistei Observator cultural fac parte Iulia Popovici, Paul Cernat, Bogdan 

Alexandru Stănescu și alții; din juriile de premiere ale USR și altor 

instituții fac parte uneori și unii dintre cei numiți anterior, dar și alții din 

aceeași "gașcă".  

  Recent, la premiile revistei Observator cultural fiind, am avut parte de un 

spectacol burlesc după ce am văzut pe ecreanul scenei Teatrului Odeon fix 

la începutul festivității, ceea ce am văzut și în alți ani, dar am luat în spirit 

de glumă, și-anume inițialele ROȘII ale Partidului Comunist Român. 

Uitându-mă la titlurile nominalizate am văzut că optisprezece din treizeci 

și patru de titluri nominalizate aparțineau editurii Polirom/ Cartea 

Românească, deci peste jumate. O parte dintre celelalte aparțineau altor 

edituri administrate de alți marxiști, cum ar fi Tracus Arte. Uitându-mă la 

membrii juriului de nominalizare am văzut că din el făceau parte marxiști 

autodeclarați și/sau angajați mai mult sau mai puțin sub acoperire ai 

editurii Polirom/Cartea Românească precum: Bogdan Alexandru Stănescu, 

Bogdan Crețu, Bianca Burtă Cerant, Paul Cernat, Antonio Patras, Doris 

Mironescu, Claudiu Turcus, Adrian Lăcătuș, Iulia Popovici, Alină Purcaru 

și, probabil, așa mai departe. Uitându-mă la membri juriului de premiere 

am observat că din el făceau parte marxiști autodeclarați precum: Paul 

Cernat, Adrian Lăcătuș, Iulia Popovici, Antonio Patras, Claudiu Turcus și, 

probabil, așa mai departe. Ei, și acum, să vedem cine a câștigat premiile: 

Premiul pentru traduceri l-a câștigat Bogdan Ghiu, printre altele și autor 

CriticAtac; Premiul pentru Eseistică l-a câștigat Gabriel Andreescu, printre 

altele și marxist; Premiul pentru Proză l-a câștigat Adrian Șchiop, printre 

altele și autor CriticAtac; Premiul penru Poezie l-a câștigat Dan Sociu, 

printre altele marxist autodeclarat, unul dintre poeții "de casă" al "găștii"; 

Premiul pentru Memorialistică l-au câștigat Ana Blandiana, printre altele 

și autoarea unor înfocate versuri în care înaltă Partidul Comunist Român și 

marxismul, împreună cu Ștefan Agopian, a cărei carte se referă, delicios, la 

vremurile antedecembriste. S-au mai decernat două premii altor trei autori 

însă nu am cunoștințe sigure despre anturajele ideologice în care se învârt. 

Cert este că revistă Observator cultural, cu o redacție majoritar, deși e 

posibil să fie total, marxistă, cu un juriu de nominalizare majoritar, deși e 

posibil să fie total, marxist, cu un juriu de premiere majoritar, deși e 

posibil să fie total, marxist, din care fac parte angajați mai mult sau mai 

puțin sub acoperire ai editurii Polirom/Cartea Românească, a premiat cel 

puțin anul acesta o serie de autori marxiști publicați în special la editură 

Polirom/Cartea Românească. Menționez că în țările civilizate angajații 

editurilor nu fac parte din juriile care nominalizează și premiază cărțile, 

deci nu nominalizează și nici nu premiază cărțile publicate la editurile 

unde sunt angajați...  

(Continuare în pagina 5 ) 
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(…) iberalizarea sonetului a fost doar un prim pas de ieşire din sfera de 

influenţă a uriaşului mentor. Un al doilea pas este crearea unei noi specii 

de poezie cu formă fixă şi aceasta se va numi elidă, o asamblare de patru 

distihuri precum cele din finalurile, întotdeauna strălucitoare, ale sonetului 

de factură englezească. Demersul are destule precedente în istoria 

literaturii universale. Astfel, vilanela practicată astăzi nu poate fi separată 

de numele lui Jean Passerat, după cum nici pantumulului occidental nu i se 

poate nega paternitatea hugoliană. Terzanela îl are drept creator pe Lewis 

Turco, iar schaltiniena pe Raymond Schaltin.  

Poemul într-un vers ne duce cu gândul la inventatorul lui modern care 

este evreul ucrainean Emmanuel Lochac căruia i-a cântat în strună 

Guillaume Apollinaire, pe care Ion Pillat îi imită şi face şcoală în literatura 

română: Blaga, Voilculescu, Gheorghe Tomozei, Utta Siegrid König, 

Bogdan I. Pascu, Dumitru Radu, Paula Romanescu etc.  

 Alecsandri a botezat şi ilustrat în chip strălucit conceptul 

operaţional de pastel, iar Arghezi pe cea de creion, neomolgată 

însă ca specie personalizată de sine stătătoare.  

 Macedonski, unul din pionierii versului liber în Europa a fost la un 

pas de a impune, pe urmele lui Banville, rondopantumul cu o 

delicată capodoperă intitulată Zori roze, rămas asimilabil 

rondelului în care autorul nu şi-a aflat nici până astăzi un rival pe 

măsură. 

 Marcel Ion Fandarac a impus şi experimentat, fără să aibă 

discipoli, fantumul. Şi desigur că inventarul creatorilor de acest 

gen matriceal ar putea continua. 

Sursa: http://revistahelis.ro/revista/2012/feb_2012.pdf 

: poezie cu formă fixă, de origine română, creată
*
 şi impusă de 

Marcel Ion FANDARAC, poet român, membru al Uniunii Scriitorilor din 

România. Fantumul este alcătuit din 13 versuri, cuprinse în trei strofe de 

patru versuri şi un ultim vers independent. Primul vers al primei strofe este 

şi primul vers al strofei a doua, el repetându-se şi la sfârşitul poeziei. Al 

doilea vers al primei strofe devine ultimul vers al strofei a doua. Al treilea 

vers al primei strofe devenind primul vers al strofei a treia. Al patrulea 

vers al primei strofe se regăseşte în ultimul vers al strofei a treia. Fantumul 

este definit ca o specie a genului liric, o formă fixă a poeziei în care fondul 

lui poate fi unul de meditaţie lirică, filosofică, religioasă, erotică sau o 

descriere a naturii, ori unul satiric etc. Expresivitatea muzicală a 

fantumului poate fi pusă mai bine în valoare prin practicarea rimelor 

interioare în versurile strofelor. Structura strofică fiind expansiv-muzicală, 

permite ca fantumul să fie uşor de transpus în module melodice diferite şi 

linii melodice specifice, cum ar fi: lied, romanţă, song, rock, countrz, jazz 

etc. Versul fantumului poate fi atât un endecasilab iambic, cât şi un 

tetrametru, fie el iambic sau în celelalte variante cunoscute. Poezia sacră 

poate fi reprezentată şi de această formă fixă, caz în care primul vers 

devine o invocaţie sacrală. Primul vers definind, de regulă, tema poetică a 

fantumului. Rimele, după succesiunea lor în strofe, pot fi încrucişate sau 

alternante, astfel: abab- în cazul când fantumul păstrează, la toate strofele, 

aceeaşi structură rimică. Această formă fixă mai permite şi o altă structură 

a rimelor, la o aceeaşi structură a versurilor şi a strofelor, astfel rimele pot 

fi îmbrăţişate: abba, doar la prima strofă a fantumului, celelalte două strofe 

având structura rimică de tipul rimei alternante: abab- la strofa a doua şi: 

baba- la a treia strofă. Dată fiind posibilitatea extrem de restrânsă a 

folosirii doar a două rime: a,b, precum şi a repetiţiei versurilor din prima 

strofă, după cum am indicat, practicarea acestei forme fixe, denumită 

fantum, cere o deosebită virtuozitate şi stăpânire a versificaţiei. După 

informaţiile pe care le deţinem, până acum, Limba Română cunoaşte prin 

Fantum prima sa contribuţie originală la îmbogăţirea tezaurului ei şi al 

literaturii universale. Fantumul- formă fixă a poeziei, care poate sta pe 

aceeaşi treaptă cu celelalte creaţii ale spiritului uman din alte literaturi ale 

lumii, numite forme fixe ale poeziei: sonet, rondel, glossă, pantum, 

rondou, rubayat etc. Avem astfel următoarele structuri/variante ale 

fantumului: 

abab (1234) abab(1562) abab (3784) a (1) 

abba (1234) aabb(1562) baba (3784) a (1) 

abab (1234) aabb(1562) abab (3784) a (1) 

aabb (1234) abba(1562) baab (3784) a (1) 

*
Vezi Marcel Ion Fandarac: Sertarul lui Dumnezeu,Ed.Eminescu,1996, 

Amintirile Sufletului, Ed.Corida,1999. 

 

 

(Continuare din pagina 5) 

ar, până la urmă, care e problemă dacă o bună parte dintre literații tineri ai 

României de azi sunt marxiști? Însuși marxismul și nu în ultimul rând în ce-și 

transformă el adeptul. Marxismul, la fel că multe alte ideologii politice, nu poate 

fi pus în aplicare fără încălcarea dreptului natural al fiecărui om, adică fără 

îngrădirea și lipsirea de libertate și constrângerea și condiționarea și alienarea 

politică șamd a oamenilor de către o elită care deține puterea absolută, inclusiv 

asupra vieților supușilor ei. Cu alte cuvinte, la fel că multe mai toate ideologiile 

politice, Marxismul este nedrept, inechitabil - nici n-ar avea cum să fie altfel din 

moment ce este pur materialist, negând spiritul, divinul și implicit toate virtuțile 

care emană din el, precum: Libertatea și conștiință ei, pe care o limitează, deci o 

încalcă; Egalitatea și conștiință ei, pe care deși o propovăduiește împarte lumea în 

clase cu drepturi, obligații și privilegii diferite; Fraternitatea și conștiință ei, pe 

care având inimă închisă n-o poate nici conștientiza, nici înțelege, nici simți, nici 

manifestă și nici trezi în adepții săi; Echitatea și conștiință ei, pe care deopotrivă 

n-o poate nici conștientiza, nici înțelege, nici simți și nici trezi în adepții săi; nu 

mai spun de Compasiune, Caritate, Grație, Onestitate, Neinterferența în viață și 

treburile altuia, Iubire... Iubirea Necondiționată pentru aproape și pentru mediul 

înconjurător. Fiind strict materialist, consideră omul Animal Intelectual, neputând 

vedea adevărul că "omul este o ființă spirituală care are o experiență umană", deci 

neagă inimă care, atunci când omul este în deplinătatea facultăților și-a constiinei 

sale, comandă creierul, făcându-l pe om un izvor de Iubire, Bunătate, Compasiune 

capabil să conștientizeze, să respecte, să simtă și să manifeste, atât Libertatea, cât 

și Egalitatea, Fraternitatea și Echitatea. Cum e când simți iubire? fără îndoială ești 

mai bun, mai receptiv, mai tolerant, mai îngăduitor, mai compasiv, mai fratern, 

mai generos, mai elevat, mai uman, mai vesel și mai bine dispus, iar sursă iubirii 

este în inimă. Cu cât ai inimă mai deschisă, cu-atât ești mai uman, mai fericit. Dar 

ce anume comandă creierul unui Animal Intelectual? Viscerele. Care sunt locul 

conștiintei bazice pe care masonii o simbolizează prin tablă de șah și care cu ce 

sunt sau se vor pline?  

  Marxismul face omul adeptul verbului "a avea", niciodată cel al mult mai 

naturalului și deșteptului "a fi" care îl cuprinde în primul rând și pe "a ști" și nu în 

ultimul rând și pe "a avea", iar lumea pe care caută să o materializeze este una 

piramidala în care cei foarte foarte mulți sunt egali și sclavi viscerali inconștienți 

consumatori care se cred oameni liberi... sclavi ai celor care dețin tot și toată 

puterea, inclusiv asupra vieților majorității. Simbolul central al acestei ideologii 

este Muncă, Muncă Silită, nu Înțelepciunea-Cunoașterea-Conștientă care este 

simbolul oricărei ideologii politice în adevăratul sens al cuvântului și al oricărei 

Culturi, iar omul marxismului este Muncitorul, nu Înțeleptul-Cunoscătorul-

Conștientul. Dar între animale se știe că este unul pe care știință l-a numit 

"masculul alfa" care conduce toată haită. Și nu este niciodată "alfa" cel înțelept, ci 

cel mare și tare că îi supune prin forță și violentă pe toți, că-ntre gorile. Marxiștii 

Lenin, Stalin și Mao, sunt doar câțiva dintre masculii alfa ai umanității recente. În 

numele Marxismului au omorât împreună peste două sute de milioane de oameni 

și cine știe câte miliarde  de vieți au distrus...  

Marxismul este, cum plastic îi spuneam unui critic literar proaspăt cooptat în 

gașca anterior descrisă, ca un travestit care te induce în eroare că-i femeie, te 

îmbăta și când te aștepți să-ți dea savarină... îți da pula.  

Sursă:http://chipurile.blogspot.ro/2014/04/literații-lui-marx-sau-caracatița-din.html  
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lexandru Surdu s-a născut la 24 februarie 1938 în Braşov, a absolvit 

Liceulul „Andrei Şaguna” din oraşul natal,  în anul 1955 şi Facultatea de 

Filosofie a Universităţii din Bucureşti, în anul 1963. Din 1964 a fost 

cercetător la Centrul de Logică al Academiei Române înfiinţat şi condus 

de acad. Athanase Joja, făcând parte din Sectorul de logică clasică, condus 

de acad. Dan Bădărău unde  a colaborat cu Aram Frenkian, Anton 

Dumitriu şi Constantin Noica. În 1975 şi-a luat doctoratul cu o teză de 

logică. Nu a fost membru P.C.R. motiv pentru care a avut de suferit, fiind 

transferat de la Academie la Biblioteca Centrală Universitară, apoi la  

Institutul de Cercetări Pedagogice şi Psihologice, iar după desfiinţarea 

acestuia  în 1982, în urma „procesului” meditaţiei transcendentale, a fost 

repartizat ca bibliotecar la Biblioteca Facultăţii de Medicină Veterinară a 

Institutului Agronomic din Bucureşti. Astăzi este Preşedintele Secţiei de 

filosofie a Academiei Române. Între lucrările de specialitate (filosofie, 

logică) un interes aparte îl prezintă cărţile de suflet dedicate specificului 

românesc, dintre care comentăm  volumul intitulat A sufletului românesc 

cinstire (Ed. Renaissance, Bucureşti, 2011). 

În Cuvânt înainte – autorul  mărturiseşte că a început să scrie această carte 

după al III-lea Simpozion naţional „Constantin Noica” de la Iaşi,  

propunându-şi să resusciteze caracteristicile sufletului nostru tradiţional 

precum şi momentele sale de afirmare, astăzi, când se fac eforturi externe 

şi interne de ştergere a specificului nostru.  

Pentru a urmări caracteristicile spirituale şi momentele aurorale ale 

românismului, coroborăm Cuvântul înainte al autorului cu ultimul capitol 

al cărţii, care dă şi titlul volumului, A sufletului românesc cinstire.  Aici se 

explică ceea ce înţelege autorul prin suflet, pornind de la tracul machedon 

Aristotel şi anume, desăvârşirea trupului. Sufletul cuprinde trei 

componente: sensibilitatea,  gândirea cugetătoare şi gândirea speculativă 

(gândirea care se gândeşte pe sine, spiritul). Alexandru Surdu 

caracterizează astfel partea sensibilă a sufletului românesc: „milos, blând 

şi tolerant, chiar în detrimentul propriilor sale interese; fatalist şi uneori, 

greu de urnit, cu credinţă mai mult în ajutorul divin decât în propriile 

forţe.” La care se  adaugă măreţia şi curajul prin care s-au afirmat mari 

conducători militari (Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul şi alţii) în luptele cu 

popoarele migratore şi mai târziu cu turcii. 

Referindu-se la partea cugetătoare a sufletului românesc, autorul afirmă că 

intelectul şi inteligenţa noastră au dat lumii savanţi, inventatori, filosofi de 

mare valoare, pe care nu-i mai enumeră, dar printre care desigur că s 

enumără: Constantin Rădulescu-Motru, Lucian Blaga, Vasile Băncilă, 

Constantin Noica, Vasile Conta, Ştefan Odobleja,  Ştefan Lupaşcu etc. 

În ceea ce priveşte gândirea speculativă (gândirea care se gândeşte pe 

sine), ea s-a materializat în lucrări filosofice identitare, datorate în special 

filosofilor: Lucian Blaga, Vasile Băncilă şi Constantin Noica, cei care au 

întruchipat acel genius loci specific românesc.   

Vom prezenta cartea academicianului Alexandru Surdu urmărind întâi 

caracteristicile sufletului românesc şi apoi realizările sale materiale. 

Pornim de la capitolul 12, intitulat Bucuriile simple şi cele şapte păcate în 

care sunt analizate eseurile lui Constantin Noica: Bucuriile simple şi 

Despre păcat.  Noica afirmă că plăcerea ţine de animalitate (de simţuri), pe 

când bucuria de umanitate. Bucuriile simple nu trebuie să treacă în exces 

pentru că devin păcate. Păcatele clastice sunt oarecum gnoseologice, 

excesele lor ţin de ignoranţă şi necunoaşterea consecinţelor acestora. 

Românul tradiţional era cumpătat din fire şi optimist chiar în momentele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de restrişte,  după cum o dovedeşte şi cartea filosofului Petre Andrei, 

intitulată Despre fericire, scrisă în anul 1920, când viaţa era plină de 

lipsurile provocate de primul război mondial. Lucrarea aceasta premerge 

Bucuriile simple nicasiene, starea de bine „bonismul” lui Petre Andrei 

cataloghează plăceri: corporale, sentimentale şi intelectuale, ultimele fiind 

cele mai durabile.  

De la bucuriile simple, care ţin de bunul simţ al fiinţei, trecem la 

sentimentul cosmic al ţăranului român tradiţional, aşa cum se manifestă el  

când este cuprins de Duhul sărbătorii. Pentru Nae Ionescu, duhul sărbătorii 

se manifestă independent de voinţa cuiva, ca şi naţionalitatea şi religia. 

Duhul spaţiului geografic, spiritus loci modelează sufletul locuitorului, 

teorie de la pleacă şi Blaga, pe urmele lui Spengler, elaborând Spaţiul 

mioritic şi apoi Băncilă în Spaţiul Bărăganului. Despre înfrăţirea 

românului cu natura, Alexandru Surdu aminteşte un fapt interesant, 

provocat de reforma calendarului, din 1919, analizată pe larg de Vasile 

Băncilă. Datorită acestei reforme, care muta Anul Nou de la echinoxiul de 

primăvară la solstiţiul de iarnă, ritmurile cosmice ale tradiţiilor 

agricultorilor au fost date peste cap. Iată un exemplu: acum, de Anul Nou, 

se strigă Pluguşorul iar la Crăciun se colindă cu  Florile dalbe – 

evenimente legate de primăvară. După 1945, comunismul a încercat să 

distrugă specificul românesc şi tradiţiile noastre. Astăzi, revenirea e grea, 

tinerii nu cunosc semnificaţiile sărbătorilor tradiţionale. De asemenea, 

statele puternic industrializate practică o politică de deznaţionalizare 

pentru transformarea celorlaltor state în pieţe de desfacere. În perioada 

actuală,  duhul sărbătorilor este „în eclipsă” dar credinţa creştin ortodoxă 

poate îl va întări. Tradiţiile şi sărbătorile sunt legate de Povestea iubirii la 

români în care erudiţia şi lirismul prezentării se împletesc armonios în 

paginile autorului. Educaţia sexuală a tinerilor, în societatea noastră 

poastorală şi agricolă, începea pe la vârsta de 12 ani, atât pentru băieţii, cât 

şi pentru fete, în vederea căsătoriei. Băieţii, erau separaţi de familie şi 

educaţi în spiritul vitejiei şi onoarei (supuşi diverselor privaţiuni), în 

timpul transhumanţei, iar fetele, acasă, învăţau să gătească, să coase, să 

ţese şi să fie supuse bărbatului (acest ultim aspect, astăzi, desigur, este 

repugnat).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda foto: Anul Nou Românesc II, fotografie de Adolph Chevallier, fotograf al 

Curții Regale începând cu 1921. 

( Continuare în pagina 7) 
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Logodna nevinovată de dragoste se făcea de Dragobete. Legenda acestei 

sărbători e povestită cu amănunte mai puţin cunoscute. Dragobetele era 

fiul Dochiei  (Terra mater, Gaia/Glia), căsătorit cu Lăzăriţa, un fel de 

zeiţate a vegetaţiei, ca şi fratele ei, Lăzărel care, înviat de surorile sale care 

îi ung trupul cu lapte,  devine un strat cu flori.  Sâmbăta Floriilor era o 

sărbătoare cu un ritual  practicat numai de fete, una era îmbrăcată în 

mireasă, numită Lăzăriţa, celelalte reprezentând corul care se manifesta cu 

bocete la moartea lui Lăzărel apoi se înveselea la învieriea acestuia şi se 

pornea hora.Dragobetele era închipuit fie ca Zburător, demonic, fie înger 

adolescentin care aranja logodna păsărilor (nu a animalelor). Prima 

întâlnire sub semnul dragostei nevinovate dintre băieţii şi fetele educate 

pentru căsătorie se petrecea în sărbătoarea Dragobetelui, în natură, sub 

privirea comunităţii. Hora se desfăşura, la început diferenţiată pe sexe, 

apoi dansau doi câte doi, fetele cu băieţii care le-au căzut cu tronc. La un 

semnal, perechile se destrămau, fetele se ascundeau în spatele părinţilor, 

spectatorilor sau în pădurea din apropiere, de unde, se năpusteau asupra 

băieţilor porniţi să le caute bătândui cu beţele (drago-beţele) şi sărutându-i 

pătimaş. Era singura sărbătoare în care fetele îşi alegeau partenerii.  

Întâlnirile următoare dintre băieţi şi fete se petreceau la horele junilor. 

Începând cu logodna adevărată, în vederea căsătoriei, fata nu mai avea nici 

un cuvânt.  Vătaful/ Voatra bătea la poartă, junele însoţit de doi bărbaţi din 

neam (dar nu părintele), venea la familia fetei pentru „vederea” acesteia. 

Fata îmbrăcată sărbătoreşte aducea peţitorului o rămurică de busuioc. Dacă 

la lecare acesta o lăsa pe masă, înseamna că fata nu i-a plăcut şi în 

consecinţă logodna şi cărsătoria nu se vor face. Dacă lua rămurica, urma 

căsătoria, după care femeia supusă bărbatului, năştea copii, rugându-se 

Sfintei Fecioare Maria să o ajute.   

Trecând în revistă aspecte ale sufletului românesc, să urmărim în 

succesiune istorică, unele materializări importante ale activităţii acestuia, 

prezentate de academicianul Alexandru Surdu.  Pentru a ajunge la 

înfiinţarea Primei şcoli româneşti, autorul aminteşte câteva momente 

istorice necesare lămuririi cititorilor. Prin 1369, preoţi bulgari, armeni şi 

greci, refugiaţi în Ţările Române din faţa turcilor, impun în parctica 

bisericească limba slavonă. Apoi, limba română se va scrie cu  litere 

chirilice. În anul 1495 s-a construit biserica Sf. Nicolae şi prima Şcoală 

Românească  din Şcheii Braşovului, epoca ei de glorie datorându-se 

diaconului Coresi, stabilit aici la 1556. Azi prima Şcoala Românească a 

devenit muzeu. 

Preotul Artemiu Anderco a descoperit la începutul secolului XX, într-o 

biserică maramureşeană cu turn zvelt, construită în anul 1364, o culegere 

de texte pe care le-a denumit Codicele de la Ieud  şi le-a expus cu ocazia 

adunării gnerale a ASTREI din 1921 desfăşurată la Sighetul Marmaţiei. 

Culegerea a fost adusă la Bucureşti în vederea cercetării, dar a fost 

destrămată pe teme, publicându-se fragmentele:  Legenda Duminicii, 

Catehismul, Manuscrisul de la Ieud, Pravila. Alexandru Surdu salută 

publicarea textelor dar deplânge fragmentarismul care înseamnă altceva 

decât întregul. 

Un alt moment de afirmare al sufletului românesc o constituie 

reproducerea Primului parimiar românesc descoperit în anul 1967 de către 

marele descifrator de texte chirilice,  preotul, de două ori doctor, Vasile 

Oltean, directorul Muzeului Primei Şcoli Româneşti din Şcheii Braşovului. 

Textul, care cuprinde 37698 de cuvinte ale căror literea au fost redesenate 

de sfântul părinte, este mai vechi cu aproximativ 200 de ani decât parimiile 

mitropolitului Dosoftei.  

Specializarea în logică a academicianului Alexandru Surdu îl face să se 

oprească admirativ asupra manuscrisului lui Dimitrie Cantemir în acest 

domeniu: Compendiolum universae logices institutionis depozitat la 

Arhivele din Moscova, despre care a aflat George Seulescu în 1833 şi care 

a fost cercetat abia în 1878 de Grigore Tocilescu. Lucrarea lui Cantemir a 

fost tradusă din latină în română de Dan Sluşanschi şi editată de Alexandru 

Surdu la Ed. Ştiinţifică Bucureşti în anul 1995. 

Un moment auroral în istoria românismului îl constituie activitatea 

mitropolitului Andrei Şaguna  născut la 20.12.1808 în Mişcolţ, cu strămoşi 

aromâni veniţi din Moscopole. Mitropolitul a ridicat peste 50 de biserici; a 

înfiinţat cca 800 de şcoli săteşti în preajma bisericilor; a editat la tipografia 

eparhială aproape 200 de manuale şi cărţi, între care şi celebra Biblie a lui 

Şaguna (1856-1858) şi ziarul Telegraful Român. În anul 1871 a fost ales 

membru de onoare al Societăţii Academice Române (care va deveni 

Academia Română în anul 1879) şi a înfiinţat în anul 1861 Asociaţia 

Transilvană pentru Literatura Română şi cultura Poporului Român 

(ASTRA). Ideea înfiinţării acesteia i-a parţinut lui Avram Iancu „crăişorul 

munţilor” care, împreună cu Axente Sever şi Simion Bărnuţiu au propus-o 

în 1852 fără să reuşească.  Alexandru Surdu consideră că cel mai 

important ideal al mitropolitului Şaguna a fost acela de a uni toţi românii 

din: Transilvania, Bucovina, Banat, regiunile din Ungaria şi Serbia într-un 

„ducat al românilor”. Mitropolitul a fost înmormântat lângă Biserica Mare 

din  Răşinari. 

Între activităţile realizate de ASTRA, Alexandru Surdu menţionează: 

înfiinţarea de şcoli; tipărirea de manuale, abecedare şi cărţi populare; 

editarea revistei omonime; acordarea subvenţii şi burse (chiar Aurel Vlaicu 

s-a bucurat de acest sprijin). Scopul ei major a fost pregătirea Marii Uniri. 

A fost desfiinţată în 1948 şi a reînviat  după 5 decenii cu sediul la Sibiu. 

Astăzi  funcţionează revigorată extinzându-şi activităţile şi în Republica 

Moldova.  

În capitolul Cetatea cu nume de regină, Alexandru Surdu dezvoltă o 

cercetare etimologică a numelul cetăţii Codlea, oprindu-se la numele 

preroman Cidonia. Amintirile despre viaţa trăită de autor în acest oraş 

constituie prijejul de a releva frumoasele obiceiuri şi tradiţii din timpurile 

patriarhale.  Azi saşii au plecat în Germania iar  românii îşi caută locuri de 

muncă prin Europa.  

În încheierea prezentării cărţii ne vom referi la capitolul intitulat În ce 

limbă vorbeşte Dumnezeu. În ziua Cincizecimii, Duhul Sfânt a coboarât 

între apostoli învăţându-i instantaneu să vorbească fiecare în limba în care 

urma să convertească la creştinism populaţiile repartizate.  Constantin  

Noica, în Rostire filosofică românească, afirmă că primul verset din 

Prologul Evangheliei după Ioan – „La început a fost cuvântul” - se poate 

exprima cel mai bine în limba română, prin sintagma: „Întru obârşie era 

rostirea”, întrucât obârşia sugerează începutul şi sfârşitul, rostirea trimite la 

rost, iar întru cuprine atât ce este în interior dar şi devenirea. În conclzie, 

Alexandru Surdu exclamă cu mândrie: „Nu putem răspunde la întrebarea: 

În ce limbă vorbeşte Dumnezeu?, dar suntem siguri că cel puţin în primul 

verset din evanghelia după Ioan vorbeşte cel mai bine în limba română.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda foto:Coşarul, Fotografie din arhiva Institutului pentru Memorie Vizuala 

Cartea academicianului Alexandru Surdu, A sufletului românesc cinstire, 

este scrisă într-un stil limpede, pe înţelesul tuturor, noţiunile filosofice sunt 

explicate clar, iar informaţiile culturale sunt intercalate la locul porivit în 

desfăşurarea logică a evenimentelor relatate. Cartea menţionată 

completează seria  lucrărilor elaborate de Alexandru Surdu dedicate 

gândirii speculative autohtone: Elogiul filosofiei româneşti (discurs de 

recepţie la Academia Română, 1994), Vocaţii filosofice româneşti (1995) 

şi Contribuţii româneşti în domeniul logicii în secolul XX (1999), relevând 

acum virtuţile sufletului românesc.Coperta volumului reprezintă Crucea de 

pe Caraiman (uzitată acum drept simbol naţional), bătută de vânturile 

istoriei. Cu ajutorul dreptei credinţe, autorul este convins că vom rezista 

tuturor atentatelor împotriva naţiei. 

Cartea academicianului Alexandru Surdu, înalt patriotic, A sufletului 

românesc cinstire nu trebuie să lipsească din nicio casă de român.  
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oua grilă de programe a TVR va intra în vigoare de la 1 martie. 

Televiziunea publică anunţă “o nouă viziune” şi lansează cea mai ieftină 

grilă din istorie: 25.000 de euro pe săptămână pentru TVR1 şi 15.000 de 

euro pentru TVR2 costuri de producţie, conform declaraţiilor lui Stelian 

Tănase, director interimar la instituţiei. 

În noua grilă şi-a făcut loc şi emisiunea Om cu carte, al cărei prezentator 

va fi Ion Cristoiu. Venirea ziaristului la TVR este contestată de Adelin 

Petrişor, unul dintre cei cunoscuţi reporteri ai televiziunii. Acesta publicat 

pe blogul său un text acid la adresa lui Cristoiu. 

“Am făcut o favoare TVR venind să fac o emisiune despre cărți”, le-a spus 

Ion Cristoiu jurnaliștilor veniți la conferința de presă în care Stelian 

Tănase vorbea despre noua grilă. Dacă Herta Muller (laureat de Nobel) ar 

fi venit la TVR să realizeze o emisiune, sunt sigur că ar fi fost mai 

modestă și mai plină de bun-simț. Ceilalți oameni pe care directorul 

general intermar i-a adus în TVR au spus câteva vorbe despre ceea ce vor 

face. Dinescu a făcut o glumă. Maestrul trebuia să iasă în evidență, doar e 

maestru… Cu o aroganță demnă de un dictator african, el a ținut să ne 

anunțe că ne-a făcut un hatâr venind să ia un salariu de la Televiziunea 

Publică.  Bine că a fost doar atât. Bine că nu s-a anunțat mărirea taxei tv, 

în cinstea venirii domniei sale, normal. Bine că angajații nu vor fi obligați 

să treacă pe la biroului maestrului pentru a-i mulțumi și pentru a-i pupa 

ghiulul…ăăă…condeiul cu care scrie așa de frumos. Da, putea fi mai 

rău… 

Maestre, din punctul meu de vedere ( sigur, doar un reporter de la știri, nu 

vreun director), poți să-ți iei emisiunea și să …. o muți pe frecvența liberă 

a OTV, acolo unde obișnuiai să combați cu nea Dan Diaconescu. Am fost 

tentat să scriu să ți-o bagi direct în fundul de maestru, dar nu poți să i te 

adresezi așa unui om care vrea doar să-ți facă o favoare. În altă ordine de 

idei, să știi că TVR a avut emisiuni despre cărți cel puțin la fel de bune ca 

cele pe care, în mărinimia ta, ai acceptat să le realizezi. Voi aminti doar 

două nume: Cristian Tabără și Tudor Călin Zarojanu. Primul e încă angajat 

al TVR. Ce vreau să spun, maestre, e că poți să ne lași, să nu ne mai faci 

nicio favoare. Ne descurcăm…”, a scris Adelin Petrişor pe blogul său. 

Adelin Petrişor este reporter special al TVR şi a mai lucrat ca reporter 

pentru Realitatea TV şi Antena 1. 

Sursa: http://activenews.ro/venirea-lui-ion-cristoiu-la-tvr-contestata-

maestre-ne-lasi_1822682.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ntervenţia mea la conferinţă de presă de ieri dedicată noii grile a TVR a 

provocat unui angajat al TVR niţică diaree. Diareea diaree se vindecă pe 

calea gurii. Diareea nervoasă, pe calea scrisului. 

 

Angajatul s-a manifestat împotriva mea printr-un text lipit pe blogul 

personal, devenit un soi de perete de Wc de gara, unde trăirile imediate se 

scriu cu destul (degetul - n.red.). Supăratul e prezentat de Reporter virtual 

că numindu-se Adelin Petrişor, reporter. 

 

Din câte-mi amintesc, un anume Adelin Petrişor lucra pe vremuri la 

Antena 3. Nu ştiam că lucrează acum la TVR. Urmăresc postul public. Nu 

însă cu atâta hărnicie încât să bag seama că difuzează şi reportaje 

întocmite de Adelin Petrişor", a scris Ion Cristoiu. 

 

Răspunsul lui Ion Cristoiu vine ca urmare a aprecierilor făcute de Adelin 

Petrişor, care a spus despre acesta că are o aroganţă demnă de un dictator 

african atunci când spune că a făcut o favoare TVR prin faptul că a 

acceptat să facă o emisiune despre cărţi acolo. 

 

"Am declarat că eu am făcut o favoare TVR şi nu TVR mie, nu că expresie 

publică a dispreţului faţă de instituţia al cărei salariat e Adelin Petrişor 

(departe de mine asemenea arogante), ci drept replică la insinuările unor 

piţifelnici din sala că noi, cei invitaţi de Stelian Tănase să colaboreze - 

Mircea Dinescu, Cornel Nistorescu, Florin Iaru, Ion Ioniţă, Miruna 

Munteanu - eram nişte terchea-berchea, cărora li se făcuse o pomană de 

către noul director", a admis Ion Cristoiu. 

Sursa: http://www.ziare.com/ion-cristoiu/stiri-ion-cristoiu/scandal-in-tvr-

ion-cristoiu-ii-raspunde-dur-lui-adelin-petrisor-1284704 
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„Istoricul nu are voie sã mintã deliberat“, 

-fragment- 
interviu cu academicianul Ioan Aurel Pop, rector al Universităţii Babeş Bolya-Cluj 

 

I. Maxim Danciu: 
 Domnule profesor Ioan-Aurel Pop, aţi publicat nu demult o lucrare 
polemicã, avândun titlu incitant: Istoria, adevãrul şi miturile, pentru arãspunde, pe de 
o parte, în mod expres, unei lucrãri aistoricului Lucian Boia, de la Universitatea din 
Bucu-reşti, care trata despre raportul dintre istorie şi mit în conştiinţa româneascã, 
dar, pe de altã parte, şi pentru alãmuri o problemã de fond în cunoaşterea 
istoricã, anume raportul dintre adevãrul istoric şi interpretarealui, dintre informaţia 
documentarã şi deformarea aces-teia, mai mult sau mai puţin intenţionatã, în 
lucrãrimai vechi sau mai noi de istorie. Cum vedeţi, aşadar,ecuaţia „adevãr-mit“, 
cãreia orice cercetãtor al trecutuluiistoric trebuie, într-un fel sau altul, sã-i dea o 
soluţie? 
Ioan-Aurel Pop:Am scris recent, într-adevãr,o carte despre o altã carte, socotitã 
„avangardistã“şi „iconoclastã“, a profesorului Boia şi s-ar putea,de aceea, sã spunã 
unii cã lucrarea mea este „conservatoare“ şi „academistã“. Eu nu am intenţionat sã 
fie decât un alt punct de vedere, dupã principiul roman de drept conform cãruia 
trebuie „ascultatã şi cealaltã parte“ sau dupã dictonul care spune: „calea de mijloc 
este cea de aur“. Nu cred cã am reuşit decât în parte sã-mi expun inteligibil punctul 
de vedere, dar asta este o altã chestiune...  Ecuaţia, cum spuneţi dumneavoastrã, 
adevãr-mit îi preocupã de multã vreme pe istorici, pe filosofii istoriei şi pe alţi 
gânditori, fiindcã ea este un fel de cheie a cunoaşterii trecutului, iar acest tip de 
cunoaştere, pe fondul relativismului general în care ne mişcãm, este, în mod 
paradoxal, cea mai accesibilã nouã. Prezentul este întotdeauna o secvenţã prea 
scurtã pentru a-l putea percepe „la rece“, „ chiar dacã plenitudinea lui face sã ni se 
parã etern“ (cum zicea poetic Marguerite Yourcenar),iar viitorul rãmâne mereu 
incert. Toate se transformã invariabil în trecut. De aceea, studiind trecutul, istoricul 
sondeazã complexitatea vieţii în ansamblu şi istoricului nu îi este indiferent în ce 
mod poate cunoaşte şi poate face cunoscutã aceastã viaţã trecutã, care a fost foarte 
vie şi prezentã pentru cei care au trãit-o. De circa douã milenii şi jumãtate, istoricii 
se strãduiesc sã descopere „adevãrul“ despre trecut,adicã sã reconstituie sau sã 
reînvie lumea de altã-datã „ aşa cum a fost“ (dupã expresia lui Leopold von Ranke). 
Din pãcate sau din fericire, şi-au dat seama repede, cei mai mulţi şi mai buni, cã 
acest lucru este imposibil. Adevãrul complet sau absolut rãmâne „îngropat“ pentru 
totdeauna. De altminteri, nici adevãrul absolut din alte domenii ale cunoaşterii nu 
este apanajul omului, ci al divinitãţii. Aşa stând lucrurile, s-a înţeles  relative repede 
cã istoricul, tinzând spre adevãr, va descoperi numai adevãruri relative, 
parţiale,corectabile. În afara incapacitãţii omeneşti funciare de a ajunge la adevãrul 
unic şi absolut, mai existã şi alţi factori perturbatori în aceastã cãutare a secretelor 
trecutului: nepriceperea, tendinţa asumatã de demonstra „ceva“ pentru present 
luând ca exemplu trecutul, concepţia filosoficã, politicã a autorului, angajarea sa, 
„comandas ocialã“, instrumentalizarea istoricului etc. Istoricul autentic este însã 
conştient de majoritatea acestor factori perturbanţi şi se strãduieşte sã le diminueze 
efectul. Nu disperã, ci cautã în continuare. Spre deosebire de istoricul de meserie, 
publicul de rând, subiect al istoriei şi preocupat de cunoaşterea trecutului, 
conştientizeazã arareori diferenţa dintre istoria ca realitate şi istoria ca reconstituire. 
Pe de o parte, publicul vrea o „istorie adevãratã“, pe de alta recepteazã cu placer una 
poetizatã sau narativã, apropiatã sufletului şi gustului sãu de la un moment dat. 
Poporul,oamenii de rând, publicul larg au avut întotdeauna reprezentãri fantastice, 
fabuloase, legendare,alegorice, pline de ficţiune etc. despre trecut. Istoricii le-au 
înregistrat de la o vreme, iar unii dintre ei chiar le-au confundat cu realitatea. 
Exemplul „descãlecatului“ nostru este edificator în acest sens: Grigore Ureche, în 
secolul al  XVII-lea, preia şi redã vânãtoarea de bouri la care pornise o ceatã de  
români din Maramureş, omorârea fiarei, moartea cãţelei Molda etc., ca şi cum toate 
ar fi avut loc aievea şi ar fi dus imediat la constituirea statului românesc est-carpatic. 
Încã din secolul al XIX-lea s-au teoretizat aceste diferenţe în receptarea trecutului şi 
s-a ajuns la concluzia cã istoricul este specialistul, profesionistul,care trebuie sã fie 
preocupat de adevãr, sã tindã spre adevãr, chiar dacã ştie cã nu va ajunge niciodatã  
la adevãrul total. Tot de-atunci, istoricii au început sã „primeneascã“ istoria, adicã 
discursul despre trecut, de deformãri, fantasme, legende. Între aceste deformãri, 
mitul ocupã un loc important. Aş spune cã miturile despre trecut se referã la un 
trecut „inventat“, închipuit, nãscocit,cu mijloacele fabulosului, ale imaginaţiei 
umane neîngrãdite, pe când adevãrul despre trecut se referã la sondarea lumii care a 
fost de cãtre specialişti, cu metode consacrate, spre a „reface“parţial, dar realist, 
tabloul de altãdatã. Natural,diferenţa nu este atât de tranşantã, fiindcã ne mişcãm pe 
un fond general relativ: şi mitul porneşte de la un fond real, de la o realitate, de la o 
întâmplare care s-a petrecut aievea, aşa cum trecutul reconstituit de istorici nu se 
poate despãrţi complet de mituri. Diferenţele nete se fac numai în plan teoretic, 
realitatea este mult mai complicatã, mai nuanţatã. 
 

 
 
 
 
 
 
 
–Desigur, se ridicã apoi şi problema – nu mai puţin controversatã – a obiectivitãţii şi 
onestitãţii cercetãtorului. Din aceastã perspectivã, cum aţi defini responsabilitatea 
cercetãtorului? 
– Pentru a fi istoric autentic şi a scrie realmente despre trecut, cercetãtorul trebuie 
sã fie onest şi sã tindã în mod conştient spre obiectivitate. Am mai spus cã istoricul 
se deosebeşte de artist, prin aceea cã el nu cautã „frumosul“ sau„urâtul“ ori alte 
categorii estetice, ci cautã „adevãrul“, aşa relativ, mãrginit cum este el. Istoricul, în  
ciuda factorilor perturbatori şi a gustului oscilant al publicului, nu are voie sã mintã 
deliberat,sã oculteze în mod conştient unele fapte, sã ledeformeze pe altele, sã 
pledeze pro domo, ca un avocat la barã. Istoricul de mare calibru este şi formator de 
opinie, este în centrul „Cetãţii“; elpoate fi om politic sau istoric-participant. 
Totuşi,nu are voie sã foloseascã istoria, aparent obiectivã, în scopuri politice, trebuie 
sã se fereascã de tentaţiile modelor. Fireşte, se iau adesea exemple din trecut – unele 
nimerite, altele prost alese – la tribunele parlamentare, dar o lucrare de istorie 
trebuie sã îndeplineascã nişte condiţii. Istoricul „dã seamã de ale lui, câte scrie“, în 
faţa confraţilor, în faţa publicului larg, cât timp este în viaţã, dar şi dupã moarte. 
Responsabilitatea istoricului este convingerea celui care sondeazã ca specialist      
trecutul cã nu are voie sã spunã ceea ce vrea sau ceeace îi serveşte la un moment dat, 
ci cã este obligat sã spunã ceea ce descoperã pas cu pas şi ştie sau crede cã s-a 
întâmplat aievea. Istoricul nu trebuie blamat nici pentru cã el cautã adevãrul, nici 
pentru cã nu-l descoperã niciodatã pe deplin şi nici nu trebuie obligat sã cerceteze 
altceva decât adevãrul. A face aceasta este ca şi cum ai pretinde unui medic sã nu 
mai încerce sã-i vindece pe oameni, fiindcã oricum nu-i poate vindeca definitiv şi 
pânã la urmã aceştia tot mor. Menirea istoricului este ca, ştiind cã nu ajunge 
niciodatã la adevãrul definitiv, sã dezvãluie lumii ceea ce a fost şi aşa cum vede 
specialistul cã a fost. Natural,existã mai multe adevãruri trecute, în funcţie de 
punctul de vedere adoptat, dar oamenii au nevoie de ele, ca de o memorie a 
comunitãţii. O lume fãrã memorie este bolnavã. Istoricul, cu onestitate şi 
responsabilitate, întreţine vie aceastã memorie colectivã a omenirii, ceea ce nu este 
puţin lucru. 
–Se recunoaşte astãzi cã pentru ştiinţele socio-umane un anume pluralism 
metodologic este, într-un fel,inevitabil. În fond, un asemenea pluralism este denaturã a 
face comentariul istoricului mai nuanţat. Nu credeţi cã punctul dvs. de vedere nu este 
atât opus, cât complementar celui susţinut de dl Lucian Boia şi de şcoala sa? 
– Aveţi perfectã dreptate şi pentru acest pluralism am pledat şi în rândurile de mai 
sus. Istoria umanã este nu doar fãcutã de oameni, ci şiscrisã de ei. Este natural ca 
istoricii sã respecte un set de reguli ale disciplinei şi sã aplice câteva metode 
verificate. De exemplu, un document latin cu grafie goticã, indiferent unde este 
elaborat, se citeşte şi se transcrie la fel la Paris, la Viena sau la Cluj. Aici nu prea este 
loc de inovaţie şi imaginaţie. Existã însã şi metode moderne,necunoscute istoricului 
de-acum câteva decenii şi care conduc la rezultate spectaculare şi deosebite de cele 
din trecut, aplicate chiar pe acelaşi material. Dar cel mai important lucru este 
personalitatea istoricului, unicã şi irepetabilã. De aceea,niciodatã doi istorici, fie şi 
contemporani, nu vor scrie identic despre aceeaşi temã. Nici nu ar fi dedorit, fiindcã 
altminteri viaţa ar fi complet ternã şicãutarea nu ar mai avea nici un rost. Punctul 
meu de vedere, în raport cu al profesorului Lucian Boia, este, aş zice, complementar 
şiopus în acelaşi timp. Mã întâlnesc cu Domnia sa în ideea cã scrisul istoric 
românesc din ultimele douã secole şi conştiinţa româneascã din acest moment se 
cuvin primenite de anumite clişee, exagerãri şi chiar mituri. Dar nu cred cã istoria şi 
conştiinţa noastrã publicã sunt complet aservite miturilor şi cã, pe acest fond de 
mituri malefice, românii şi istoricii lor cei mai mari – de la Bãlcescu şiKogãlniceanu 
la Iorga, Gh. I. Brãtianu, Petre P.Panaitescu şi Constantin C. Giurescu – au fost şi 
sunt funciarmente naţionalişti (de dreapta sau de stânga), tradiţionalişti, ortodoxişti, 
adepţi ai totalitarismelor etc. şi cã de aceea am fi la periferia Europei şi incapabili de 
integrare în valorile şi instituţiile europene. Nu consider corectã definiţia mitului 
datã de profesorul Boia şi cred cã în„miturile“ Domniei sale se ascund foarte multe 
clişee, stereotipii, idei fixe, erori, legende istorice,care trebuie numite ca atare.  
 
(…)Încã un cuvânt despre „şcoala dlui Boia“. Acolo se studiazã insistent „miturile“ şi 
nu este nimic rãu în asta, chiar dacã – aşa cum spuneam – în unele cazuri nici nu 
este vorba de mituri. Viziunea „mitizantã“ asupra trecutului este şi ea o modã care va 
trece, cum au trecut şi altele, nu înainte, sã sperãm, de a lãmuri multe aspecte ale 
trecutului. Unii au cãutat în trecut numai fapte concrete, atestate în scris, alţii 
numai conflicte între clase, alţii elite, alţii muncitori, alţii numaiidei pure etc. Din 
toate aceste eforturi a câştigat cunoaşterea. Nu suntem de acord nici cu blamul 
aruncat asupra istoricilor români sau asupra celor preocupaţi de istorie, de oricând şi 
de orice fel, de la cercetãtori şi profesori universitari pânã la dascãli de şcoalã 
primarã şi secundarã. Fireşte, şi istoricii sunt oameni şi fac erori omeneşti, dar nu 
mai multe şi mai grave decât alţii. Nimeni nu deţine secretul absolut al profesiei de 
istoric, care este totuşi una onorabilã şi plinã de responsabilitate.Dar istoricii nu 
sunt spirite ale rãului, care i-au„prostit“ intenţionat de douã secole încoace pe 
români, ca sã-i îndepãrteze de valorile europene autentice. Acuzele acestea, venite 
dinspre profesorul Boia şi „şcoala“ sa, directe sau voalate, sunt nedemne, pericliteazã 
profesiunea de istoric şi o aşazã pe nedrept sub semnul incertitudinii. De acum nu ni 
se mai pune pe stradã întrebarea naivã, plinã de candoare: „Când veţi scrie, 
voi,istoricii, istoria cea adevãratã?“, ci ni se spune direct cã suntem nişte „mincinoşi“ 
incorigibili,incapabili sã cercetãm onest trecutul şi sã-l facemşi altora inteligibil. 
Ceea ce este deconcertant şi profund nedrept. Natural, nu am respins de plano 
demersul domnului Boia, de aceea m-am şi aplecat asupra lui.Pânã la un punct este 
fascinant şi-şi poate seduce uşor cititorii, mai ales pe cei insuficient avizaţi în 
domeniul istoriei. Dar am oroare de „opinii“ şi de„adevãruri unice“ sau de cei care 
pretind cã ştiu tot. Am avut un moment 1989 şi pentru ca, între altele, sã ne 
recâştigãm pluralitatea de opinii, libertatea de a spune argumentat ce gândim. În 
„Cetate“ nu numai cã este, dar trebuie sã facem mereu sã fie loc pentru toate opiniile 
oneste. 
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ai mulți cunoscuți, dar și necunoscuți, mi-au cerut părerea despre 

Lucian Boia și scrierile sale. Nu le pot face o lectură atentă, critică, din 

lipsă de timp. Am altele de făcut, pentru mine și de-ale mele! Dar nici nu 

trebuie individul lăsat să zburde în voia lui, oricât de grațios ar fi baletul 

pe care-l face. Căci stilul cărților sale este destul de atrăgător, ca toate 

textele care plutesc la suprafața subiectului abordat! Intrarea în 

profunzime este mai degrabă obositoare pentru  mintea cititorului modern, 

actual. Dar și pentru unii autori! Mai ales autorii de broşuri... 

Așa că am recurs la un procedeu simplificator: am apelat la câțiva 

recenzenți de încredere, care au identificat deja niște idei și interpretări ale 

dlui Boia pe care nu le putem accepta. Și asta în numele adevărului în 

primul rând, dar și în numele dreptului nostru – și al oricui, la o imagine 

corectă! Îl am în vedere mai întâi pe dl MATEI UDREA, autorul unei 

recenzii critice care circulă pe internet. O recenzie la cartea lui Lucian Boia 

despre o Românie „altfel”. Altfel decât care Românie?!, îmi vine să întreb. 

Căci, probabil, știu bine chiar, există tot atâtea Românii câți sunt cei care 

se gândesc la România mai mult sau mai puțin intens, temeinic, aplicat 

etc. 

   Astfel că aș corecta de la bun început: este vorba de România lui Lucian 

Boia, în mod fatal alta decât România lui Ion Coja sau Matei Udrea ori 

Adrian Grigoriu, ultimul fiind altă persoană de care mă voi folosi: domnia 

sa a identificat de asemenea niște interpretări ale numitului Boia care 

merită a fi discutate și retușate, deoarece s-ar înscrie în fals. 

  Așadar, mai întâi pe urmele dlui MATEI UDREA, ale cărui comentarii, în 

general, mi s-au părut corecte. Eu vin să mai adaug câte unele. Mizez 

așadar că dl Matei Udrea a rezumat corect tezele dlui Boia declarateși 

considerate inadmisibile: 

 1. România e neguvernabilă încă de la începutul începuturilor, 

romanii, prin Traian, au făcut o greşeală când au cucerit Dacia, 

eroarea fiind repede reparată, în secolul următor, de Aurelian, care s-a 

retras pe linia Dunării. 

2. În Dacia cucerită nici măcar n-au ajuns romani adevăraţi. 

Majoritatea zdrobitoare a coloniştilor cu care a fost populată 

provincia au fost aduşi din regiuni periferice ale imperiului. De aceea 

legătura actualei populaţii din România cu latinitatea e mai degrabă 

una imaginară. 

3. Limba română este cel mai puţin latină dintre toate limbile 

romanice. 

 Am pus la un loc cele trei „teze”, cărora li se poate face un comentariu 

comun. Iată-l: 

   Românii sunt, într-adevăr, un popor greu de guvernat. Nu este Lucian 

Boia primul care observă asta. S-ar putea ca asta să ni se tragă de la daci. 

În comediile grecești antice apare un personaj, DAOS sau GETA, în care 

am putea vedea părerea generală a grecilor despre Daci: indivizi nesupuși, 

batjocoritori față de stăpân, atunci când ajung să fie sub ascultarea cuiva! 

Isteți! În comediile respective personajul GETA îl păcălește mereu pe grecul 

care-i este stăpân!… 

  Vezi și povestea cu satul românesc, spusă de Nae Ionescu la Berlin, când, 

la agapa de după susținerea tezei de doctorat, a fost întrebat de soția 

unuia dintre marii profesori din comisia de doctorat ce fel de neam sunt 

românii, românii pe care el, Nae Ionescu, i-a reprezentat cu atâta 

strălucire în fața comisiei. Și Nae Ionescu a răspuns cam așa: „Distinsă 

doamnă, după cum știți, în toate satele din lume, inclusiv în Germania 

domniei voastre, există un personaj numit „înțeleptul satului”! E de fapt o 

instituție. Ei, bine, în satele românești nu există așa ceva. Nu există o 

persoană pe care ceilalți s-o recunoască și s-o cinstească ca pe înțeleptul 

satului! În schimb, există în toate satele românești unul pe care toți îl știu ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pe „prostul satului”!… Explicația: la români e greu să stabilești cine este 

înțeleptul satului, căci este greu să te hotărăști la cineva anume, fiind mai 

mulți cei care candidează la această demnitate! La alte popoare este mai 

ușor, căci nu sunt mulți cei știuți ca înțelepți… Le e mult mai ușor românilor 

să stabilească cine este prostul satului, nefiind prea mulți cei care ar putea 

candida la această funcție…”  …Vorba lui Caragiale: „românii e deștepți”! 

Proștii sunt mai ușor de guvernat, au chiar nevoie să fie guvernați. 

Românul se descurcă și fără stăpân, fără cineva care să aibă grijă de el! A 

se descurca și descurcăreț sunt două cuvinte dragi românului și oareșicât 

specifice! Românii sunt greu de guvernat pentru că nu simt nevoia unei 

guvernări! Sunt convinși că se pot descurca și fără! 

    Ce au căutat romanii în Dacia? Nu numai aurul dacic i-a atras! I-a 

atras și faima Daciei, de care Traian a avut nevoie pentru a convinge cât 

mai mulți romani să colonizeze Dacia! Intensitatea acestei colonizări, a 

acestei romanizări, este fără egal în istoria imperiului roman! Sub 

lozinca și îndemnul propagandistic Dacia Felix, magnas copias, mari 

mulțimi de romani au ajuns în Dacia. Așa se face că în Dacia – lăsând 

deoparte Italia, s-au adunat mai apoi cel mai mare număr de pietre 

funerare în limba latină: un număr egal cu totalul pietrelor funerare găsite 

în restul Imperiului!… Adica pe un teritoriu de vreo zece ori mai mare! 

Nu știm câți romani au trăit în celelalte provincii, dar știm că în Dacia au 

murit cei mai mulți romani, au murit de moarte bună, la adânci bătrâneți, 

în tihnă, de au avut chef să-și pună și o piatră inscripționată la mormînt… 

A existat deci o operă de colonizare a Daciei cu cives romani! 

Care era interesul Romei în această masivă strămutare de persoane? Ne 

lămurește Pliniu cel Bătrân: La Roma, de mai bine de un secol, se creease 

un excedent de populație: o mulțime de țărani din sudul Italiei, rămași fără 

obiectul muncii deoarece latifundiarii din Italia lăsăseră de izbeliște 

agricultura, nu mai renta munca câmpului, căci veneau din imperiu grâne 

mai ieftine decât cele produse în Italia. Pliniu îi ceartă pe romanii mari 

proprietari că la mijloc era și pasiunea lor pentru vînătoare, pe terenurile 

agricole lăsate pârloagă vînatul se putea înmulți în voie!… Nu s-au gândit 

la soarta țăranilor romani. Din fericire, aceștia aveau calitatea de civis 

romanus și asta presupunea obligația Romei de a-i asista social, cum se 

zice azi! Numai că numărul acestor asistați social din Roma antică nu 

putea fi oricât de mare! 

Pe scurt, orașul Roma era suprapopulat! Era logic să se caute o soluție și 

Dacia a oferit ocazia de a disloca pașnic într-acolo efective umane 

numeroase: majoritatea țărani italici, ceea ce se va recunoaște mai apoi 

în caracterul rustic al latinei pe care o continuă româna. Altminteri, 

dacă ne luăm după mențiunea făcută de un oarecare cronicar, un fel de 

ziarist din zilele noastre, la o distanță de câteva secole, nu avea sens să 

faci colonizarea cu indivizi „ex toto orbe romano”! Din tot imperiul? Ce 

rezolvai prin asta?! Făcea Traian un război atât de costisitor de dragul 

unor colonizatori de prin toate colțurile imperiului? Exclus! 

Părăsirea Daciei de către Aurelian nu poate fi interpretată ca o îndreptare 

a erorii făcute de Traian! Este total neserios un asemenea comentariu! E 

de admis la o bere și doi mici în Cișmigiu!… 

Dacia a fost cucerită la apogeul puterii Romei! Roma era stăpâna lumii, 

mai mult ca oricând! Iar toți supușii Romei aveau un ideal: să capete 

cetățenie romană, să devină din dac sau celt CIVIS ROMANUS!  Romanii 

aduși în Dacia de Traian au adus cu ei mândria de roman,romanus sum!, 

pe care o regăsim, cu justificări aparent  greu de înțeles, și la urmașii lor 

daco-romani: mândria de român! Este reală și a făcut istorie!Decăderea 

Romei din „vîrful de formă” atins sub Traian începe prin abandonarea 

Daciei! Numită și retragerea aureliană! Cine își închipuie că odată cu 

administrația și armata s-au retras și urmașii coloniștilor nu știe ce 

vorbește. Nu există precedente și nici mai târziu nu s-au petrecut lucrurile 

așa. Nicăieri și nicicând! Ultima oară, iunie 1940, evacuarea Basarabiei a 

afectat un număr mic dintre localnici!… Și doar știau că asupra lor se va 

revărsa urgia bolșevică! Retragerea aureliană nu s-a făcut dinaintea unui 

inamic fioros care a venit peste daco-romani să le ia locul romanilor!… 

Nimic nu-i zorea pe țăranii și păstorii din Dacia să se retragă și ei peste 

Dunăre! De ce ar fi făcut-o? De ce și-ar fi părăsit „baștina”, cum zic 

basarabenii: ograda, satul, lumea în care se născuseră de câteva generații?  

(Continuare în pagina 11 )  
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Revenim la romanii veniți în Dacia. Lucian Boia nu este singurul care 

neagă romanitatea celor care au adus limba latină în Dacia. După mintea 

acestor Boia, destul de mulți și de bună credință, coloniștii romani erau de 

etnii foarte diferite, sigur nu erau italici, latini!… Ceea ce ar însemna că 

limba latină nu era limba lor maternă. Îmi fac un titlu de merit din faptul 

că am cercetat mai atent această chestiune și am demonstrat măcar atât, 

că latinofoRii, cei ce au adus latina în Dacia, erau vorbitori foarte buni ai 

limbii latine! Latina era limbă maternă pentru cei  mai mulți dintre ei! Dă 

mărturie în acest sens limba română, care a păstrat o mulțime de 

caracteristici specifice ale latinei care s-au pierdut în celelalte limbi 

romanice! 

Dl Matei Udrea citează corect surse neutre, potrivit cărora latinitatea 

limbii române poate fi apreciată pe la mijlocul clasamentului alcătuit pe 

acest criteriu de câțiva specialiști ingenioși! Acești specialiști au ignorat 

însă un dat esențial: celelalte limbi romanice au rămas în contact 

nemijlocit cu latina până târziu, în miez de ev mediu, prin școală, 

biserică și adminstrație, care au folosit limba latină literară încă un 

mileniu după ce aceasta se transformase, la nivelul vorbirii populare, în 

altă limbă! Latina vorbită în Dacia a rupt orice legătură cu latina vorbită 

oficial sau în restul imperiului, evoluând de capul ei. O evoluție organică, 

naturală o putem numi, în vreme ce la celelalte limbi romanice, când le 

cântărim romanitatea, e bine să dăm deoparte influența cultă a limbii 

latine, prin școală, biserică etc. drept care gradul de romanitate al acestor 

limbi scade spectaculos. 

Așadar, la drept vorbind, locul nostru în clasamentul respectiv trebuie să 

fie undeva mai sus! Și nu lipsesc specialiștii care apreciază că româna 

este cea mai fidelă moștenitoare a limbii latine vorbite! Am susținut –

 și sper că am demonstrat, că româna păstrează cel mai mare număr de 

forme neregulate, idiomatice, din gramatica limbii latine. Morfologia unei 

limbi se simplifică cel mai mult atunci când o limbă nu mai e vorbită ca 

limbă maternă. Latina din Dacia, spre deosebire de cea din Galia, nu a 

trecut prin această fază nefericită! Fiecare generație a vorbit-o corect! A 

fost vorbită mereu ca limbă maternă, nativă, de către cei mai mulți 

vorbitori ai ei! Numai așa se explică anumite particularități ale limbii 

române, faptul că a conservat fapte de limbă latină uitate în toate celelalte 

provincii și limbi romanice! 

Legătura dintre români și latinitate ar fi imaginară, după Boia. Cum ar 

putea fi altfel?! Să fie o amintire de familie? Există la români o tradiție 

populară, un folclor care păstrează amintirea lui Traian, bunăoară. Și alte 

amintiri, pe care le-a inventariat Nicolae Densusianu și alți cărturari ai 

neamului. Amintiri din antichitatea romană și dacică ori chiar preromană! 

N-or fi toate corecte aceste ipoteze, dar, mai presus de toate, aceste 

amintiri trebuie comparate cu amintirile păstrate în tradiția populară a 

celorlalte popoare romanice! Comparația trebuie să înceapă cu tradiția 

populară cea mai importantă: graiul național! În graiul nostru, numai al 

nostru, s-a păstrat amintirea și semnificația deplină a etnonimului 

ROMANUS! Celelalte popoare romanice l-au uitat, l-au abandonat!… Și-au 

uitat numele!…  De ce Lucian Boia, ca român ce zic unii că n-ar fi, nu 

simte nevoia să evidențieze această ispravă a conștiinței de sine 

românești?! Este rarisim ca un popor să nu-și schimbe numele vreme 

de trei milenii!… Ab Urbe condita până azi! 

Ne mai zic unii VALAHI. Nume vechi și acesta, care nu se poate să fi 

dăinuit până azi fără sprijinul conștiinței noastre etnice, a valahilor! 

Culmea este că lingviștii dau acestui cuvînt o explicație etimologică legată 

tot de noțiunea de ROMANUS! Adică V(a)lah ar fi însemnat la origine, 

origine germanică, tot romanus!… 

Comparația propusă, la nivelul tradiției populare, orale, pune imediat în 

evidență un fapt impunător: valoarea acestei culturi populare! Bogăția, 

complexitate, adâncimea, autenticitatea acestei culturi la noi, la români, 

este de necomparat cu a altor popoare romanice! Și nu numai! Fenomenul 

românesc, care a intrat sub lupa lui Lucian Boia, nu poate fi prezentat în 

cele mai succinte fraze fără a scoate în evidență această componentă care 

ne definește și ne singularizează într-un mod mai mult decât onorabil! La 

nivel superlativ, au decis unii comentatori și specialiști neutri!… 

Românii sunt făuritorii celei mai importante culturi populare din 

Europa! Această cultură populară, rurală, poartă deseori pecetea Romei. 

Dar și alte amintiri, cum spuneam, mai vechi decât descălecatul Bădiței 

Traian! Avem, ca popor, memoria cea mai prodigioasă! M-ai auzit?, Lucian 

Boia… O memorie la purtător, pe umeri instalată, nu în biblioteci și rafturi 

de cărți prăfuite, uitate, rareori, când și când, răsfoite!… Ai stricat, 

individule, măcar o propoziție despre această cultură 

populară, țărănească, asupra căreia o mulțime de cărturari străini s-au 

aplecat cu uimire, în extaz chiar?!… 

Așa analfabeți cum au fost țăranii români sute de ani, ei erau departe de a 

fi neștiutori! Știau multe, în calitatea lor, a fiecăruia, de coautor, de 

custode al tradiției orale! Vezi mitul (sic!) numit Vitoria Lipan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca istoric, Lucian Boia ar fi trebuit să constate că ideea latinității a făcut 

istorie pentru români!… Dacă ortodoxia ne-a salvat dinaintea Islamului, 

conștiința latinității ne-a ferit de avansurile panslavismului și de 

agresivitatea politicii de maghiarizare! Ofensiva acaparatoare a Rusiei s-a 

lovit de un popor, de o lume, cea românească, a cărei rezistență a fost în 

mod decisiv potențată de conștiința latinității! Repet: această conștiință a 

latinității, a romanității, a făcut istorie! O istorie pe care numitul 

Lucian Boia nu o cunoaște, deci nici n-o recunoaște!… N-a studiat-o 

niciodată! 

La niciun alt popor romanic conștiința latinității nu a constituit un reazem 

așa de puternic la greu, în momente de cumpănă. Mă refer în primul rând 

la ultimele două secole de istorie românească! De laȘcoala Ardeleană până 

azi! 

 4. Ţările române sunt ultimele apărute în Europa, în secolul al XIV-

lea, întârziere care explică faptul că suntem la coada continentului 

din toate punctele de vedere. 

 Există un consens printre istorici privind această „întârziere”.  E foarte 

adevărat că românii s-au organizat într-o formațiune statală mai târziu. 

Cronicarii noștri au explicat mai multe asemenea întârzieri prin faptul că 

țara în care Dumnezeu ne-a dat să trăim se află „în calea tuturor 

răutăților”! Dacă te simți însă solidar cât de cât cu acest popor, mai bagi de 

seamă un lucru: românii și-au creat un stat propriu mai târziu, așa e!, 

numai că o dată înființate aceste state, ele n-au mai dispărut de pe harta 

politică a Europei niciodată! Muntenia și Moldova, la care putem adăuga și 

Transilvania, de la data apariției lor și până azi au avut o existență 

neîntreruptă! Care popoare din Europa se mai pot lăuda cu o asemenea 

continuitate?! Cel puțin la popoarele cu care ne învecinăm situația este cu 

totul alta! Atât în sud, cât și în vest sau nord!… Numai Marea Neagră ne 

întrece în stabilitate și continuitate… 

Așa se face că atunci când în jurul nostru au apărut sau reapărut state 

naționale după secole de absență de pe hartă, conducătorii popoarelor 

respective – mă refer la bulgari și unguri, au venit la București și au cerut 

să facă stat comun cu românii! Îi speria autonomia! Se desvățaseră să mai 

fie suverani. Bulgarii în 1880, și ungurii în 1920, au cerut parteneriat, 

federalizare, întovărășire, cum vreți să-i zicem, cu noi, cu amărîții de 

români ai lui Lucian Boia!… Nu mai știau cum e să fii de capul tău, nici 

bulgarii, nici maghiarii! Se obișnuiseră, sute de ani, sub tutela sau călcâiul 

altei autorități suverane!  

Însăși apariția statelor românești, spre deosebire de alte țări (state) din 

zonă, s-a produs fără amestec și tutelă străină, externă! Ca o inițiativă 

„locală”! Au pregetat românii să-și afirme existența, dar când au făcut-o n-

au mai plecat de pe harta lumii! 

Nu am cerut de la nimeni voie sau sprijin să ne facem stat! Iar când am 

fost nevoiți să acceptăm obediența față de turci, conducătorii noștri s-au 

priceput să negocieze și să păstreze pentru Țară cele mai importante 

prerogative ale suveranității: turcilor li s-a interzis să cumpere moșii în 

țările românești sau să înalțe moschei! În țările românești s-a dus o viață 

românească tot timpul, dintodeauna! Și aceasta este esența suveranității! 

Mircea Eliade și Vasile Pârvan, pe urmele altor istorici români și străini, au 

semnalat rolul jucat de români și de statele înființate de ei aici, la porțile 

Europei. Un rol de santinelă, ducând o existență în nesiguranță, cu rare 

perioade de pace și înlesnire! La adăpostul asigurat de noi, în Vest ceilalți 

creștini au ridicat catedrale mândre, orgolioase, la care s-a trudit decenii la 

rând sau secole chiar! La noi s-a inventat Biserica pusă pe roți, în căruță 

purtată, ca să o putem lua cu noi când satele erau nevoite să plece în 

bejenie din calea răilor…   

(Continuare în pagina 12 ) 
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În 1994 poetul Ioan Alexandru a fost invitat în Germania, unde urma să se 

întâlnească chiar cu președintele țării. Mi-a cerut o idee, ce să-i spună 

marelui lider politic european din partea românilor. Avea Ion destule idei, 

nu-i vorbă, dar nu strica să aibă din ce alege, cât mai multe. Așa că i-am 

sugerat și eu una: frate Ioane, spune-i neamțului că noi românii trăim un 

sentiment de frustrare, de amărăciune, când vedem că Europa 

Occidentală se lasă invadată de musulmani! Noi, românii, câteva secole 

bune ne-am opus pătrunderii necredincioșilor dincolo de noi, în inima 

Europei! Iar acum vedem cum aceștia iau avionul și trec pe deasupra 

noastră ca să se stabilească nestingheriți în Occident, li se permite să-și 

facă geamii și moschei mărețe etc. Ne simțim păcăliți! Păcat de sacrificiile 

noastre!… 

 5. Universitatea din Bucureşti s-a înfiinţat cu 500 de ani în urma 

celei de la Praga, de exemplu, de aceea nu putem concura cu restul 

Europei ca nivel de educaţie şi instruire. 

     Nivelul nostru de educație și instruire s-a putut vedea cel mai bine, 

măsurat în modul cel mai corect, când copiii români, după câțiva ani de 

școală în România, au ajuns să-și continue studiile în străinătate! E 

poveste bine cunoscută: copii care în România erau mediocri, în Occident 

au devenit premianții clasei! Matematica făcută în clasele 9-10 se face 

numai la facultate, în țări cu veche tradiție academică, universitară! 

După 1990, o directivă specială venită de la Bruxelles și aplicată în toate 

școlile noastre a impus coborîrea nivelului de predare, să nu se mai învețe 

atâta în școlile românești! 

Am avut ocazia să vorbesc cu mulți străini, aproape toți mi-au relatat 

uimirea că în toate casele de români în care intraseră găsiseră o bogată 

bibliotecă, cu sute de volume, cu tiluri dintre cele mai valoroase, mai 

„clasice”! 

Miron Grindea, ziarist londonez plecat din România înainte de 1940, 

revenind prin anii 70, avea numai cuvinte de încântare pentru nivelul 

canalului cultural al Televiziunii, era entuziasmat de câtă muzică 

simfonică se transmitea!! Nu l-am prea crezut când mi-a spus că asemena 

canal TV nu exista în Anglia și nici în tot Occidentul… Azi, în România 

care trăiește tot mai intens după modelul occidental, un asemenea canal 

este tot mai greu de întreținut… 

6. Tot ceea ce este cât de cât bun în România, tot progresul (atât cât 

este), îl datorăm străinilor. Carol I a fost cel mai mare conducător al 

ţării, edificiile arhitectonice de calitate au fost ridicate de francezi. 

Concluzia lui Boia: românii n-au fost şi nu sunt capabili de nimic, iar 

fără minorităţile evreiască şi germană, lucrurile ar fi stat şi mai rău! 

Carol a fost adus în România nu ca să conducă Țara, o puteau conduce și 

românii. S-a făcut însă un calcul și s-a ajuns la concluzia că ar fi bine să 

avem un domnitor străin, dintr-o familie de regi și împărați! Ca să avem 

astfel „o pilă” la cel mai înalt nivel european, acolo unde se iau deciziile 

majore. Ca să putem intra în sistenmul de alianțe politice, imposibil de 

ignorat sau de evitat! Cu acest calcul a fost de acord și Cuza! 

Majoritatea țărilor din vecinătatea noastră, de voie, dar mai ales de nevoie, 

căci li s-a impus, au avut în frunte regi sau prinți străini. Cel mai 

concludent exemplu sunt ungurii, al căror stat apostolic, adică înființat de 

Vatican, cu sprijinul și sub tutela Bisericii Catolice, a avut cu precădere 

regi străini! Regii de sorginte ungară îi numeri pe degetele de la o singură 

mână! 

Ceea ce am făcut noi abia în 1866, în restul Europei se făcea de sute ani! 

Nerușinatul de Boia ne face acest reproș, că am adus un rege străin?! Dar 

uită să spună că acel rege nu ieșea din cuvîntul lui Ion C. Brătianu, 

întemeietorul adevăratei dinastii, a Brătienilor, care a condus Țara după 

1848 vreme de un secol! 

Da, avem multe clădiri ridicate de arhitecți francezi! Dar mai presus de 

orice avem un stil arhitectonic românesc, numit și brâncovenesc! Ați auzit  

de așa ceva cu privire la celelalte popoare ale Europei?! Acest stil este 

predominant la Casa Poporului, cea mare clădire din lume. Cel care a 

dispus ridicarea ei a mai avut o ambiție, pe lângă aceea de a construi în 

România clădirea cea mare din lume: anume să fie ridicată și terminată, 

cu finisaje cu tot, folosindu-se numai materiale și dotări made in 

Romania!… Ai comentat vreodată această poveste, dle Boia? 

Evident, din punct de vedere arhitectonic – dar și din altele, Transilvania 

poartă o pecete nemțească, o amprentă germană de preț, pentru care 

trebuie să le fim recunoscători sașilor și șvabilor, a căror plecare din 

România reprezintă într-adevăr o mare pagubă!… Este semnificativă 

dificultatea cu care foarte mulți germani din România s-au integrat în 

mediul total nemțesc din Germania! Traiul printre români și-a pus și pe ei 

o amprentă de preț pe care se străduie să n-o piardă!   

În privința evreilor din România, îmi vine în minte un text al lui Jacob 

Negruzzi, dacă nu mă înșel. O epistolă, în care  deplânge soarta Iașilor, 

oraș pe care „invazia” evreiască îl urâțise. În ce fel? Toate casele din Iași 

aveau dintotdeauna o curte, o grădină cu flori care mai de care mai frumos 

aranjată, de parcă locuitorii orașului s-ar fi întrecut între ei cine are 

grădina cea mai îmbietoare! În timp, tot mai multe case, mai ales de pe 

ulițele centrale, și-au schimbat proprietarul. Casele cumpărate de evrei le 

recunoști, spune scriitorul moldovean, după aspectul jalnic al curții, al 

grădinii de care nu se mai ocupă nimeni!… Comentând la seminar acest 

text, asistentul ne-a făcut atenți că în perioada interbelică prinseseră și 

evreii gustul grădinii cu flori și Iașul arăta din nou, cel puțin din această 

perspectivă, a oraș moldovenesc, românesc… 

Frate-meu, care a fost medic la țară vreo patru ani, a făcut o observație 

asemănătoare: într-un sat dobrogean recunoști ograda unui machedon 

după acest detaliu: nu crește flori… Numai niale!… 

Ce vreau să spun cu asta? Ca și în cazul germanilor, evreii care au avut 

norocul să trăiască sau chiar să se nască în România, au căpătat și ei o 

anumită amprentă românească, prin care se deosebesc de ceilalți evrei. 

Ceea ce se poate cel mai bine constata în Israel! Ce au luat evreii de la 

români? Nu numai imnul de stat al Israelului, nu numai aurul scos mai 

mult sau mai puțin ilegal din România, și atâtea altele, ci și un stil 

românesc de comportament care-i particularizează printre ceilalți fii ai 

Israelului. „Dăruind vei dobândi!”, obișnuia să spună Nicolae Steinhardt, 

marele român evreu. O vorbă care se potrivește cu ce am spus mai sus! 

Lucian Boia vede numai jumătatea acestui proces! Nu are ochi pentru a 

consemna câștigul dobândit de evrei! Ține să ne scoată cu orice preț datori 

la toată lumea! Nu are habar, sărmanul, cât de plăcut este pentru român 

să se simtă dator și recunoscător!… Numai să aibă cui!  

7. Românii, spre deosebire de celelalte ţări din regiune, s-au lăsat 

convertiţi la comunism fără să se opună. Au cooperat şi s-au adaptat 

obedienţi la regimul sovietic, în loc să-l înfrunte, ceea ce arată 

duplicitatea şi laşitatea acestui popor. 

 8. În anii 1970-80, poporul român se adaptase perfect la noua 

realitate comunistă, nu mai existau proteste chiar dacă Securitatea se 

„înmuiase“. 

 9. Protestatarii de la ultimul miting al lui Ceauşescu nu ştiau nici ei 

prea bine ce vroiau. 

10. În finalul broşurii, ca un corolar, se afirmă, argumentându-se cu 

„ştiri“ luate de la posturile TV, că „până şi Bulgaria“ a luat-o înaintea 

României. Statul vecin e dat de Lucian Boia drept exemplu de 

progres.  

  Comentând teza acestui Boia numerotată mai sus cu cifra 7, domnul 

MATEI UDREA afirmă, pe bună dreptate, că această teză „este, poate, cel 

mai dureros neadevăr, cu atât mai mult cu cât Lucian Boia a trăit 

perioada comunistă de la un cap la altul.” Adăugăm și noi următoarele 

obiecții: 

   Românii sunt poporul care a făcut cel mai mult pentru opoziția anti-

comunistă! În timpul Primului Război Mondial, după instaurarea 

bolșevismului în Rusia și după primele încercări leniniste de a-l exporta în 

Europa, românii au făcut o mulțime de lucruri care, în final, au stopat 

revărsarea comunismului asupra continentului nostru! Printre altele, la 

loc de cinste și de veșnică pomenire, pun gestul homeric al generalului 

POETAȘ, pe frontul din Moldova, în 1918, când a văzut să soldații ruși fac 

propagandă bolșevică printre soldații români, îndemnându-i să facă și ei o 

revoluție, adică să-i alunge pe ofițeri și să-l dea jos pe rege. Năstrușnicul 

general i-a dezarmat pe mujici, apoi le-a dat jos pantalonii și le-a 

administrat fiecăruia o sfîntă „bătaie la curu gol” cu centironul propriu! 

Firește, această „manevră” de toată frumusețea a făcut-o cu ajutorul 

soldaților români, țărani și ei, ca și mujicii ruși, dar țărani cu bun simțși cu 

capul pe umeri!… Imginați-vă scena! E puțin spus homerică!Ce să mai zic 

de campania din Ungaria, prin care Armata Română a salvat Ungaria din 

ghearele bolșevismului criminal!… Nici până azi vecinii noștri nu au fost în 

stare să ne mulțumească în mod „solemnși oficial”!  

(Continuare în pagina 13 ) 
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 De partea cealaltă a frontului de Est, trupele de români ardeleni din 

cadrul armatei  

imperiale, habsburgice, au fost singurele pe care nu le-a luat șuvoiul 

revoluționar, anarhic și criminal! Disperate, autoritățile imperiale au apelat 

la Maniu și la românii din armata imperială cerându-le să intervină 

împotriva „revoluționarilor” din Viena și Praga, manipulați de la Moscova! 

Românii au salvat și prin această intervenție neoficială Europa, asediată de 

„stafia comunistă” într-un mod foarte concret, vizibil și palpabil! Cu sute și 

mii de victime din rândurile „burghezo-moșierimii” austro-ungare!Aflu de 

la dl Liviu Petrina că Primăria Vienei intenționează să consemneze acel 

moment printr-un monument închinat militarilor români de la 1918!… Le 

dau o sugestie edililor vienezi: să mai facă un monument al recunoștinței 

austriece și pentru contribuția românilor la eșecul asediului Vienei, cel 

din 1683, parcă! Dacă turcii ar fi cucerit Viena și Austria, vă dați seama ce 

se întâmpla în continuare?!…Șerban Vodă a plătit cu viața pentru prestația 

valahă sub zidurile Vienei!… Ai scris vreo propoziție pe acest subiect, mare 

istoric ce ești, Lucian Boia?!… 

Zilele trecute Lucian Boia și-a lansat o carte despre Primul Război 

Mondial, unde se vorbește mai ales de români! O vorbă nu spune Lucian 

Boia despre rolul decisiv jucat de români în stoparea expansiunii 

comunismului!… Subiect tabu pentru istoricii noștri mercenari! Nu le trece 

prin minte să consemneze acest merit românesc care s-a manifestat la 

scară universală! Repet: prestația românească de la sfârșitul Primului 

Război Mondial este capitol din istoria universală! Știa el Engels ce știa 

când dorea extincția românilor ca popor! Fără români, fără intervenția 

noastră, a valahilor, expansiunea bolșevică avea șanse mari să meargă 

până la capăt! Adică până la Atlantic! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iată-i însă că, prin liderul lor, istoricii mercenari se grăbesc să acrediteze 

teza opusă, cum că noi am agreat comunismul!…  Cum bine comentează 

dl MATEI UDREA, numitul Boia se face că nu știe nici de rezistența 

partizanilor din munți, de „parașutiștii” care au venit din Occident să-i 

susțină pe acești partizani… Fenomen unic în tot lagărul comunist. 

Nu am fost vrednici, noi, urmașii acelor eroi „din munți”, să le cinstim și să 

le înnemurim sacrificiile!… Dar timp mai este ca să ne îndreptăm greșeala, 

oricât se vor opune sponsorii cărților scoase de acest istoric inventat peste 

noapte, numitul Boia!…E adevărat că românii au agreat ceea ce unii, cu 

un termen foarte potrivit, au numit național-comunismul lui Dej și 

Ceaușescu! Care a fost cu totul altceva decât comunismul bolșevic, 

imaginat și pus în practică de Lenin-Stalin și cominterniști! Mă număr 

printre acei români care au agreat național-comunismul! Cei mai mulți 

români s-au aflat în această postură care, de la o zi la alta, devine tot mai 

onorabilă! Și numărul „nostru” e tot în creștere, domnilor! 

Se plânge Lucian Boia că n-am avut și noi disidenții noștri!… Chiar n-a 

aflat ce s-a aflat după 1990?, anume că disidenții din Polonia sau Cehia și 

alte țări din „lagăr” au fost agenți KGB? Că așa zisul fenomen al disidenței 

anti-comuniste, a lui Havel sau Walessa, a fost o făcătură KGB-istă bine 

controlată? Ce fel de istoric ești, individule?! (Nota bene: singurul disident 

curat se pare că a fost Paul Goma al nostru! Singurul sau unul dintre 

puținii!…). Lucian Boia,  l-ai citit pe Larry Watts, americanul care v-a făcut 

de rîs pe toți istoricii lui pește din România?! L-ai citat măcar o dată?!… Nu 

mai poți face azi vreo referire la „epoca Ceaușescu” fără să te referi la 

americanul care a salvat onoarea Americii printre români! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Așa cum Larry Watts nu va fi niciodată publicat la editura Humanitas, la 

fel nici cei ce publică la această editură nu-l vor cita pe Larry Watts, 

autorul care a dezvăluit cât de real și de bine instituționalizat este 

antiromânismul în lumea de azi, cea de după Primul Război Mondial! Cât 

de activ a fost anti-românismul sovietic și al acoliților lor din tratatul de la 

Varșovia! Cât de real a fost, în replică, anti-sovietismul românesc, al lui 

Ceaușescu personal!Mult discutatul anti-semitism nu a produs nici pe 

departe efectele anti-românismului! Nu cred că există persoane care 

trăiesc de pe urma anti-semitismului așa cum există persoane care ies la 

pensie după ce o viață întreagă nu au făcut altceva decât să gândescă și să 

acționeze, din proprie inițiativă sau la ordin, împotriva intereselor 

românești! Deseori pensia fiindu-le plătită chiar de statul român!… Nu mă 

aștept să găsesc în vreo broșură de-a lui Lucian Boia nici măcar cea mai 

timidă aluzie la existența acestei îndeletniciri criminale: anti-românismul! 

Cât privește termenii în care comentează Lucian Boia evenimentele din 

decembrie 1989 și ce a mai urmat, las pe altă dată punerea la punct 

necesară. Consemnez numai un fapt: ca să se producă mascarada din 

decembrie 1989 a fost nevoie de efortul conjugat al celor mai importante 

entități diversioniste de pe planetă: KGB, CIA, Mossad și celelalte, 

binecunoscute. KGB și fratele său GRU au dislocat în România efective 

uriașe: peste 30.000 de agenți!… Câtă onoare ne-au făcut astfel și nouă, 

românilor, și lui Ceaușescu!… Unde în Europa căderea comunismului a 

mai necesitat o concentrare de forțe internaționale atât de vastă?! 

Semn că suntem mari și tari, domnule Boia! Suntem o nucă tare pentru 

cei ce ne vor capul!… Îmi pare rău că asta vă deranjează atât de tare și nu 

vă face deloc plăcere! Cu cărțile pe care le publicați, nu vă faceți iluzii că ne 

veți „înmuia”! Nu mor caii când vor javrele!Cândva, cu ani buni în urmă, 

fără să ne cunoaștem propriu zis, ne salutam cu plăcere în holul 

Universității din Edgar Quinet! Păreați un om normal! Un om! V-ați 

schimbat atât de mult sau așa cum sunteți acum ați fost dintotdeauna, iar 

eu nu v-am „citit” ca lumea la timp?!…Deunăzi v-am citit și ultima 

broșură, mai sus pomenită, despre Primul Război Mondial. M-a edificat 

deplin, căci nu eram decis prin ce să explic „derapajele” dumneavoastră: 

ignoranță sau rea credință? Lipsă de profesionalism, adică impostură, sau 

mercenariat penibil, ticălos?… 

Voi reveni, deci. Până atunci să-i dăm rând informației cu care domnul 

MATEI UDREA respinge demonstrația pe care încearcă să o facă același 

Lucian Boia, cum că „bulgarii ne-au luat-o și ei înainte”: cică președintele 

Bulgariei e mai dihai și mai de belea ca toți președinții noștri post-

decembriști.Citez: „Actualul preşedinte al Bulgariei a fost bodyguard, 

asigura paza interlopilor înainte de a fi propulsat în funcţia actuală. 

Atât.” Ai naibii bulgari!… Ce le-a trecut prin freză?!… O fi adevărat? Chiar 

că ne-au luat-o înainte!… 

 Ediţie specială.27 aprilie 2014 -27 iunie 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m cunoscut pe unuldin cei mai mari poeţi boemi din România de 

azi: Mircea Bârsilă, „cel de care se vor speria diavolii,la împlinirea 

veleatului,/de câtă tristeţe voi aduce cu mine în sumbra lor 

împărăţie”. Într-una din serile de la Boema 33 din Bucureşti, îl văd pe 

acest poet (cu aură de latino-american din trupa de suflete a lui 

Garcia Marques), cum intră pe uşă şi ne salută discret, tragând după 

el o sacoşă din rafie, una din modelul chinezesc care a împânzit 

mapamondul... La eleganţa lui, acea sacoşă părea o ciudăţenie (în 

acea sacoşă era o parte din tirajul cărţii sale de poeme!). După cîteva 

clipe, Mircea Bârsilă vine spre masa unde eram cu poeţii Viorel 

Sâmpetrean şi George Canache stând la taifas. Poetul apărut parcă 

dintr-un veac de singurătate, ne dă câte un exemplar din cartea lui de 

poezie Viaţa din viaţa mea, apărută la Editura Cartea Românească, 

în acea zi: 24 aprilie 2014.  

După ce ne-a dăruit exemplarele cărţii sale, s-a retras singur la o 

masă mare rotundă, aşteptând ca un înger să vină şi să-i toarne în 

pahar vinul roşu care îi place. Zice poetul:” Da, uneori beau-şi beau, 

într-adevăr, prea mult./Au, cum să fii cumpătat şi să nu bei,/ când 

vezi un ceasornic,/dacă te uiţi înapoi: un ceasornic imens cu orele 

frânte?/Cum să nu simţi nevoia să-njuri,/ de vreme ce toate, absolut 

toate ne mint:/ne minte trandafirul, ne minte orizontul,ne 

minte/limpezimea/Până şi roşia culoare a vinului din 

pahare,/amintindu-ne de sângele scurs la propria naştere,/este un 

motiv de tristeţe.”  

Mitologia poetică a lui Mircea Bârsilă e cea a unui poet care merită 

Premiul Nobel, în sensul în care el dezvoltă în paginile cărţilor sale o 

lume care concurează realitatea. Astfel, se explică titlul recentei sale 

cărţi  Viaţa din viaţa mea. Precum marele Garcia Marques care 

inventă o realitate ficţională ce devine mai credibilă decât realitatea 

mundană, mai fascinantă, Mircea Bârsilă e poetul care acoperă prin 

lumea sa imaginară o viaţă reală prea plină de tristeţe spre a mai fi 

trăită până la capăt. Poetul asemenea unui preot dăruit exorcizează 

realul prin energia sa imagerială debordantă, creează un teritoriu 

accesibil numai lui, un macondo pe care cititorul este fericit să-l 

descopere a fi viaţa din viaţa Poetului. Dacă unii dintre poeţi au 

rămas în istoria literară prin inovaţiile lor privind limbajul poetic, 

Mircea Bârsilă îşi arată măsura valorii sale de Mare Poet prin 

inventarea acestei lumi fabuloase, imageriale şi cu accente puternice, 

mistice, metafizice. E greu de departajat , în poezia lui Mircea 

Bârsilă, misticul de metafizic. Imaginile sale sunt tuşe pictate parcă 

de Dali sau de Bosch: „Un înger bolnav/rotindu-se deasupra oraşului 

cu o blondă zănatică/ţinându-se doar cu o mână de voalul ei de 

mireasă/clic clic blitzurile înghesuială mare în jurul mărului/înflorit 

sub care îngerul împarte autografe/ pe fotografiile  încă umede/îi 

curg şiroaie lacrimile este mai rău de el/decât albastrosul lui 

Baudelaire gata începem/strigă din mulţime unu` cu ochelari de  

 

 

 

 

 

 

 

soare/ domnişoarelor domanelor domnilor/vă rugăm linişte/drepţi se 

aude aceeaşi voce ţi îngerul ia poziţia/ de drepţi salt înainte culcat 

aviaţie inamică7aplaudăm fericiţi clic clic clic blitzurile/apar şi cei de 

la televiziunea locală/ cu valizele şi aparatele lor de luat vederi în 

direct/o frânghie subţire leagă-din senin- pământul/de cer/clic clic 

blitzurile în vreme ce îngerul urcă/pe frânghie şi dispare a dispărut 

gata strigă din nou/ individul cu ochelari de soare de şarpe de 

armăsar:/ce mai doriţi pentru cât aţi plătit e destul.”-Spectacol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuşele puternic expresioniste sunt marcate de un umor grav, negru 

întîlnit doar la Georg Trackl, „ctitorul cântecului de mierlă în 

poezie”-cum îl defineşte însuşi Mircea Bârsilă într-unul din poemele 

cărţii sale, o elegie în care Dumnezeu e întrebat de ce marii poeţi 

sunt sacrificaţi:Trakl, Maiakovski, Ţvetaeva, Lorca...: „(...) ce-ai avut, 

Doamne, cu ei?:aceşti îngeri/veniţi, în numele Tău, pe pământ/şi 

care–fie-le ţărîna uşoară!-m-au învăţat/să înţeleg adevăratele 

înţelesuri ale poeziei// şi ale bucuriei de a trăi/înălţând-o, zilnic, la 

rangul celui mai bun lucru din lume.”-Elegie Fă nicio îndoială, un 

asemenea crez nu poate fi decât al unui mare poet, aşa cum este 

Mircea Bârsilă. Spre deosebire de poeţii generaţiei sale, el nu s-a 

grăbit foarte tare să impresioneze criticii literari prin inventarea unor 

jocuri poetice facile, prin şarjarea unor mode şi modele cu priză la 

publicul mai puţin citit şi elevat, dar numeros. Starea de spirit pe 

care o are Mircea Bârsilă în poezie e cea a unui clasic din rîndul 

cărora Blaga, Arghezi sau Nichita Stănescu îi ţin companie. Ba chiar 

aş spune că poetul bea, din când în când, acelaşi vin cu George 

Bacovia de parcă ar fi buni amici în împărăţia cuvintelor:”Mă tem că 

într-o zi va începe să plouă-/şi va ploua necontenit o sută de ani.”-

Într-o zi. Ion Pop vede în Mircea Bârsilă „un miliardar de imagini”, pe 

linia unui Ilarie Voronca, iar lui Alex Ştefănescu,Mircea Bârsilă îi 

aminteşte de Benjamin Fundoianu. Poezia lui Mircea Bârsilă trece de 

un bestiar vetust sau de un livresc nativ. E păcat, aceşti critici nu au 

văzut poezia lui Mircea Bârsilă dincolo de astfel de repere. Nu 

combinaţia de realism şi spirit vizionar conferă  indestructibila 

originalitate a poeziei sale, aşa cum afirma Alex Ştefănescu, ci lumea 

poetică pe care a creat-o Mircea Bârsilă pe care niciun alt poet nu a 

mai făcut-o, iar a căuta să-l împingi pe Mircea Bârsilă între Ilarie 

Voronca şi Fundoianu, doar de dragul continuării unei tradiţii în 

poezia românească, e aproape o impietate. 
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Traian T. 

 

     e Traian T. Coşovei l-am întâlnit prima oară în 1978 la Cenaclul de 

Luni, unde am intrat cu timiditatea ardeleanului care se confruntă, 

speriat, cu zgomotoasa, haotica, tentaculara Capitală. Traian era, 

indiscutabil, una din figurile proeminente ale cenaclului, alături de Radu 

Călin Cristea, de Ion Stratan, de Florin Iaru, de Doru Mareş, de Ion 

Bogdan Lefter şi, binenţeles, de mentorul lor, profesorul N.Manolescu. 

Venit din spaţiul mai sobru, mai „academic” al „Echinox”-lui, am rămas 

cam şocat de totala libertate de expresie ce domnea aici, de duritatea 

demolatoare a analizelor critice pe text, de felul cum, deşi prieteni între ei, 

poeţii nu se menajau deloc unii pe alţii ş.a.m.d. În această atmosferă, 

Traian se remarca imediat prin jemanfişismul ţinutei sale vestimentare, 

atent studiate, de dandy, prin ironiile fine, dar nu mai puţin ucigătoare, şi 

prin lumina sa de bon-viveur, pe care o împrăştia cu generozitate în jur. 

Ne-am împrietenit imediat şi durabil, asta poate şi pentru că volumul său 

de debut, „Ninsoarea electrică” din 1979, mi-a mers direct la inimă, 

vestind (alături de „Ochii lui Homer” al lui Petru Romoşan, de „Bucuria 

anonimatului” a lui Eugen Suciu şi de „Lecţia de anatomie” a lui Emil 

Hurezeanu) triumful unei generaţii. 

      Recitind acum, după plecarea lui, vai, atât de neaşteptată şi dureroasă 

dintre noi, volumele sale de poezie pe care mi le-a dăruit cu 

binecunoscuta-i gentileţe, am constatat un fapt pe care nu-l remarcasem 

la prima lectură: materia fundamentală a poemelor sale o constituie o 

tristeţe funciară, iremediabilă. Chiar într-un volum aparent ludic, „1,2,3 

sau...” , formula jucăuş-incantatorie de început nu duce spre o viziune 

luminoasă, celestă, ci spre un tablou dezolant, aproape bacovian: „Unu doi 

trei, unu doi trei, unu doi trei/ În oraşul cu case de biscuţi şi străzi de 

marmeladă,/ dragostea e un orb flămând la un colţ de stradă/ ademenind 

trecătorii cu măscari şi nebunii.../Mai trece o stafie/ mai trec nişte 

stafii.../ În rest, nu se întâmplă nimic desosebit/ în oraşul suspendat ca 

un cercel aurit/ la urechea unei Infante...”. Sau iată un fragment dintr-un 

splendid poem, „Floarea soarelui”, din, după părerea mea, cel mai bun 

volum al său, „În aşteptarea cometei”: „Spune-mi,/ tu ce mai aştepţi de la 

viaţă, floare a soarelui?/ Crescută în pământul zgârcit dintre două şine de 

tren/ departe de lume şi de fantasmele ei înscenate,/ Speranţă a sămânţei 

căzute din vagon/ încălecată de trenuri de plăcere, de mărfare şi de-

atâtea/ crime şi-amoruri pe roţi.//Şi ce mai speri tu, floare a soarelui 

pierdută în egoismul unui înserări/ când viaţa mea îşi ia rămas bun de la 

tine?” Asta a fost şi poezia lui Traian T. Coşovei la sfârşitul anilor şaptezeci 

şi începutul anilor optzeci: o floare a soarelui răsărită în pământul zgârcit 

dintre şinele opresive ale ideologiei oficiale. 

      Şi-apoi, în contrast uimitor cu conţinutul poeziei sale, cum s-ar putea 

trece peste indimenticabilul lui umor, cu atâtea replici rămase celebre, din 

care, de pildă, doar una rezumă perfect pauperitatea financiară a 

intelectualului de azi: „A zis mama că nu-mi mai dă bani ca să mă ţină la 

servici”.  

     Şi un fapt de istorie literară: cartea care a făcut vâlvă şi care, în fapt, a 

consacrat generaţia noastră, a fost „Aer cu diamante”, scoasă la Editura 

Litera, în 1982, pe cheltuiala autorilor, patru poeţi (Traian T.Coşovei, Ion 

Stratan, Florin Iaru, Mircea Cărtărescu) şi un grafician de excepţie (Tudor 

Jebeleanu). Iată că din aceste diamante ale poeziei care au făcut să 

strălucească aerul înceţoşat al acelui timp două nu mai luminează, azi, 

între noi: Ion Stratan şi Traian T, Coşovei. 

     Fie ca bunul Dumnezeu să-i facă să se reîntâlnească undeva acolo sus, 

la cina cea de taină a marii poezii, lângă Madi Marin, Mircea Nedelciu, 

Alexandru Muşina, Ioan Flora,  Ion Monoran, Ion Zubaşcu, Nichita, 

Mazilescu şi-atâţia alţii... 

Ioan Groşan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda foto: ultima fotografie a Poetului Traian T. Coşovei la ultima şedinţă 

a USR, Salonul Oglinzilor a Casei Monteoru. Fotografie realizată de  Tiberiu 

Crişan/Mediafax.În fundal:Horia Gârbea, Toma George Maiorescu, 

Varujan.Vosganian-prozator- ministru preocupat mai mult de telefonul mobil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-am cunoscut pe Traian T. Coşovei în anul 1982, la una din şedinţele 

Cenaclului de Luni desfăşurată la fosta Casă de cultură „Grigore 

Preoteasa”. Am citit o poezie despre o cabină telefonică etc. Ştiu că Nicolae 

Manolescu a apreciat pozitiv acel text, reţinând că aş fi din Ploieşti... 

Traian T.Coşovei a comentat ceva în stilul lui uşor ironic şi preţios... Pe 

Traian T. Coşovei l-am cunoscut mai bine prin aprilie 1990, când am fost 

în casă la el, în apartamentul din Floreasca, unde împreună cu el şi alţii 

printre care Florin Călinescu şi un avocat Bogdan, prieten atunci cu 

Ministrul Culturii de atunci, Babiuc, hotărâsem să înfiinţăm o revistă care 

să se numescă, după un titlu dat de mine: Corrida. Până la urmă, am 

înfiinţat-o singur, pe banii mei... Mai târziu, Traian T. Coşovei avea să-şi 

aducă aminte de acel moment, cu oarecare nostalgie, cu ocazia lansării la 

Rotonda 13 a Muzeului Literaturii din Bucureşti, mai precis pe 20 mai 

1999, a cărţii  mele Amintirile Sufletului. Traian T. Coşovei mi-a prezentat 

cartea, alături de Fănuş Neagu şi de Valentin F. Mihăescu. De-a lungul 

timpului, am avut o relaţie de respect unul faţă de celălalt, şi poate chiar 

mai mult decât atât, având în vedere colaborările pe care i le-am solicitat 

pentru editura Corrida. De multe ori Traian T. Coşovei punea stavilă unor 

indivizi care încercau să mă bârfească sub o formă sau alta. A fost un poet 

generos şi risipitor cu banii... Nu a căutat nici gloria, njici să se 

îmbogăţească sau să fie un oportunist. Nu-l lăsa sufletul său de poet pur 

al generaţiei `80. Mircea Cărtărescu nu poate fi comparat în niciun fel cu 

Traian Coşovei. În timp ce Traian T. Coşovei suferea fizic din pricina 

gândului său pur spre poezie, Cărtărescu se îmbogăţea prin aproape orice 

mijloace, ca un parvenit. Traian T.Coşovei a trăit viaţa prin poezie, cum 

doar Nichita Stănescu o mai făcuse.Tânăr licean fiind, îi citisem prima lui 

carte 1,2,3 sau..., apoi, mai târziu, Ninsoarea electrică etc. M-a fascinat 

universul lui fulgurant, metaforele lui atât de strălucitoare şi de noi în 

peisajul poeziei româneşti de până la el... Citind poemele lui mă simţeam 

mai liber, în acea societate în care libertatea era doar mimată. Am rămas 

în minte cu imaginea lui Traian T. Coşovei ca a unui schior sărind de pe 

cel mai înalt munte de pe planeta lui acoperită mereu de ninsori..., 

imagine emblematică a poeziei sale... 

Dumnezeu să te ierte, Traiane! 

 

 

Marcel Ion Fandarac 
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– Circulă o legendă despre originea macedoneană a străbunilor îndepărtaţi ai 

lui L. Blaga. Cunoaşteţi ceva mai multe amănunte în această privinţă? 

– Nu e vorba de nici o legendă, ci de un adevăr, adevăr pe care-l găsim 

limpede spus de însuşi Lucian Blaga, în cartea cu amintiri, Hronicul şi 

cîntecul vîrstelor. Mama poetului se trăgea dintr-o familie de aromâni, pe 

nume Moga, dintre acelea care s-au stabilit în Transilvania, după arderea de 

către turci a frumosului oraş prosper, un fel de mini-Neapole al Balcanilor, 

Moscopole (care se tălmăceşte: „oraşul păstorilor“), precum atîtea altele. 

Poetul îşi amintea cu mîndrie de stirpea sa macedoromână şi – acum 

răspund la întrebarea anterioară – îmi mărturisea că dorea să meargă la 

locurile de naştere ale înaintaşilor lui după mamă şi să scrie, după o 

anumită şedere acolo, o mare baladă despre arderea luminosului oraş 

distrus de turci, Moscopole.  

– Evocaţi, vă rog, ultima vizită pe care i-aţi făcut-o poetului la spital. 

Mărturiseaţi că dumneavoastră şi Tudor Vianu aţi fost cei de pe urmă 

vizitatori care l-au mai apucat în viaţă. Venise Tudor Vianu special spre a-l 

vedea pe L. Blaga? 

– Ultima vizită i-am făcut-o la spital, Medicala II, secţia dr. Moga, din Cluj, 

înainte dea muri cu cîteva zile. Anterior, îl vizitase Tudor Vianu, care venise 

anume la Cluj... ca să îşi ia ramas, bun pentru totdeauna de la prietenul său. 

Alţii nu îmi amintesc să-l fi vizitat. 

Am intrat cu sfială mare în camera de suferinţă a poetului. Era alb şi nu 

deosebeai albul oaselor lui – căci doar oasele mai rămăseseră din el, de albul 

cearceafurilor. Din acea masă albă – arătare a morţii –, se detaşau farurile 

ochilor mari, negre şi mistuitoare, aidoma unor cercuri Bermude. Îl păzeau, 

în picioare, – cînd vestale, cînd mucenice – doamna Blaga şi cu nepoata 

poetului, Gigi. Am bîlbîit cuvinte fară sens... Apoi i-am arătat fotografia 

fiului meu, pe care dorise să-l boteze... Dar... a privit lung, cu drag, poza, 

apoi a zis: „e un pui de pinguin“, şi i-a surîs îndelung, de departe şi din 

adîncuri. A zîmbit pentru ultima oară, adresînd ultimul zîmbet chipului 

unui copil. 

Cînd să părăsesc încăperea, s-a încleştat cu atîta putere de mîinile mele încît 

de abia am putut să mă desprind din acele cleşte ale morţii, albe. 

Am ieşit de-a-ndărătelea, cu faţa înspre arătarea aceea albă. A îngăimat: 

„Mai sînt oameni care mă mai iubesc“. 

– Întrucît aţi fost unul dintre puţinii care l-au însoţit pe L. Blaga pe ultimul 

drum, de la Cluj la Lancrăm, vă rog să vorbiţi pe larg despre înmormîntarea 

poetului. Cum s-au desfăşurat funeraliile de la Cluj? Cine au stat în preajma 

rămăşiţelor pămînteşti ale filosofului ? Ce s-a făcut cu acele foi pe care era 

scris „Viersul“ cîntat la înmormîntare? 

– La cîteva zile după ultima mea vizită, a sosit acasă, pe la orele 23 şi ceva, 

poştaşul cu o telegramă trimisă fulger (aşa de fulger încît a ajuns la mine de 

abia după 15 ore!) în telegrama expediată de doamna Blaga sta scris atît: 

„Soarta ne-a învins!“ Am înţeles. Am făcut sumare pregătiri şi am alergat la 

gară, unde m-am suit într-un tren personal, care pornea din Bistriţa la orele 

1 şi ceva şi ajungea la Cluj pe la cinci şi ceva. Am cumpărat un buchet de 

lăcrămioare din piaţa Mihai Viteazul şi m-am dus de-a-dreptul la morga 

clinicilor de pe strada Hasdeu.Era devreme. Acolo, stînd pe un scaun, cu 

braţele suprapuse peste spetează, dormita paznicul. „Domnule – îl mişc uşor  

 

 

 

 

 

 

 

 

şi îi zic –, pot să intru în morgă?“ „Nu, a mîrîit el cu hotărîre! Numa' la opt 

se deschide morga ofiţial“. 

I-am înmînat nişte bani, nu tocmai puţini. Norma oficială a fost dată de-o 

parte. Mi-a deschis poarta şi am intrat în morgă. A trîntit-o cu răget după 

mine. Era cam întuneric. Am apăsat pe un buton şi am aprins lumina.  

Amarnică privelişte! Pe un fel de suport din lemn, acoperit cu o pînză 

soioasă, neagră, sta o targa, iar peste targa – trupul neînsufleţit al poetului. 

Cum poetul era înalt, picioarele lui se revărsau cu mult peste lungimea 

tărgii, în neant. Pe pereţi: închipuiri fantasmagorice de scurgeri şi igrasie.  

Nici o lumină la căpătîiul mortului, nici o floare nu lumina pe pieptul lui. 

Am depus în mîini buchetul de lăcrămioare. M-au podidit neguri şi am 

pornit a plînge ca un nemernic. Şi am tot plîns, pînă ce m-am liniştit şi 

înseninat. La scurt timp după ce s-a deschis oficial uşa, a intrat în morgă o 

fecioară. A depus un bucheţel de flori pe pieptul mortului, a stat cîteva 

momente concentrată-n reculegere rostea, pe semne, o rugăciune –, apoi a 

scos din poşetă un bloc-notes şi un stilou, şi a scris ceva, lipind, apoi, cu o 

pioneză, de marginea tărgii, hîrtia scrisă. Apoi s-a dus. Curios, m-am dus să 

văd ce sta scris pe biletul acela... Era scrisă acolo, cu litere gingaşe, 

poezia Cînele din Pompei. 

Întărîtată, atenţia mea a devenit mai ascuţită. Observ în buzunarul 

dinlăuntru al hainei poetului ceva alb. Şi mai curios, iarăşi, săvîrşesc 

indiscreţia şi caut să văd... Era acolo plicul cu felicitarea pe care i-o 

trimisesem eu de ziua naşterii lui, dar care a ajuns tîrziu, iar doamna Blaga, 

după ce l-a spălat şi l-a îmbrăcat de plecare, a înţeles să-i puie plicul cu 

felicitarea mea în buzunarul hainei... Era, probabil, unica felicitare pe care o 

primise de ziua naşterii. 

Apoi, s-a strecurat în morgă o arătare neagră, gîrbovă, sprijinindu-se pe un 

fel de par, îmbrobodită toată, de nu i se zărea decît nasul, şi s-a aşezat pe 

banchetă. Eu, în continuare, la căpătîiul mortului, în picioare. Arătarea 

întreabă: „Ţi-e rudă?“ Eu răspund: „Nu“. „Prieten?“ reia dînsa. Eu dau din 

umeri. „Nu vrei să vii să stai lîngă mine?“ mă roagă... M-am dus. „Eu sunt 

Veturia Goga“, se recomandă arătarea. „Am vrut, continuă ea, să-l duc la 

Ciucea, să-l aşez lîngă Tăvi..., dar el a ţinut să fie înmormîntat lîngă părinţii 

lui, la Lancrăm... Ştii care i-au fost ultimile cuvinte pe care le-a rostit?“ „Nu“, 

îngaim eu. – „Cresc arborii din mine!“, grăieşte pentru ultima dată vedenia, 

şi se duce. 

Îmi reiau locul la căpătîiul mortului. La scurt timp, apare altă arătare: un 

tînăr înalt, cu chica furtunoasă, păşind ca un actor pe scenă. Se opreşte 

teatral, face o scurtă pauză şi se lansează-n imprecaţii: „Cum!? Lucian Blaga 

e mort şi lumea nu ştie?... Blestemata să fie naţia care nu-şi cinsteşte 

oamenii aleşi pe care i i-a dat Pronia!“ Şi a părăsit interiorul scenei 

vociferînd cu mîinile ridicate spre cer. Era, am aflat mai tîrziu, pictorul 

maramureşean Mihai Olos. 

Apoi, s-au arătat doi medici, îmbrăcaţi în alb clinic, bine dispuşi şi dolofani, 

care, spre indignarea mea, au venit la obrazul poetului şi au început să-l 

palpeze cu buricele degetelor... „Cum vă permiteţi!?“ am scrîşnit spre ei şi... 

gata-gata să-i strîng de grumaz. Ei, însă, politicoşi şi ceremonioşi, mi-au 

explicat că este vorba de o chestiune profesională, în felul acesta 

executîndu-se ultima probă de verificare şi constatare a morţii reale... I-am 

înţeles şi mi-am cerut scuze, morocănos.În fine, au apărut şi cioclii cu 

sicriul. Au apucat de targa, au coborît-o lîngă sicriu şi, apucînd – unul de 

picioare iar celălalt de umeri –, au dat să-l aşeze-n cutie. – Cel care a apucat 

de umeri, nu ştiu cum anume a prins şi-a smucit, că mîna poetului, lungă şi 

albă, a pornit a se ridica, vroind parcă să-mi arate  

(Continuare în pagina 17 ) 

Teodor Mihadaş (1918-1996)Cântă şi suferă, 

plânge şi se bucură în poemele lui de expresie  

armânească, în limba  lui din Turia Macedoniei. 

Poetul a trăit la Cluj.Fragment: „Mi dus tu munte,/ 

s-ni aflu punte_/Ta s-trec didinde, Tu Analta 

Mirinde!/” 
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ceva înainte de a se trage peste ea încuietorile. M-am dus, după ea, cu ochii, 

înfiorat. Cioclul însă a răsucit-o la locul ei, rapid. 

Cînd să aşeze capacul peste sicriu, apare un funcţionar de la Sanepid. „Ce 

faceţi aici?“, întreabă el cu importanţă. „Iacă ce vedeţi.“ „Nu permit, nu 

permit – strigă el – deplasarea înainte de a se căptuşi sicriul cu hîrtie 

gudronată. Nu permit!“ Cioclii au tăcut, cu mîinile de-a lungul corpului, 

zicînd, fireşte, ceva foarte plastic în gîndul lor. 

Mă apropii de funcţionar şi încerc să-i explic: „ştiţi este un caz special, e 

poetul Lucian Blaga“... „Lasă, dom'le, iordanele şi nu mă vrăji pe mine. Eu 

nu calc legile ţării...“ Am alergat la un telefon public şi-i telefonez lui Aurel 

Rău: „Dragă Aurel, Blaga nu poate fi deplasat la Lancrăm, fiindcă nu este 

căptuşit cu hîrtie cătrănită." El mă roagă să revin peste 10 minute. Am 

revenit. Zice: „Am vorbit cu preşedintele Uniunii şi mi-a răspuns că nu-l 

interesează. «E-al vostru şi faceţi ce ştiţi cu el!» Dar am vorbit şi cu 

conducerea locală de partid şi s-a dat dezlegarea necesară“. 

Mortul a fost dus şi aşezat pe catafalc, în sala Casei Universitarilor. Eu şi cu 

Liciniu, un nepot de-al poetului, am făcut o haltă de consolare la bufetul 

„Continental“. Acolo, în sala de la Casa Universitarilor, altă situaţie: erau 

depuse coroane de flori peste sicriu, se intona în surdină marşul din Eroica, 

iar tinerii scriitori din Cluj făceau de gardă, îmbrăcaţi foarte lejer ca la 

grădina de vară, cu sandalete-n picioare, haine pestriţe şi gulerele de la 

cămăşi date peste cele de la haină, chiar cu ochelari de soare la ochi. Iarăşi 

m-am aflat slab de înger şi iarăşi am început a plînge, drept care, distinsa 

doamna Ilin, admiratoare a poetului, ca să nu fie văzută că stă lîngă unul 

care plînge, s-a depărtat urgent, la mare distanţă de mine. 

Ultima gardă au făcut-o bătrînii, îmbrăcaţi în negru. A vorbit Aurel Rău şi 

după el, gîtuit de emoţie, D.D. Roşca[8], după care sicriul a fost depus pe 

platforma unul camion. I-am întrebat pe cei de la Steaua şi Tribuna – naiv 

cum sînt – dacă nu cumva au şi pentru mine un loc în maşina în care aveau 

să meargă ei[9]... Au dat din cap că nu. Atunci, spre uimirea acelora care au 

făcut brusc tensiune la ochi şi exoftalmie, din doi, trei paşi aruncaţi în 

direcţia camionului şi un salt în sus, m-am pomenit iarăşi la căpătîiul 

mortului, şi-am pornit spre Lancrăm... În partea cealaltă a sicriului, şedea 

un tînăr îmbrăcat în negru şi cu un aparat de fotografiat trecut peste umeri. 

O neagră suspiciune stăruia între noi. El credea despre mine că..., eu despre 

el... Cînd ne-am cunoscut, la capătul călătoriei, – el era un nepot de-al 

poetului, inginerul Şerban –, să ne dăm în cap de ciudă nu altceva. 

Era de ziua eroilor, o zi într-adevăr năpădită de lumini, ce se revărsau de 

dincolo de soare. Departe, pe fundal, Munţii Apuseni, în care se putea vedea 

somnul aurului, aievea. Întîlneam, trecînd prin sate şi oraşe, coloane de 

elevi, însoţiţi de profesori, în haine de sărbătoare, mergînd cu flori la 

mormîntul eroilor, iar eroul trecea printre ei şi nimeni nu-l vedea. Ce 

minunat album de vederi din acea zi am fi împlinit, dacă nu ne-am fi 

suspectat unul pe celălalt ca străini duşmănoşi, eu şi cu inginerul Şerban. 

Am ajuns la Lancrăm. Satul era strîns în faţa bisericii, îmbrăcat de 

sărbătoare. Catarig, intendentul care răspundea de camionul Academiei, a 

dispărut, inginerul de asemenea. Cum să cobor sicriul... ? M-am uitat 

împrejur. M-am oprit cu privirea asupra a trei feciori care mi s-au părut a fi 

mai sfioşi şi mai chipeşi. I-am rugat să vie să mă ajute.  

Au tăcut şi au venit şi, împreună eu cei trei feciori curaţi ca tinerii daci 

aruncaţi în suliţi, l-am dus pe poet, pe umeri, din şosea pînă-n biserică, 

Femeile – dar şi bărbaţi, parcă, între ele – din sat, sub conducerea părintelui 

Ion Laşiţă, au cîntat o ciudat de frumoasă litanie, cu bocet de demult, apoi 

s-a oficiat slujba de înmormîntare, şi poetul a fost depus în pămîntul din 

care s-a născut, alături de osemintele părinţilor. Textul acelui bocet se află 

la părintele Laşiţă. 

Mai sosise, cu autostopul, la Lancrăm, şi foarte tînărul, pe atunci, poet Ioan 

Alexandru împreună cu prietenul şi consăteanul său Ion Papuc. Doamna 

Gherghinescu Vania, acea minunată prietenă a marilor noştri poeţi, s-a 

întors în Cluj de pe dealul Feleacului, făcîndu-i-se rău. 

Nici un delegat din partea Academiei, a Uniunii Scriitorilor la 

înmormîntare, nici din Bucureşti, nici din celelalte centre culturale ale ţării. 

S-a aprobat şi un ajutor, de înmormîntare, din partea Asociaţiei din Cluj a 

Scriitorilor, de 700 de lei... 

– Orice alte amănunte despre viaţa poetului sînt binevenite în încheierea 

convorbirii noastre.— Stimate domnule Oprişan, dacă s-ar întîmpla ca 

cineva să mă găsească vrednic de a fi trecut în vreun dicţionar enciclopedic, 

şi să mă întrebe ce anume faptă din viaţa mea aş dori să fie trecută printre 

datele biografice, i-aş răspunde: aceea că l-am purtat pe umeri, împreună cu 

trei feciori neprihăniţi din Lancrăm, pe Lucian Blaga. 

După zece ani, coboram de la spitalul oncologic, unde îmi murea cea mai 

dragă şi mai nobilă fiinţă din cîte-am cunoscut în viaţa mea, Zoe. Şi în faţa 

statuii poetului – opera sculptorului Ladea – din Piaţa Păcii, astăzi în faţa 

Teatrului Naţional[10], un copilaş o tot trăgea de mînecă pe bunică-sa, 

arătînd spre statuie şi întrebînd: „Ce face nenea acela, ce face nenea?“ „Se 

roagă, scumpul bunicii, se roagă“, a răspuns bătrîna. 

februarie 1987 

NOTE: 

 [8] Reproducem începutul cuvîntării rostită de D.D. Roşea în faţa catafalcului filosofului – ce 

nu a apărut la vremea respectivă în presă, în care sînt evocate, cu durerea despărţirii, relaţiile 

de prietenie dintre cele două mari personalităţi : „M-a legat – acum trei zile puteam spune încă: 

«mă leagă» – de Lucian Blaga o veche şi credincioasă prietenie. L-am întîlnit acum 50 de ani la 

Braşov: citea cu pasiune Primele principii ale lui Spencer, la vîrsta cînd alţii citesc doar romane 

şi «poezii» uşoare. Am fost colegi de an la liceul din Braşov şi apoi, doi ani, la Universitatea din 

Viena. Aici Blaga a continuat să fie acelaşi pasionat cititor de filosofie şi neobosit răscolitor de 

probleme, cum îl cunoscusem cu ani înainte la Braşov. De altfel, şi ulterior, opera lui de mare 

artist al cuvîntului va fi nu numai rodul darurilor lui poetice, ci şi rezultatul unei încordate şi 

meticuloase munci de cîntărire a valorii cuvîntului“. (BCU Cluj-Napoca, ms. 4827/1) 

 [9] „La plecarea spre Lancrăm – îmi relata Teohar Mihadaş în epistola din 1 martie 1987 – nu e 

vorba de maşina celor de la Tribuna şi Steaua, ci de o maşină la înmormîntare; la Lancrăm, la 

pomana mortului, neobservînd a fi prezenţi decît pe tribuniştii Grigore Beuran, Radu Enescu şi 

Miron Scorobete“. 

 [10] „Statuia lui Blaga, din Piaţa Păcii – observă Teohar Mihadaş în epistola anterior citată – se 

află acum în faţa Teatrului Naţional, lîngă a lui Eminescu, după ce a făcut un stagiu şi-n parc“. 

Text reprodus din volumul semnat de I. Oprişan, Lucian Blaga printre 

contemporani, dialoguri adnotate, Editura Minerva, Bucureşti, 1987 

Sursa: https://www.facebook.com/notes/inmemoriam-cezar-

ivanescu/teohar-mihada%C5%9F-l-am-purtat-pe-umeri-pe-lucian-

blaga/682414481778586 
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ETICHETE: G. IVAŞCU, NICOLAE BREBAN, NICOLAE 

CEAUŞESCU, NICOLAE MANOLESCU, REVOLUŢIE CULTURALĂ, 

TEZELE DIN IULIE 

n numărul 26 al revistei „România literară“, din 6-12 iulie a.c. 

directorul revistei, criticul şi istoricul literar N. Manolescu, în 

obişnuitul său editorial ce poartă acum titlul de „Vară fierbinte“ 

face, cu ocazia împlinirii a şase ani de la dispariţia mentorului său, 

George Ivaşcu, câteva interesante precizări şi comite, cu aceeaşi 

ocazie, câteva, extrem de regretabile, semi-adevăruri, omisiuni de 

adevăr sau pur şi simplu: minciuni, cum doriţi, fapt extrem de 

regretabil mai ales când acestea se întâmplă sub pana unui istoric, 

chiar dacă e vorba doar de un istoric literar. 

„Vara fierbinte“, aţi ghicit, este vara anului 1971, când au fost 

lansate „Tezele din iulie“ ce urmau nu numai să marcheze o 

veritabilă şi brutală cotitură în politica PCR în cultură şi ideologie 

dar şi începutul dictaturii perechii Ceauşescu ce avea să ducă 

România în dezastru. 

 

Micul editorial de care vorbim conţine, cum spuneam, câteva 

extrem de interesante date, precizări, aproape confesiuni din 

partea fostului cronicar literar al „Contemporanului“ şi apoi al RL; 

astfel, aflăm cum N.M. l-a vizitat pe Ivaşcu „în noaptea cu pricina“, 

după ce el însuşi, Ivaşcu, fusese convocat, de-o manieră cam 

abruptă de şeful statului, de Ceauşescu. 

 

Nu ştim de care „noapte“ e vorba, deşi, e drept, ceva mai sus se 

specifică faptul că „Ivaşcu a devenit peste noapte" directorul RL. 

Deci, în acea „noapte" când Ivaşcu a devenit „peste noapte“ 

redactor-şef al RL – mai exact a fost mutat de la Contemporanul la 

RL, – mai tânărul sau – emul, Manolescu, îl vizitează, la „cererea 

acestuia“ intempestiva – „cred că era singura dată când mă caută 

el pe mine“ – şi află, de la un Ivaşcu destul de agitat, noutatea: 

Ceauşescu vrea să-l mute la RL. De ce?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Trebuia întărită linia ideologică a principalei publicaţii literare“ 

adaugă N.M. „Explicaţia, adaugă tot dânsul, era aceea obişnuită 

(s.n.) în epoca respectivă“. 

Ei bine, tocmai asta e, că explicaţia nu era deloc „obişnuită“ în 

„epoca respectivă“ cum zice criticul nostru literar reuşind, printre 

altele şi o mică mostră de limbă de lemn. „Sarcina“ lui Ivaşcu poate 

că era aceea, ca şi a altor şefi ai unor publicaţii centrate de a 

„întări ideologia“ dar explicaţia numirii sale abrupte la RL era cu  

totul alta şi este una pe care o ştie foarte multă lume: postul, 

anume, de redactor-şef al „României literare“ rămăsese vacant prin  

demisia, trimisă de la Paris, a lui N. Breban, care, în acelaşi timp, 

în ziarele şi revistele din capitala Franţei îşi făcea cunoscută ne- 

adeziunea sa la „tezele din iulie“. Iar Ivaşcu a ocupat acest post nu 

în septembrie, cum în mod eronat o indica Manolescu ci în 

octombrie şi e suficient pentru aceasta de consultat casetele 

redacţionale pe care RL le-a publicat de curând cu „ocazia“ celei de 

a 25-a aniversări a RL. 

 

Pentru că a mai făcut în vreo două rânduri aceasta „omisiune“ mă 

simt obligat la cuvenita rectificare, readucând aminte istoricului, 

literar N.M. obligaţia sa de a respecta adevărul. Cu atât mai mult 

cu cât nu este vorba de simple date biografice sau de un „simplu“ 

istoric al unei reviste, ci de istoria culturii şi chiar de istoria 

politică a ţării noastre. 

Iată ce scrie în aceeaşi revistă – România literară – criticul Mircea 

Iorgulescu, spre deosebire de N.M. fost membru al redacţiei în 

aceea „vară fierbinte", cu abia două luni înainte de falsele 

informaţii pe care ni le dă actualul director, în numărul 18, din 11–

17 mai '94: „...Nicolae Breban a făcut un gest fără precedent în 

istoria de până atunci a regimului comunist din România: a criticat 

public orientările şi măsurile anunţate de „conducerea superioară 

de partid şi de stat“. Mai mult, a făcut-o în presa din Occident. 

Nicolae Breban era cel mai înalt demnitar român de partid care se 

distanţase public vreodată de linia partidului.“ 

(Continuare în pagina 19 ) 
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Deci, iată, nu-i aşa, explicaţia acelei „agitaţii“ cu care-l primise „în 

noaptea aceea“ Ivaşcu pe mai tânărul său protejat. Şi, cu aceeaşi 

ocazie, mai aflăm unele amănunte extrem de interesante: şeful 

PCR îl ruga pe Ivaşcu să preia, deci RL iar Ivaşcu, la rândul său a 

„pus o condiţie“: să fie asistat în această „muncă" (de întărire a 

ideologiei şi a dictaturii, nu-i aşa?!) de N. Manolescu, în calitate de 

redactor-şef adjunct. „Cum nu eram membru al P.C.R. – precizează 

în continuare N.M., numirea într-o funcţie de conducere 

presupunea şi o derogare, pe care Ivaşcu o şi obţinuse de la 

Ceauşescu“. 

 

Deci, deşi nu era „membru PCR“, Manolescu a acceptat să fie 

numit, şi de cine, chiar de viitorul dictator, în nomenclatura 

partidului, deoarece despre această derogare e vorba. Într-adevăr, 

toţi cei care se aflau în conducerea unei publicaţii centrale de 

presa comunistă făceau parte, efectiv, din nomenclatura 

partidului. E amuzantă această involuntară confesiune, nu?! N. 

Manolescu, atât de mândru peste tot de a „nu fi făcut parte din 

membrii PCR", în grabă sa puţin crispată de a-şi construi un „nou 

dosar“, ne declară pur şi simplu, cu o candoare pe care, recunosc, 

nu o interpretez prea bine, de a fi făcut parte din nomenclatura! Şi 

când intră D-sa în această nomenclatură?! Când N. Breban iese, în 

mod public din ea! Amuzant, nu, mai ales pentru cineva care nu 

numai că ne propune un „dosar" pilduitor de opozant la comunism 

dar care se şi pregăteşte – e adevărat, fără spectaculoase rezultate 

până acum! – să conducă destinele noii Românii, în numele, 

bineînţeles al „adevărului şi democraţiei“! 

 

Să nu credeţi că „tov. Ceauşescu“ era un prost cunoscător de 

oameni, un novice în „alegerea cadrelor!" A, nu, abia numiţi, cei 

doi, Ivaşcu şi N.M. s-au pus, într-adevăr pe treabă: iată ce 

mărturiseşte acelaşi M. Iorgulescu în RL din mai, a.c., în articolul 

deja citat: 

„G. Ivaşcu a venit la România literară cu un mandat precis, 

încredinţat personal de N. Ceauşescu: să „desbrebanizeze“ revista. 

Nu ştiu dacă i s-a cerut sau nu să ne şi dea afară din redacţie, dar 

din revistă ne-a cam alungat pe toţi. Cea dintâi acţiune de 

„desbrebanizare“ a constat în distrugerea paginilor de critică. Au 

dispărut, inclusiv grafic, toate rubricile de până atunci, 

colaboratorii au fost îndepărtaţi, fie amestecaţi într-un puhoi de 

recenzenţi de toată mâna... Revista s-a schimbat peste noapte; a 

devenit informă, confuză, banală, cu mici insule de interes... 

pierdute într-o mare de platitudini. Nici aducerea lui Nicolae 

Manolescu şi instalarea lui la „cronica literară" nu a redat 

României literare din primii ani ai epocii Ivaşcu prestigiul critic pe 

care-l avusese în perioada Breban...“ 

 

Două lucruri, cel puţin, mă nedumeresc şi îmi pare rău că trebuie 

să le comunic public criticului excelent şi fostului meu prieten N. 

Manolescu, cel care mi-a apărat „Bunavestire“ precum şi alte cărţi: 

de ce crede D-sa că poate ascunde, oculta, un lucru atât de 

cunoscut, cum ar fi ieşirea mea, publică, în semn de protest faţă 

de dictatura ce începea, din conducerea României literare, a 

conducerii U. Scriitorilor, a nomenclaturii de partid şi a partidului 

comunist însuşi?! Cui îi foloseşte aceasta, pe cine deranjează acest 

lucru?! Şi-apoi cum poate crede un istoric literar, un comentator 

de moravuri nu numai literare, că poate fi şters, exclus, evacuat, 

un fapt se pare unic din istoria ţărilor din Est şi cu care, să mă 

ierte, ar trebui să ne mândrim puţin, noi, intelectualii români care 

nu suntem prea bogaţi în asemenea atitudini, de ce mă obligă, în 

fapt, dl. Manolescu să amintesc eu însumi „vara mea fierbinte“ la 

Paris, în '71, când mie, de aproape cinci ani de când m-am întors 

în ţară definitiv, nu-mi prea stă în obicei să o fac?! 

 

Şi-apoi... ciudata, inexplicabila naivitate, mândrie aproape cu care 

a consemnat N.M. faptul de a fi sărit în ajutorul mentorului său, G. 

Ivaşcu! Nici o clipă lui Manolescu nu-i „dă prin cap“ că ar fi putut 

atunci, în vara lui '71 când, cum spuneam şi cum o ştim cu toţii, 

se decideau, într-un mod nefast nu numai soarta culturii dar şi 

soarta politică a ţării, să încerce să-l convingă pe Ivaşcu să refuze 

de a-l înlocui pe N. Breban la conducerea RL sau, măcar să refuze 

el însuşi de a „colabora“ într-un moment în care, chiar în 

Bucureşti, erau scriitori de primă importanţă ce îndrăzneau să 

protesteze, precum Leonid Dimov, A.E. Baconsky şi alţii, nu prea 

mulţi e adevărat dar, în fapt, în revistele literare din ţară şi în 

corpul U. Scriitorilor – pentru a vorbi doar de lumea literară – a 

început din „clipa aceea", din vara aceea o surdă, uneori anonimă 

însă destul de eficientă, luptă de rezistenţă contra dictaturii 

născânde şi tot mai brutale! De ce nu s-a solidarizat tânărul şi 

sclipitorul cronicar de la Contemporanul cu cei citaţi mai sus, cu 

D. Ţepeneag şi Paul Goma, cu cei, nu puţini care refuzau în acea 

vară să semneze „adeziuni“ la „politica partidului“, cu cei ce 

deveneau lucizi de gravitatea situaţiei politice, nu numai literare?! 

 

Da, atunci s-ar fi putut lupta, poate nu pentru răsturnarea 

perechii dictatoriale dar, cu siguranţă pentru limitarea catastrofei, 

pentru iniţierera unui minim nucleu de rezistenţă?! De ce?! 

 

A, cu vivacitatea-i cunoscută, D-Sa îmi va răspunde – dacă, 

bineînţeles, copleşitoarele-i sarcini pe „linie de partid şi de stat“ îi 

vor lăsa un răgaz cât de mic! – îmi va răspunde că „în fapt“ a şi 

îndeplinit-o această „rezistenţă literară“, servind valoarea şi 

literatura vie, săpătâmână de săptămână. Nu direct, ci in-direct! 

 

Foarte frumos numai că... nu ajungea! Şi eu am făcut-o, şi alţii, 

această „împotrivire indirectă“, creând un anume climat literar şi 

valoric în care s-au putut relua, de bine – de rău, tradiţiile culturii 

noastre dintre războaie, în care puteau să se formeze tineri scriitori 

de talent. Dar în vara lui '71, în faţa asaltului brutal, repetat, 

insidios şi tenace, al perechii „prezidenţiale“ şi al camarilei lor – 

asalt ce viza nu numai cultura ci soarta României! – opoziţia din 

„indirectă", implicită, profesională, etc. trebuia să devie frontală, 

directă, afirmată! Sigur, fiecare după temperamentul şi 

habitudinile sale dar, oricum, cei ce aveau pretenţia de a fi 

personalităţi de prim rang (şi erau, în fapt!), ar fi trebuit, într-un fel 

sau altul să-şi declare responsabilităţile, luciditatea în faţa istoriei! 

Acum, după douăzeci de ani, e puţin târziu! E puţin târziu şi, mai 

ales, e cumva ticălos să încerci să modifici „dosarul istoriei", 

manipulând datele în manieră tipic stalinistă. Necinstit, naiv şi... 

inutil! 

 

Şi-apoi, cum, cădem din nou în Orwell, „trecutul devine din nou 

imprevizibil"?! Scriem istoria precum comuniştii – precum 

staliniştii! – din nou cu spatele la viitor, cu spatele la prezent, în 

dispreţul leneş al adevărului?! Cum putem numi „omisiunea de 

adevăr“, nu este acesta şi un delict în jurisprudenţa civilă şi 

penală?! 

 

Nu-nu, eu nu am să-l trimit în judecată pe şeful PAC, – eu nu am 

să uit niciodată ceea ce a făcut, D-sa, cu o rară tenacitate, 

săptămânal, pentru valoare, pentru literatura vie – de ce a părăsit-

o «cum?! – pentru câteva din cărţile mele pe care le-a înţeles şi 

apărat, pentru care a suferit – după singura cronică pozitivă la 

Bunavestire i s-a luat cronica literară, la RL, pentru câteva luni, 

parcă! – nu, lucrurile acestea nu se uită îi recomand doar – acum, 

când prietenia noastră a încetat definitiv! – îi recomand, dacă-mi 

permite, dacă vrea să fie o pildă pentru tineri, să respecte adevărul. 

Cel individual ca şi cel colectiv, istoric, adevărul care trebuie, în 

sfârşit să stea la baza societăţii României după Decembrie '89. Şi, 

astfel, respectând adevărul, îşi va îndeplini nu numai o obligaţie 

elementară de cetăţean şi de istoric, dar îşi va asigura, îl asigur şi o 

minimă demnitate a persoanei! 

Nicolae BREBAN 

articol reprodus după Contemporanul, 14 iulie 1994, 16-17-18 

(209-210-211) 

Sursa: http://romania-mare-trecut-si-

viitor.blogspot.ro/2010/04/nicolae-breban-despre-tezele-din-

iulie.html 
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”Dacă Dumnezeu ar uita pentru o clipă că nu sunt decât o papușă de cârpă 

și mi-ar oferi în dar o bucățică de viață, probabil că n-aș spune tot ce 

gândesc, deși aș gândi tot ceea ce spun. Aș da valoare lucrurilor mărunte, 

dar nu pentru valoarea lor, ci mai curând pentru ceea ce ele semnifică. 

Aș dormi mai puțin și aș încerca să visez mai mult; de-abia acum înțeleg că 

pentru fiecare minut în care închidem ochii pierdem șaizeci de secunde de 

lumină. Aș merge în timp ce alții ar sta pe loc, aș ramâne treaz în timp ce 

toți ceilalți ar dormi. 

Aș asculta în timp ce alții ar vorbi și, Doamne, cum m-aș bucura de savoarea 

unei înghețate de ciocolată! Dacă Dumnezeu m-ar omeni cu o fărâma de 

viață, m-ar împinge de la spate în bătaia soarelui, acoperindu-mi cu razele 

lui nu doar corpul, ci și sufletul. 

Doamne, daca eu aș avea o inimă, mi-aș scrie ura pe un cub de gheață și aș 

aștepta ca soarele să-l topească. Aș picta pe stele, cu un vis al lui Van Gogh, 

un poem de Benedetti și o serenadă de Serrat pe care aș oferi-o Lunii. Aș 

uda trandafirii cu lacrimile mele ca să pot simți durerea spinilor și sărutul 

de culoarea cărnii al petalelor proaspete. 

Doamne, dacă aș putea primi o farâma de viață… n-aș lăsa să treaca nici 

măcar o zi fără să le spun oamenilor că iubesc, că îi iubesc. Aș convinge 

fiecare femeie și fiecare bărbat că la ei țin cel mai mult și aș trăi îndrăgostit 

de iubire. Bărbaților le-aș dovedi cât de mult greșesc atunci când cred că nu 

trebuie să se mai îndrăgosteasca atunci când îmbatrânesc, fără să știe că ei 

îmbatrânesc tocmai pentru că încetează să se mai îndragostească. 

Unui copil i-aș face cadou o pereche de aripi, dar l-aș lasa să înveţe singur a 

zbura. Pe cei batrâni i-aș învăta că moartea nu vine o dată cu vârsta, ci o 

dată cu uitarea. 

În fond, și eu am învățat de la oameni atâtea lucruri… Am învatat că toata 

lumea vrea sa trăiască pe vârful unui munte, fără să stie că adevarata fericire 

este felul în care urci pantele abrupte spre vârf. Am învațat că ori de câte ori 

un nou-născut prinde cu pumnul lui mic, pentru prima oară, degetul mare 

al tatălui său, îl ține strâns pentru totdeauna. 

Am învățat că un om are dreptul să se mire atunci când vede un om căzut, 

dar de fapt ar trebui să întindă mâna să-l ajute să se ridice. 

Sunt o mulțime de alte lucruri pe care aș putea să le învăț de la voi, deși, 

realmente, multe nu îmi mai vor servi la nimic, fiindcă atunci când ma vor 

pune la păstrare în acea cutie, eu voi fi murit deja…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel García Márquez (died April 17, 2014 – R.I.P.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe atunci nu eram conştient că trăiam un an deosebit din viaţa mea, dar azi 

nu mă îndoiesc că a fost decisiv. Pînă în momentul acela mă împăcasem cu 

înfăţişarea mea de vagabond. Eram iubit şi respectat de mulţi şi admirat de 

unii, într-un oraş unde fiecare trăia după cum îl tăia capul. Duceam o viaţă 

socială intensă, participam la întruniri artistice şi mondene, cu sandalele 

mele de pelerin, cu o singură pereche de pantaloni de doc şi două cămăşi de 

bumbac pe care le spălam la duş.  

 

De la o zi la alta, din diverse motive – dintre care unele prea frivole – am 

început să mă îmbrac mai cu grijă, m-am tuns ca un recrut, mi-am tăiat 

mustaţa mai subţire şi am învăţat să folosesc nişte pantofi de senator pe 

care mi i-a dăruit fără să-i fi purtat deloc doctorul Rafael Marriaga, membru 

itinerant al grupului şi istoric al oraşului, fiindcă îi erau mari. Datorită 

dinamicii inconştiente a arivismului social am început să simt că mă 

sufocam de căldură în camera din Zgîrie-nori, de parcă Aracataca ar fi fost 

în Siberia, şi să mă consum din pricina clienţilor în trecere care vorbeau tare 

dimineaţa cînd se sculau, şi nu încetam cu bombănitul pentru că păsările de 

noapte îşi tot aduceau la ele în cameră cete întregi de marinari de apă dulce.  

 

Astăzi îmi dau seama că alura mea de vagabond nu se datora nici sărăciei şi 

nici faptului că eram poet, ci fiindcă îmi îndreptam toată energia, cu 

înverşunare, spre a învăţa să scriu. Îndată ce am zărit drumul cel bun mi-am 

părăsit camera din Zgîrie-nori şi m-am mutat în liniştitul cartier Prado, la 

celălalt capăt al oraşului şi la celălalt pol al societăţii, la două străzi de casa 

Meirei Delmar şi la cinci de faimosul hotel unde băieţii de bani gata dansau 

cu amantele lor fecioare după slujba de duminică de la biserică. Sau, cum 

spunea Germán: am început s-o duc mai bine spre răul meu.  

Locuiam în casa surorilor Ávila – Esther, Mayito şi Toña –, pe care le 

cunoscusem la Sucre, şi care se străduiau de multă vreme să mă izbăvească 

de destrăbălare. În loc de cămăruţa de carton unde m-am dezbărat de atîtea 

nazuri de nepot răsfăţat, aveam la ele un dormitor doar al meu, cu baia 

aferentă, şi o fereastră ce dădea spre grădină, iar pentru cele trei mese 

zilnice plăteam abia o idee mai mult decît leafa mea de căruţaş. Mi-am 

cumpărat o pereche de pantaloni şi o jumătate de duzină de cămăşi 

tropicale, cu flori şi păsări, care o bucată  
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-Fragment din romanul Un veac de singurătate, trad. Mihnea Gheorghiu- 

 (...) Într-o zi, în ajunul alegerilor, don Apolinar Moscote, întorcându-se 

dintr-una din desele sale călătorii, se arătă preocupat de situaţia politică a 

ţării. Liberalii erau hotărâţi să pornească război. Cum Aureliano avea pe 

vremea aceea noţiuni foarte confuze despre deosebirile dintre conservatori 

şi liberali, socrul său i le explică în câteva lecţii. Liberalii, îi spuse el, erau 

francmasoni: oameni de soi rău, partizani ai spânzurării preoţilor, ai 

instaurării cununiei civile şi a divorţului, ai recunoaşterii drepturilor egale 

pentru copii bastarzi şi cei legitimi, ai divizării ţării printr-un sistem federal 

care i-ar răpi puterii centrale prerogativele. Conservatorii, dimpotrivă,, 

deţineau puterea direct de la Dumnezeu şi vegheau asupra stabilităţii 

ordinii publice şi a moralei familiale; ei erau apărătorii credinţei în Hristos, 

ai principiului autorităţii şi nu erau dispuşi să îngăduie fărâmiţarea ţării în 

colectivităţi autonome. Sentimentele sale umanitare îl făcură pe Aureliano 

să simpatizeze cu atitudinea liberală în privinţa drepturilor copiilor  

bastarzi, însă nu înţelegea defel cum se putea ajunge să se pornească război 

pentru nişte lucruri pe care nu le puteai atinge cu degetul. I se păru o 

exagerare faptul că socrul său ceruse să i se trimită, pe timpul alegerilor , 

şase oameni înarmaţi cu puşti sub comanda unui sergent, într-un sat lipsit 

de orice pasiuni politice. Nu numai că soldaţii sosiseră, dar merseră din casă 

în casă pentru a confisca armele de vânătoare, cosoarele, până şi cuţitele de 

bucătărie, înainte de a împărţi bărbaţilor de peste douăzeci şi unu de ani 

buletinele albastre cu numele candidaţilor conservatori şi buletinele roşii cu  

numele candidaţilor liberali. 

În ajunul alegerilor,don Apolinar Moscote în persoană citi un decret prin 

care se interzicea de sâmbătă noaptea, timp de patruzeci şi opt de ore, 

vânzarea băuturilor spirtoase şi adunările de mai mult de trei persoane care 

nu aparţineau aceleiaşi familii. Alegerile trecură fără incidente. Încă de la 

ora opt dimineaţa, duminică, se instală în piaţă urna de lemn păzită de cei 

şase soldaţi. S-a votat în deplină libertate, după cum putu constata însuşi 

Aureliano, care a rămas aproape toată ziua în preajma socrului său, veghind 

ca nimeni să nu voteze decât o singură dată. La ora patru dupăa-amiază, un 

duruit de tobă vesti închiderea scrutinului, iar don Apolinar Moscote sigilă 

urna cu o bandă de hârtie gumată peste care-şi depuse el semnătura. În 

aceeaşi seară, în timpul partidei sale de domino cu Aureliano, dădu ordin 

sergentului să rupă banda de hârtie gumată pentru a face socoteala 

sufragiilor. Erau aproape toate tot atâtea buletine roşii ca şi albastre, însă 

sergentul nu lăsă decât zece din cele roşii şi completă diferenţa cu buletine 

albastre. Urna fu apoi din nou sigilată cu o bandă nouă şi, în ziua 

următoare, la ora nouă, luă drumul capitalei provinciei. „Liberalii vor porni 

război”, zise Aureliano. Don Apolinar Moscote nu-şi slăbi atenţia de la jocul 

de domino. „Dacă spui asta din pricina  schimbării buletinelor, atunci nu, 

nu vor porni război, răspunse el. Se lasă înadins câteva buletine roşii, ca să 

nu fie reclamaţii.” Aureliano înţelese dezavantajele celor aflaţi în 

opoziţie.”Dacă aş fi liberal, zise el, aş porni la război din pricina acestor 

buletine.” Socrul său îl privi pe deasupra ochelarilor: 

Dacă ai fi fost liberal, bietul meu Aureliano, chiar dacă ai fi fost ginerele 

meu, n-ai fi asistat la schimbarea buletinelor. 

Ceea ce a provocat la drept vorbind indignarea satului n-a fost rezultatul 

alegerilor, ci faptul că soldaţii  n-au restituit armele. O delegaţie de femei 

veni să-i vorbească lui Aureliano ca să obţină de la socrul său restituirea 

cuţitelor de bucătărie.Don Apolinar Moscote îi explică în mare taină că 

soldaţii au luat cu ei armele confiscate ca tot atâtea probe că liberalii se 

pregăteau de război.Cinismul acestei declaraţii îl nelinişti. Nu făcu nici un 

comnetariu, însă, într-o noapte, pe când Gerineldo Marquez şi Magnifico 

Visbal tăifăsuiau cu alţi prieteni despre incidentul cu cuţitele, fu întrebat 

dacă era liberal sau conservator şi Aureliano nu şovăi. 

 -Dacă ar trebuie să fac parte din ceva, aş fi liberal, răspunse el, 

deoarece conservatorii sunt nişte şarlatani. 

A doua zi, la insistenţele prietenilor săi, îi făcu o vizită doctorului 

Alirio Noguera pentru a se trata de o pretinsă durere de ficat. El nu cunoştea 

deloc sensul acestei comedii. Doctorul Alirio Nogueo sosise la Macondo în 

urmă cu câţiva nai, având o cutie de famacie plină cu pastile insipide şi cu o 

deviză medicală care nu convingea pe nimeni: „Cui pe cui se scoate”. În 

realitate, era un impostor. În spatele faţadei nevinovate de medic fără 

reputaţie se afla un terorist care-şi ascundea sub turetcile care-i veneau 

până sub genunchi cicatricele pe care i le provocaseră la glezne cei cinci ani 

petrecuţi în lanţuri. Prins cu ocazia primei escapade federaliste, reuşi să 

scape la Curacao, deghizat în veşmintele pe care le detesta cel mai mult pe 

lume: o sutană. După un exil prelungit, entuziasmat de veştile, prezentate 

mai favorabil decât erau în realitate, pe care le aduceau în Curacao proscrişii 

din toate insulele Caraibe, se îmbarcă la bordul  unei goelete de 

contrabandişti şi apăru la Riohacha împreună cu micile  flacoane de 

comprimate,care nu erau altceva decât zahăr rafinat, şi cu o diplomă a 

Universităţii din Lipsca pe care o falsificase chiar el. Fu atât de decepţionat 

încât plânse. Fervoarea federalistă pe care exilaţii o asemănau cu un butoi 

de pulbere gata să explodeze se risipise în iluzii electorale vagi. Amărât din 

pricina insuccesului, dorind să găsească un loc unde să-şi petreacă 

bătrâneţile în siguranţă, falsul homeopat se refugie la Macondo. În odăiţa 

strâmtă, plină de flacoane goale, pe care o închirie la marginea pieţei, a trîit 

câţiva ani de pe urma bolnavilor dispoeraţi care, după  ce încercaseră de 

toate, se consolau cu zahărul în pastile. Instinctele sale de agitator  au rămas 

potolite atâta vreme cât don Apolinar Mascote se mulţumea să fie o 

autoritate decorativă. Îşi omora timpul cu amintiri şi luptând contra astmei. 

Apropierea alegerilor a fost firul care i-a îngăduit să regăsească iţele 

subversiunii. Luă contact cu tinerii din sat, care erau lipsiţi de pregătire 

politică, şi porni o  campanie secretă de propagandă şi de recrutare. 

Numeroasele buletine roşii, care apăruseră în urnă şi a căror prezenţă a a 

fost atribuită de don Apolinar Moscote unei pasiuni pentru noutăţi, 

specifică tinereţii, constituiau de fapt un aspect al planuluisău: îşi obligă 

discipolii să voteze pentru a-i convinge că alegerile nu erau decât o farsă. 

„Singurul mijloc eficace, spunea el, este violenţa.” Majoritatea prietenilor lui 

Aureliano erauentuziasmaţi la gândul de-a lichida orânduirea 

conservatoare,însă nimeni nu cuteza să-l cheme să se ralieze planurilor lor, 

nu numai din cauza legăturilor sale cu judecătorul, ci şi din pricina 

temperamentului său solitar şi a atitudinilor sale şovăitoare. Se ştia, în 

afaraă de asta, că a votat cu albaştrii, după indicaţiile socrului său. A fost 

deci o pură coincidenţă că şi-a  dezvăluit sentimentele politice şi din simplă 

curiozitate i s-a sugerat să-l viziteze pe doctor,  ca să se trateze de o durere 

de care nu suferea. Ajungând la  cocioaba mirosind a pânză de păianjen şi a 

camfor, se pomeni în faţa unui soi de iguană plină de praf, ai cărei plămâni 

şuierau la fiecare încercare de a respira. Înainte de ai pune vreo întrebare, 

doctorul îl conduse la fereastră şi-i examină albul ochilor, trîgându-l de 

pleaopele inferioare.”Nu acolo”, zise Aureliano, respectând instrucţiunile pe 

care le primise. Apăsă puternic cu vârful degetului pe locul unde avea ficatul 

şi adăugă: „Aici mă doare, atât de mult încât nu pot dormi”. Doctorul 

Noguera închise atunci fereastra sub pretext că soarele ardea prea tare ş-i 

explică în termeni simpli de ce asasinarea conservatorilor era o datorie 

patriotică.  

 ( Continuare în pagina 22) 
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(...) dată cu decesul lui Gabriel Garcia Márquez, dispare probabil 

cel mai mare prozator, , oricum cel mai cunoscut al lumii. Unii l-au 

iubit pentru romanele lui, alţii nu l-au iubit pentru că a rămas până 

la sfârşit un om de stânga. În cazul unui mare creator, împărţirea 

după criterii ideologice mi se pare lipsită de orice sens. Cartea care l-

a făcut celebru, «O sută de ani de singurătate», va continua să 

călătorească în lume fără să ne mai întrebăm dacă autorul a fost de 

stânga sau de dreapta. A fost un mare prozator. Şi împreună cu 

Márquez s-a impus ceea ce se cheamă creaţia marginalităţii, în sensul 

că America de Sud a venit la putere, impunând în a doua jumătate a 

secolului trecut genul romanului. Este fenomenul cel mai important 

reprezentat în literatură în a doua parte a secolului al 20-lea". 

Din punctul de vedere al lui Eugen Simion, creaţia lui Gabriel 

Garcia Márquez a jucat un rol foarte important şi în proza 

românească 

 

"«O sută de ani de singurătate» sau «Un veac de singurătate», cum a 

fost tradusă, a impus un stil şi a jucat un rol foarte important în 

proza românească, în ultimul deceniu, după 1960. A format o şcoală 

de prozatori şi a orientat proza spre valorificarea, aş spune, a 

miturilor şi a miraculosului. Nu îl putem înţelege, de pildă, pe Ştefan 

Bănulescu al nostru şi nici pe alţi prozatori din generaţia '60 fără 

acest model sud-american. După Proust, după părerea mea, romanul 

sud-american este fenomenul cel mai interesant care s-a petrecut în 

literatură, în proza veacului 20". 

Sursa: http://www.mediafax.ro/cultura-media/eugen-simion-

marquez-a-jucat-un-rol-foarte-important-in-proza-romaneasca-

dupa-1960-12488177 

 

 

( Continuare din pagina 22 ) 

Aureliano purtă timp de câteva zile în buzunarul cămăşii un flacon pe care-l 

scotea tot la două ceasuri.Vărsă trei comprimate în podul palmei, le arunca 

dintr-odată în gură şi le lăsa să se topească încet pe limbă. Don Apolinar 

Moscote râdea de încrederea în virtuţile homeopatiei, însă cei care făceau 

parte din complot recunoşteau în el pe unul de-ai lor. Aproape toţi fiii 

întemeietorilor erau implicaţi în această afacere, deşi nici unul nu ştia, în 

mod concret, în ce constă acţiunea pe care ei înşişi o urzeau. Însă în ziua în 

care medicul îi destăinui lui Aureliano secretul, acesta se retrase din 

conspiraţie. Deşi era convins atunci de urgenţa cu care trebuia lichidat 

regimul conservatorilor, planul îl îngrozea. Doctorul Noguera era un mistic 

al atentatului personal. Sistemul lui se reducea la coordonraea unei serii de 

acţiuni individuale care, printr-o lovitură de maestru executatată la scară 

naţională, avea să-i lichideze pe toţi funcţionarii regimului împreună cu 

familiile lor, îndeosebi pe copii, pentru a se stârpi însăşi sămânţa 

conservatorismului. Don Apolinar Moscote, soţia şi cele şase fiice ale sale, 

figurau, bineînţeles, pe listă. 

-Dumneavoastră nu sunteţi nici liberal, nici altceva, îi spuse Aureliano fără 

a-şi părăsi calmul. Nu sunteţi altceva decât un măcelar. 

- În cazul acesta, răspunse doctorul pe acelaşi ton imperturbabil, dă-mi 

înapoi flaconul. Nu mai ai nevoie de el. 

Abia după şase luni, Aureliano află că doctorul renunţase să mai vadă în el 

un om şi-l  considera un sentimental fără viitor, cu o fire molâie şi 

condamnat să trăiască solitar. Ceilalţi căutară să nu-l piardă din ochi de 

frică să nu denunţe conspiraţia. Aureliano îi linişti:  nu va  scoate nici un 

cuvânt, însă, în noaptea în care vor merge să asasineze familia Moscote, îl 

vor găsi apărându-i poarta. Se arătă atât de convingător în hotărârea sa, 

încât executarea planului fu amânată la sfântu`aşteaptă. În vremea asta, 

Ursula  îi ceru părerea cu privire la căsătoria lui Pietro Crespi cu Amaranta, 

iar el îi răspunse că nu era momentul să se gândească la astfel de lucruri. De 

o săptămână, purta pe sub cămaşă o vechitură de pistol. Îi supraveghea pe 

prietenii săi. În fiecare după-amiază se ducea să-şi bea cafeaua la Rebeca şi 

la José Arcadio, care începuseră să se instaleze cu adevărat şi, de la ora 

şapte, juca domino cu socrul său. La ora prânzului, discuta cu Arcadio, care 

se făcuse un adolescent voinic, şi cu fiecare zi îl găsea tot mai exaltat de 

iminenţa războiului. La şcoală, unde Arcadio avea elevi mai în vârstă decât 

el, laolaltă cu alţii care abia începeau să vorbească, febra liberală era în toi. 

Se vorbea despre împuşcarea părintelui Nicanor, despre transformarea 

bisericii în şcoală, despre instaurarea amorului liber. Aureliano încerca să-i 

modereze impetuozitatea. Îi recomandă înţelepciune şi prudenţă. Surd la 

raţionamentele sale limpezi şi la simţul său realist, Arcadio îi reproşă în 

public slăbiciunea de caracter. Aureliano avu răbdare. În cele din urmă, pe 

la începutul lui decembrie, Ursula, răvăşită cu totul, se năpusti în atelier: 

- A început războiul! 

De  fapt războiul izbucnise de trei luni. Legea marţială domnea în toată ţara. 

Singurul care aflase la vreme era don Apolinar Moscote, dar se feri să 

comunice vestea chiar şi soţiei sale, atâta timp cât nu sosie plutonul armatei 

care avea să ocupe satul prin surprindere. Acesta intră în sat fără zgomot, 

înainte de zorii zilei, aducând două tunuri de artilerie uşoară, trase de 

catâri, şi-şi stabili cartierul în clădirea şcolii. Stingerea era fixată pentru ora 

şase după-amiaă. S-a procedat la o rechiziţie şi mai draconică decât cea 

precedentă, din casă în casă, şi de data aceasta s-au luat chiar şi uneltele de 

plugărie. Îl scoaseră din casă pe doctorul Noguera, îl legară de un copac din 

piaţă şi, fără nici o formă procedurală, îl împuşcară. Părintele Nicanor 

încercă să impresioneze autorităţile militare cu miracolul levitaţiei, dar un 

soldat îl izbi în cap cu patul puştii.Exaltarea liberală făcu loc unei terori 

tăcute. Aureliano, livid, închis în sine, îşi continua partidele de domino cu 

socrul său. Înţelese că, în ciuda titlului său actual de comandant civil şi 

militar al pieţei, don Apolinar Moscote era din nou o simplă autoritate 

decorativă. Hotărârile erau luate de un căpitan al armatei care, în fiecare 

dimineaţă, percepea un impozit special pentru menţinerea ordinii publice. 

(...) 
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rin anii şaizeci, studenţii anului II de la Catedra de italiană a 

Universităţii din Edgar Quinet, printre care se număra şi subsemnatul, au 

fost convocaţi de domnişoara profesor Nina Façon la o prelegere 

recomandată şi prezidată de profesorul Tudor Vianu. Protagonistul 

„recitalului”: colegul nostru din anul IV, Cornel Mihai Ionescu, autorul unui 

eseu: Regimul comparaţiei şi metaforei la Dante. Noi, tinerii de atunci, abia 

introduşi în tainele şi dificultăţile limbii şi literaturii italiene, am fost 

sideraţi doar la auzul temei abordate de temerarul student: Dante, un autor 

al cărui limbaj este până în zilele noastre spaima examenelor liceenilor şi 

studenţilor... italieni.  

Fireşte, după recomandarea elogioasă făcută de Tudor Vianu colegului 

nostru şi viitorului asistent la Catedra de literatură universală şi comparată, 

am ascultat lecţiunea stilistică ce o dăduse Divinei: în pasajele unde 

vorbeşte Dante abundă comparaţiile, pe când în cele în care vorbesc 

personajele, răspunzând interpelărilor acestuia, precumpănesc metaforele. 

Deşi abordarea ne depăşea net, ne întrebam fiecare în tăcere: oare vom 

ajunge şi noi vreodată la o astfel de cotă extraordinară, nu doar lingvistică şi 

culturală (cunoştea la perfecţie, pe lângă italiană, franceza şi spaniola), ci 

şi... analitică.  

Ulterior, din interviul acordat cu prilejul împlinirii a 70 de ani studentului 

său preferat, Cristian Bădiliţă, am aflat că pentru a interpreta acel „regim” al 

expresivităţii tropilor danteşti, colegul nostru recursese în primul rând la un 

eseu de... Bergson. Cunoştea din familie limba franceză, aşa că a trebuit să 

aleagă între studiul oficial al pianului şi italiană. De ce italiana? Fiindcă 

fusese incitat de „paradoxul culturii italiene” şi anume: aceasta n-a urmat 

modelul „organicist” al evoluţiei (naştere, maturizare, apogeu, decadenţă), 

ci a cunoscut apogeul chiar la începutul ei prin Dante şi Petrarca, 

„condamnând epocile care au urmat la coagularea, în nesiguranţă, a unei 

alternative la «Dante-Petrarca», postulată, afirmată, susţinută şi ilustrată 

prin mijloace deduse, în mod fatal, din retorica şi imaginarul celor doi”.     

Adevărul e că, retrospectiv vorbind, CMI, cum îi vor spune generaţiile de 

studenţi, dar şi prietenii, mulţi şi totuşi foarte puţini (ca şi în cazul lui 

Nichita), a fost un enfant prodige şi totodată terrible al comparatismului 

românesc, al italianisticii, al eseului critic multidisciplinar, lansând în 

România acelor ani grile interpretative de anvergură europeană tip Jacques 

Derrida, Gérard Genette sau Gilles Deleuze.  

Pe scurt, nu ne temem să spunem că acel coleg al nostru avea geniu. Dacă ar 

fi avut şansa să se nască într-o ţară occidentală, să zicem Franţa, nu este 

exclus să fi devenit unul din nemuritorii Academiei Franceze.  

După absolvirea facultăţii, viaţa ne-a despărţit, eu fiind repartizat în 

învăţământul rural, pe când CMI, în ciuda dosarului neprielnic, a fost, cum 

am spus, repartizat la Catedra de literatură universală. În această şansă a 

avut un rol decisiv autoritatea profesorului Vianu. Ne mai întâlneam când şi 

când la Capşa, el venind însoţit de studenţii lui preferaţi Virgil Tănase şi 

Cristian Boss, eu abia întors  din „exil” pentru o zi, două din Bărăgan. La 

seminarele sale vor veni studenţi de la alte facultăţi (de pildă cunoscutul 

avocat Aurelian Pavelescu) sau tineri care cochetau cu umanioarele, precum 

odinioară la cursurile lui George Călinescu sau Tudor Vianu.  

CMI, mereu suplu ca ţinută şi gândire, impunător, mereu elegant fără 

ostentaţie, instaura la masa acelor „întâlniri admirabile” o atmosferă de 

nobleţe colocvială, de bricolage, din care nu era exclusă frivolitatea 

ceremonioasă sau deocheată, ironia, paradoxul, acele inimitabile jeux de 

mots, de un comic irezistibil, unele pline de noimă, miez şi săgeţi, cu adresă 

socio-politică, pe care le va profesa mult mai târziu, în scris, Luca Piţu. CMI 

va frecventa localurile bucureştene cu aerul celui ce se imolase pe altarul 

cărţilor („la chair est triste, hélas, et j’ai lu tous les livres”), voia să se 

relaxeze, uneori într-un anturaj compozit, la o ţigară şi un pahar de tărie.   

În 1967 îi apare miraculoasa carte, de fapt un studiu critic şi monografic al 

avangardei italiene, Generaţia lui Neptun(EPLU, 200 p.), prima exegeză 

academică a „grupului 63” italian (opus «generaţiei lui Vulcan», tip 

Marinettti), eşuată în nihilism şi sterilitate, din care făceau parte Edoardo 

Sanguineti, Alfredo Giuliani, Antonio Porta, Nanni Balestrini, Cesare 

Vivaldi, Elio Pagiarini etc. Reamintim nu numai dezacordul monografului 

faţă de abordarea sociologizantă dogmatică, inspirată de Georg Lukacs sau 

Antonio Gramsci, vizibilă în manifestele respectivului grup, dar şi 

conţinutul novator al experimentelor. Remarcabilă este altitudinea stilistică 

şi conceptuală a hermeneutului post-heideggerian în vârstă de 35 de ani, 

drept care vom spicui termenii de structurare a unui singur capitol: 

V. Aspro Stil Nuovo: Poetica obiectelor. Poezia epică. Action Poetry. Între 

tragic şi hilarotragedie. Între noia (plictis) şi paranoia. Poezia tehnologică. 

Experimentalismul poetic ş.a.m.d.  

Urmează la fel de celebra carte Palimpseste (1979, reeditată în 2007) şi eseul 

dedicat picturii lui Lorrain (1983). Ultima carte antumă este Cercul lui 

Hermes (1998). Dintre cărţile traduse de CMI amintim doar Opera aperta 

(1969) a recent octogenarului Umberto Eco şi Diseminarea (1997) lui 

Derrida.  

Se pare că eruditul autor bucureştean, estetul expert în cam toate artele 

(muzică, pictură, film), dispărut în această iarnă a vrajbei noastre, prematur 

şi discret, la fel cum a trăit (1941, 11 februarie – 2012, 16 februarie), ar fi lăsat 

în manuscris mai multe volume originale şi traduceri care, cu siguranţă, vor 

fi editate pentru a întregi profilul unui scriitor care n-a pretins nimic din 

partea autorităţilor culturale, ca de pildă USR, Ministerul Culturii, 

Academia Română, Universitatea pe care a slujit-o ca asistent 24 de ani (din 

pricina dosarului «fetid», cum se exprimaseră culturnicii vremii, pecetluit 

de arestarea tatălui său în 1958, teolog, jurist, germanist, dar şi de refuzul 

fiului de a se înscrie în P.C.R.). Abia în 1990 a fost, în fine, promovat lector şi 

apoi conferenţiar. Nu s-a bucurat de niciun fel de premiu, de nicio 

recunoaştere, în ciuda elogiilor platonice ale iniţiaţilor din reviste 

specializate cu circulaţie restrânsă şi a prietenilor anglişti reputaţi, Virgil 

Nemoianu, Matei Călinescu, Ştefan Stoenescu, Sorin Alexandrescu etc.  

Nu dorim să insistăm asupra cauzelor pe care chiar nu le cunoaştem, ci mai 

curând asupra omului Cornel Mihai Ionescu, superconştient de valoarea sa 

performantă, dar complet lipsit de vanitatea specifică branşei scriitorilor. 

CMI a fost în fond un superintelectual solitar şi nefericit, sau mai curând 

melancolic (un curs al său se numise Melancolia la Dürer (chiar dacă mereu 

însoţit de „efebi şi bacante” – studenţi şi studente de-ale lui?), un 

„imponderabil” (C. Bădiliţă) în sensul, credem noi, că împăraţia lui livrescă 

nu aparţinea acestei lumi.   

Începând de prin 1973, l-am reîntâlnit pe CMI la Biblioteca Centrală de Stat 

unde eram angajat: el citea la sală pentru teza de doctorat pe care şi-l va 

susţine abia în 2002 cu o teză intitulată Hermeneutică şi apofază în barocul 

european şi în gândirea lui Dimitrie Cantemir. Cu ocazia acelei reîntâlniri l-

am „corupt” să ne vedem la barul fostului Grand Hotel Bulevard.  

Abia în acei ani l-am cunoscut mai bine. Aparent sever, grăbit, abia ieşit din 

stresul seminarelor sau examenelor; pe măsură însă ce roşcatul rom 

cubanez de şapte ani îşi făcea efectul (rezista incredibil la tării !), devenea 

receptiv la cele mai pitoreşti sau promiscue lucruri din acea incintă a 

„pierzaniei”, tolerant chiar şi cu barmanul, cu eternii valutişti, cu diverşii 
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ţuţeri semidocţi, jurişti, arhitecţi, jurnalişti, poeţi, pictori, ingineri, securişti 

deghizaţi în farmacişti, fie piloni ai regimului, fie rataţi, dar cu darul 

băuturii, care  sfârşeau prin a-l adora: toată acea faună amalgamată ce dorea 

să stea la masă cu el, simţea prezenţa îngerească a lui CMI, ultimul matein, 

şi se înclina în faţa lui până la pământ.  

Palimpsestele lui CMI nu sunt altceva decât o secretă căutare a identităţii, o 

suprasaturare a înţelesurilor menite să genereze prin implozie soarele 

negru, nigredo din alchimie, sensul ascuns, un autoportret cifrat, bănuit sub 

textura ocultă. Analiza cărţii lui Mateiu Caragiale este pilduitoare pentru 

tipul de abordare CMI: estetica lui Mateiu este una apo-fatică (clădită de 

categorii negative).  

CMI a avut nostalgia vieţii ca operă de artă (vezi Oscar Wilde), cu o noimă 

imposibil de descifrat, deşi totul se petrece la vedere printr-un exces de 

transparenţă. Simplitatea şi limpezimea naturală a trăirii, în chip paradoxal, 

se află sub perpetua excomunicare a „artificiului”, atât de frecvent în poetica 

polimorfă a barocului. Criticul de amplitudine europeană CMI a abordat şi 

fenomenologia sacrului. Schizomorfia teoretică heideggeriană a „gândirii” şi 

a „numirii” – avatar al anxietăţii existenţiale – se metabolizează finalmente 

în „linişte”, în certitudinea calmă a „chemării” pascaliene a sacrului, aptă să 

concilieze neliniştile şi tensiunile existenţiale în actul de reculegere şi 

meditaţie asupra Fiinţei supreme – asupra misterului Sfintei Treimi creştine. 

Această identitate o preluase CMI din plasma nobilă, străveche, generoasă a 

familiei sale, înrudite cu poetul, medic ilustru „fără arginţi” în graţiile Casei 

Regale, Vasile Voiculescu, un simbol al Rugăciunii inimii şi al Rugului 

Aprins de la mânăstirea Antim.  

Sursa: http://www.orizonturiculturale.ro/ro_proza_Geo-Vasile-CMI.html 

Geo Vasile 

 

 

 

 

n primul rând, el îmi oferea garanţia profesionalismului. 

Dintotdeauna am căutat, frecventat, preţuit oameni care ştiu ce vor şi care-

şi fac meseria din vocaţie, în mod firesc, nu pentru recunoaştere publică sau 

pentru recompense. E singură formă de gratuitate pe care o recunosc (pe 

plan uman, fireşte). Îmi repugnă impostorii, farseurii, dar mai cu seama îmi 

repugnă oamenii fără meserie, sau fără o anumită specialitate, cameleonii 

arivişti (uitaţi-va la vedetele din jur). CMI e un adevărat om de cultură şi un 

adevărat profesor. De nivel european, o spun fără nicio reţinere, în perfectă 

cunoştinţă de cauza. E foarte important pentru un tânăr de 19 ani să aibă 

certitudinea valorii întruchipată într-o persoană din anturajul sau. CMI ne 

cucerise pe toţi, dar în acelaşi timp căpătaserăm nişte complexe teribile de 

inferioritate. Nu faţă de el, ci faţă de propriile noastre iluzii. Prin simplă şi 

competenţă exersare a meseriei sale, CMI ne arată şi ce suntem în prezent 

(calmându- ne niţeluş infatuarea şi orgoliile), dar şi ce ar trebui să 

devenim... cândva („în ochiu-i polifemic ne citeam destinul”). Ce mă intrigă 

şi astăzi, ce m-a ţinut aproape douăzeci şi cinci de ani în preajma să, e faptul 

că nu s-a erijat niciodată în model sau punct de referinţă (cred că l-ar amuză 

foarte mult numai gândul la aşa ceva). Într-un fel, şi dintr-un impuls 

narcisic CMI refuză postura de model (căci Narcis, nu-i aşa?, îşi ajunge sieşi, 

oglindindu-se în iluzia desăvârşirii), mais le probleme n’est pas la. 

Estetismul sau riguros, pedanteria să ludic-academică nu sunt decât expresii 

contingente ale „unei” desăvârşiri. CMI e un om deopotrivă „polisat”, 

sclipitor, dar şi ermetic închis. O desăvârşire monadica, un ouroboros care 

se hrăneşte din propria-i „substanţă” estetică. Un model se deschide spre 

ceilalţi tocmai prin imperfecţiunile, nedesăvârşirile, fisurile sale. O fiinţă 

desăvârşită (chiar şi numai din punct de vedere estetic, mai ales estetic) nu 

simte nevoia ieşirii din sine, a comunicării sufleteşti cu celălalt, a participării 

la o viaţă sau la un ideal comun. De aici, o anumită sterilitate, pe plan 

emotiv, care i se reproşează oricărui dandy. Dar oare idealul stoicismului, 

sau al unui tip de monahism creştin intelectualizant, nu vizează acelaşi 

obiectiv? Ce sunt ataraxia discipolilor lui Zenon din Citium sau apatheia 

discipolilor lui Evagrie Ponticul decât rezultatul abstragerii de la normă 

con-vieţuirii cu sine însuşi (mai precis, cu patimile şi pasiunile proprii) şi cu 

cei din jur? Zenon şi Evagrie se întâlnesc, oarecum, în modul de a fi al lui 

CMI, dar nu-l circumscriu decât parţial şi caricatural. Ce-l defineşte, cred, 

pe CMI e pasiunea estetică şi, de la un punct încolo tragică, pentru 

singurătate. Dar încă o dată: ce-am învăţat? Am învăţat să mă entuziasmez 

în faţă unui discurs fără egal în mediul intelectual românesc. Lecţiile lui 

CMI puneau în scenă o adevărată coregrafie a gândirii. O gestică natural 

efeminată, de o delicateţe japoneză. Un aller-retour prin faţă auditoriului, 

amintind, la nivelul subconştientului efebic, de „performanţele” unui Aelius 

Aristides sau ale unui Herodus Atticus, din portretele transmise de Filostrat. 

Prin opoziţie (instinct de autoapărare) am învăţat să mă feresc de sofişti 

recenţi, cărora CMI le-a consacrat ani din viaţă: Lacan, Derrida, Foucault, 

Deleuze et alii eiusdem farinae. Vorbea atât de „alesant” despre aceşti 

semiautori (pentru mine), încât am ajuns să-l acuz, mai în glumă, mai în 

serios, de „exces propagandistic”. Dacă Raimon Panikkar, Gustave Thibon 

sau Jean Danielou ar fi avut „propagandişti-apostoli” măcar de talia unui 

„sferto-CMI”, cu totul altfel ar arată cultură europeană astăzi. Aş greşi însă 

enorm făcând din CMI un apostol necondiţionat al deconstructivismului 

francez. În primul rând, anvergură să intelectuală o depăşeşte net pe a unui 

Derrida, şi n-o spun triumfalist, ci obiectiv. În al doilea rând, CMI prezenţa 

metodă (sau punctele esenţiale) selectând însă lucrările cu adevărat 

relevante. Din producţia lui Derrida se fixase asupra câtorva titluri din 

prima perioada (cea mai solidă), dar mai cu seama asupra volumului La 

dissemination, cu accent pe „deconstruirea” inteligent- seducătoare a 

dialogului Phaidros (La pharmacie de Platon). Ce-l atrăgea, de fapt, pe CMI, 

la neosofistul stângist francez, era dimensiunea ludică a textelor sale, 

jocurile de cuvinte, sugestiile poeticorocambolesti, „carambulurile”, că să-i 

preiau unul din termenii favoriţi. Acestea fiind zise, autorii de căpătai ai 

comparatistului CMI erau Homer (deşi Odiseea „a fost compusă de o 

femeie, cel mai probabil, Penelopa însăşi”!), Platon (mai ales Platon), Plotin 

(pe care mi l-a şi pus în mâna la 20 de ani), Dante (din care a tradus integral 

Divina commedia, traducere nepublicată încă), Pascal şi Cantemir, Bergson, 

Heidegger. 

Monodialog 

CMI aparţine generaţiei structuraliştilor români. În anii formării sale 
intelectuale, şcoală formală rusă era la modă, înlocuită din mers cu 
structuralismul francez de mică anvergură. Structuralismul, cu întreagă lui 
cohorta de concepte pompoase, cu terminologia lui sofisticat-barocă, 
devenise ideologia comună a Europei, deopotrivă capitalistă şi socialist-
comunistă. Intelectualii se întâlneau pe baricadele aceleiaşi metode de 
„explicare”: a limbii, societăţii, economicului, chiar şi religiosului (Vidal- 
Naquet) prin structuri depersonalizate, considerate „perene” şi analizabile 
„ştiinţific”. În fond, un marxism deghizat, având aceleaşi pretenţii de a 
explică exhaustiv Realitatea printr-un hocus-pocus contabilicesc, „obiectiv”. 
Nu doresc să diabolizez întregul structuralism, care-şi va fi avut rolul şi 
rostul sau în cultură europeană a secolului XX. Doresc să atrag însă atenţia 
asupra unei viziuni reducţioniste asupra structuralismului. Eu însumi m-am 
format, parţial, la umbră a trei autori pe care-i frecventez cu nesaţ şi astăzi: 
Saussure, Benveniste şi Dumezil (nu, nu e nicio greşeală să-l vedeţi citat 
printre structuralişti). Din păcate (şi aici trebuie denunţate reducţionismul 
şi impostură) aceştia trei, imenşi gânditori, nu prea mai au loc printre 
vedetele de mâna a două ale curentului structuralist, precum Roland 
Barthes, Claude Levy-Strauss, Louis Althuser, Lacan sau Derrida. CMI a 
cochetat multă vreme cu ultimii doi, dar îi preţuia în cel mai înalt grad pe 
Saussure, Benveniste şi Dumezil. În cazul lui, aderenţa la structuralism mi 
se pare cumva naturală, nicidecum conjuncturală. Ambiţiile sale carieristice 
au fost tot timpul nule. N-avea niciun motiv să îmbrăţişeze public o metodă 
hermeneutică din raţiuni de ideologie sau de oportunism. Dandysmul 
implică un anumit formalism, care însă nu rimează cu un neopozitivism 
pseudoştiinţific, ci pur şi simplu cu un mod de viaţă aristocratic. Un dandy e 
un aristocrat din biografia căruia poate lipsi arborele genealogic. Dintre 
colegii săi de generaţie, CMI se înrudeşte, de aproape sau de departe, cu 
Matei Călinescu, Virgil Nemoianu, Toma Pavel, Sorin Alexandrescu, Sorin 
Mărculescu, Luca Piţu. Dar ştiu, din sursă directă, că deasupra şi mai drag 
decât toţi, i-a fost Ion Negoiţescu. Aş dori să închei citând o vorba a lui 
Baudelaire despre dandysm: Un dandy peut etre un homme blase, peut etre 
un homme souffrant; mais dans ce dernier cas, îl sourira comme le 
Lacedemonien sous la morsure du renard („Un dandy poate fi un om blazat, 
poate fi un om suferind; dar şi în acest din urmă caz el va surâde precum 
lacedemonianul muşcat de vulpe”). Deşi sfâşiat de o vulpe pe care-o 
ascunsese în san, copilul spartan, supus interogatoriului, n-a scos un singur 
geamăt de suferinţă. Astfel trecu şi CMI prin cei şaptezeci de ani de viaţă cu 
pieptul uneori sfâşiat de neghiobi şi impostori, dar păstrându-şi acelaşi 
surâs adolescentin pe buze, comme un petit daimon oublie sur terre ou, şi 
vous preferez, comme un sacre lutin. 
 Sursa: http://old.contemporanul.ro/redactor.php?idredactor=91 
 

Cristian Bădiliţă  
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ablo Picasso a spus cândva, referindu-se la arta picturii, că inspiraţia 

există, dar că trebuie să te găsească lucrând. Acelaşi lucru este valabil 

desigur şi pentru arta scrisului. Marii scriitori nu au aşteptat 

întotdeauna să-i trăsnească duhul divin al inspiraţiei, ci au fost riguroşi 

cu scrisul lor, alcătuindu-şi anumite programe de lucru, reguli de urmat 

şi deprinderi. Unii pun accentul pe sănătatea fizică, precum Murakami 

şi pasiunea lui pentru alergat, alţii mai mult pe cea mentală, unii pe 

ambient ca Marquez, iar alţii preferă un anumit ceas al zilei. Curioşi ce 

rutine de scris aveau unii dintre cei mai apreciaţi autori? Luaţi de citiţi 

în continuare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nihilistul fericit, cum îl numea Mario Vargas Llosa pe scriitorul 

american Henry Miller, îşi alcătuise în 1932-1933 un set de 11 

comandamente cu privire la scris: 

 Lucrează la o singură operă până o termini. 

 Nu mai începe alte cărţi, nu adăuga material la Primăvara 

neagră. 

 Nu te agita. Lucrează calm, vesel, fără griji, la ce ai pe mână. 

 Lucrează după program, nu după dispoziţie. Opreşte-te la timpul 

stabilit. 

 Când nu poţi crea, poţi lucra. 

 Cimentează câte puţin zilnic, decât să adaugi noi fertilizatori. 

 Rămâi om! Vezi oameni, vizitează locuri, bea dacă simţi nevoia. 

 Nu trage la jug! Munceşte doar cu plăcere. 

 Desconsideră programul când consideri de cuviinţă – dar 

întoarce-te la el în ziua următoare. Concentrează-te. Limitează. 

Exclude. 

 Uită de cărţile pe care vrei să le scrii. Gândeşte-te doar la cea pe 

care o scrii. 

 Scrisul înainte de toate întotdeauna. Pictatul, muzica, prietenii, 

cinema-ul vin după aceea. 

Miller mai avea un plan similar pentru diferitele momente ale zilei: 

 Dimineaţa: Dacă te simţi ameţit, ocupă-te de notiţe. Dacă te 

simţi bine, scrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 După-amiaza: Lucrează la secţiunea pe mână, urmărind planul 

cu atenţie. Fără intruziuni, fără diversiuni. Scrie fiecare secţiune 

în parte până o termini. 

 Seara: Vezi prieteni. Scrie în cafenele. 

 Explorează zone nefamiliare – pe jos dacă e ud, pe bicicletă dacă 

e uscat. 

 Scrie dacă ai dispoziţia, dar după programul Minim. 

 Pictează dacă eşti obosit. 

 Ia notiţe. Alcătuieşte scheme şi planuri. 

Notă: Acord suficient timp ziua pentru vizite la muzee sau pentru schiţe 

ori plimbări cu bicicleta. Schiţează în cafenele, trenuri sau pe străzi. 

Fără filme! La bibliotecă pentru referinţe o dată pe săptămână. 

n alt prozator american de succes, Ernest Hemingway, îşi începea 

lucrul imediat după răsăritul soarelui, când nu îl deranja nimeni. Dacă 

era răcoare sau frig, scrisul îl încălzea imediat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scrii până în locul în care mai ai încă inspiraţia şi ştii ce se va 

întâmpla mai departe şi te opreşti şi încerci să-ţi vezi de treabă 

până în ziua următoare. Aşteptarea până în ziua următoare e 

mai grea. 

Aşadar, avem de-a face cu un artist care nu-şi seca deodată toate 

resursele, ci prefera să le întrebuinţeze pe o perioadă îndelungată.Un 

amestec interesant de pragmatism şi spirit poetic, Hemingway explica 

în A moveable feast(Sărbătoarea continuă, Polirom, 2008):„În perioadele 

în care lucram, simţeam nevoia ca, după ce scriam, să citesc ceva. Dacă 

stai să te tot gândeşti la ce ai scris, ajungi să pierzi lucrul despre care 

scrii înainte de a putea să continui a doua zi. E necesar să faci mişcare, 

să fii obosit fizic, e foarte bine să faci dragoste cu persoana iubită. Asta-i 

mai bine ca orice. Doar că după aia, când eşti golit, ai nevoie să citeşti ca 

să nu începi să te gândeşti prea mult sau să-ţi faci grii legate de scrisul 

tău, înainte de a te apuca din nou de lucru. Învăţasem încă de pe atunci 

să nu-mi golesc fântâna, ci să las ceva pe fund pentru ca izvoarele ce-o 

alimentau s-o poată umple din nou peste noapte.” 

(Continuare în pagina 26) 
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 nul dintre scriitorii generaţiei Beat, Jack Kerouac, nu se putea 

dezbăra de anumite superstiţii şi obiceiuri mai… ciudate atunci când 

venea vorba de scris. Înainte de a purcede la lucru, autorul se aşeza în 

genunchi şi se ruga, aşa cum văzuse într-un film francez despre George 

Frideric Handel. De asemenea, deşi dispunea de curent electric în 1968, 

Kerouac prefera să scrie noaptea la lumina unei lumânări (urmă de 

romantism?). 

 

Obsesia sa pentru numărul nouă face parte dintr-un alt ritual, un pic 

periculos şi asemănător unui număr de circ: stând în cap (pe un papuc) 

în baie, autorul încerca să atingă podeaua cu degetele de la picioare de 

nouă ori, figură pe care o descrie ca fiind ceva mai mult decât yoga, o 

mişcare atletică pentru căpătarea echilibrului şi repornirea minţii. 

Cât despre locul şi timpul ideale pentru scris, în cazul lui Kerouac 

acestea erau: 

Biroul din cameră, aproape de pat, cu o lumină bună, de la miezul nopţii 

până dimineaţă, cu o băutură când oboseşti, preferabil acasă, dar dacă nu 

ai o casă, atunci fă-ţi una din camera de hotel sau motel. 

ând s-a hotărât să devină scriitor profesionist, Haruki Murakami s-a 

confruntat cu o problemă: cum să se menţină în formă, având în vedere 

multele ore petrecute la birou scriind. În cartea sa,Autoportretul 

scriitorului ca alergător de cursă lungă, Murakami mărturiseşte că şi-a 

schimbat complet stilul de viaţă, renunţând la cele 60 de ţigări pe zi şi 

apucându-se de alergat, mişcare ce i-a simplificat viaţa şi i-a permis să se 

concentreze nestingherit pe scris. 

 

Rutina disciplinată a scriitorului japonez arată în felul următor: 

Când scriu un roman, mă trezesc la ora patru dimineaţa şi lucrez cam cinci sau 

şase ore. După-amiaza, alerg vreo 10 km sau înot 1500m (ori amândouă), apoi 

citesc puţin şi ascult muzică. Mă duc la culcare la ora nouă. Respect rutina asta 

zilnic fără variaţii. Repetiţia devine lucrul important: e o formă de hipnoză. 

Mă autohipnotizez ca să ating o stare mentală mai profundă. 

  

 ud-americanul Gabriel Garcia Marquez a avut aceeaşi problemă ca 

Murakami când a decis să devină scriitor serios la 40 de ani: un program 

convenabil. După ce a descoperit că scrisul după prânz, când se 

întorceau copiii de la şcoală, nu e prea rodnic şi trebuie refăcut în ziua 

următoare, Marquez s-a hotărât să scrie doar între ora 9 dimineaţa şi 

două jumătate după-amiaza. 

Spaţiile prielnice de lucru ale autorului sunt o încăpere familiară, în care 

a mai scris, în niciun caz o cameră de hotel, iar obiectul muncii, 

respectiv maşina de scris, nu poate aparţine altcuiva, deci să nu fie 

împrumutată. Marquez priveşte însă toate aceste pretenţii ca pe nişte 

motive în plus pentru a amâna scrisul, el fiind totuşi încrezător în 

puterea inspiraţiei, ca stare specială care poate apărea oricând, oriunde, 

şi care poate elimina orice ritual aparent indispensabil, precum acela al 

lucrului în spaţii familiare. 

 

Autorul romanului Dragostea în vremea holerei e de aceeaşi părere cu 

Murakami: sănătatea fizică este crucială ca să poţi ajunge un scriitor 

bun. Scriitorul columbian declara că e nevoie de luciditate în fiecare 

moment al scrisului: 

Eu sunt împotriva conceptului romantic de creaţie ca act de sacrificiu care 

pretinde o situaţie financiară sau o stare emoţională proastă pentru un scris 

bun. Consider că trebuie să fii într-o stare emoţională şi fizică foarte bună. 

pre deosebire de Marquez, un alt scriitor al boom-ului sud-american, 

Julio Cortazar, avea nişte obiceiuri de scris foarte boeme; mai degrabă, e 

vorba de lipsa oricărui obicei:Singurul lucru care nu s-a schimbat şi n-o să se 

schimbe este totala anarhie şi dezordine. N-am nici un fel de metodă. Când mă 

apuc de scris o povestire, las restul deoparte; scriu povestirea. Şi uneori când 

scriu o povestire, în următoarea lună sau două mai scriu două sau trei. În 

general, povestirile vin în serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentinianul explica faptul că a scrie o povestire îl aduce într-o stare 

receptivă, şi-apoi mai „prinde” uşor alta. Pe de altă parte, autorul 

romanelor Şotron şi Cartea lui Manuel lăsa să treacă chiar şi un an fără 

să scrie ficţiune, ci doar articole politice. Cortazar nu avea anumite 

locuri preferate pentru scris. Când locuia în Paris, scria în cafenele 

precum Hemingway, fără a fi deranjat de zgomot.Odată cu înaintarea 

în vârstă însă, scriitorul a optat pentru spaţii mai liniştite, fără muzică; 

pretenţiile sale nu coincid totuşi cu cele ale lui Marquez: Cortazar putea 

scrie şi într-un hotel, într-un avion, sau acasă la un prieten. 

Sursa: http://hyperliteratura.ro/obiceiuri-de-scris-ale-unor-autori-

celebri/ 
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Următorul text este un extras din scrisoarea lui Franz Kafka (vezi aici) 

către tatăl său Hermann Kafka (foto) din noiembrie 1919, când Franz 

Kafka avea 36 de ani. Scrisoarea este formată din 45 pagini scrise la 

maşină şi corectate de mână (două pagini şi jumătate au fost scrise de 

mână). Acesta spera că scrisoarea va fi o ofertă de pace, deoarece relaţia 

tată-fiu s-a răcit de-a lungul anilor, devenind o legătură de-a dreptul 

tensionată. Strigătul către tatăl său era unul de disperare. 

 

Legenda foto: Herman Kafka,tatăl lui Franz Kafka 

Potrivit lui Max Brod, Franz i-a dat scrisoarea mamei sale pentru a i-o 

oferi tatălui său, dar aceasta, pentru că probabil nu a găsit de cuviință că 

gestul ar fi de vreo utilitate, nu i-a dat-o niciodată tatălui, ci a returnat-o 

fiului. Ba mai mult, unii susţin că Franz i-a dat scrisoarea mamei sale 

tocmai pentru că ştia că mama sa nu i-o va înmâna niciodată tatălui. 

Franz Kafka a murit de tuberculoză cinci ani mai târziu. 

Dragul meu tată, 

M-ai întrebat recent de ce spun că îmi este frică de tine. Ca de obicei, nu am 

fost în stare să găsesc un răspuns întrebării tale, în parte din acelaşi motiv 

pentru care îmi este frică de tine şi într-o oarecare măsură pentru că a încerca 

să-ți dau o explicaţie pentru cum a debutat această frică, ar însemna să intru în 

detalii mult mai adânc decât mi-aş dori. Și chiar de încerc acum să-ţi dau un 

răspuns în scris, tot incomplet va fi, deoarece, chiar şi când îți scriu, această 

frică şi consecinţele ei împiedică relaţia cu tine, iar amploarea acestui subiect 

este cu mult peste puterea mea, chiar dacă pentru tine lucrul acesta părea 

simplu, cel puțin când vorbeai cu mine sau când le vorbeai altora. 

Pentru tine, situația era după cum urmează: toată viața ta ai lucrat din greu, 

te-ai sacrificat pentru copiii tăi, în special pentru mine, astfel că am avut o 

copilărie îndestulătoare și am fost liber să învăț ce doream, fără grija de 

mâine. Nu ai așteptat să-ți fim recunoscători pentru asta, însă te-ai așteptat să 

ne simțim într-un fel obligați față de tine, să recurgem la un soi de simpatie. În 

schimb, eu m-am ascuns de tine în camera mea printre cărți cu prietenii mei 

țicniți cu tot felul de idei nebunești. Niciodată nu ți-am vorbit sincer, niciodată 

nu am venit cu tine la sinagogă și nici nu te-am vizitat cât ai stat la 

Franzenbad, nici nu am avut vreodată vreun sentiment familial, niciodată nu 

m-a interesat ce făceai. [...] 

Ai simțit o aversiune faţă de scrisul meu şi tot ceea ce, fără să-ți dai seama, 

avea legătură cu asta. A fost o metodă prin care am reușit să mă mai distanțez 

față de tine prin propriile-mi eforturi, chiar dacă asta mi-a amintit într-o 

oarecare măsură de viermele care, atunci când îl calci, încearcă să se smulgă în 

toate direcțiile și se trage deoparte. Într-un fel, mă simțeam în siguranță; 

aveam ocazia să respir liber. Aversiunea pe care o simțeai în mod natural față 

de ce scriam eu m-a făcut să mă simt bine pentru întâia dată. Deși vanitatea şi 

ambiţia mea sufereau din cauza felului în care îmi primeai cărțile: ”Las-o pe 

noptieră!”, am ajuns să fiu chiar încântat de reacția ta, nu dintr-o răutate 

răzvrătită, nu din desfătarea de a-mi fi confirmat din nou genul de relație pe 

care o aveam, ci într-un mod spontan, deoarece pentru mine cuvintele tale au 

sunat cam aşa: ”Acum ești liber!”. Bineînţeles că era o deziluzie; nu eram, sau, 

ca să mă exprim mai optimist, nu eram încă liber. 

În tot ce am scris, am scris despre tine; tot ce am făcut acolo, în scris, până la 

urmă, a fost să mă plâng pentru că nu am putut plânge pe umărul tău. Îmi 

luam un îndelung rămas bun și întârziam pe umărul tău. [...] Dar cât de puțin 

a contat asta! Și n-ar fi meritat să vorbesc despre lucrurile astea dacă nu erau 

chiar parte din viața mea, căci altfel ar fi trecut neobservate; ele mi-au decis 

întreaga copilărie, m-au hăituit toată viața, mai târziu s-au transformat în 

speranță, iar mult mai târziu în disperare, urmărindu-mi – sub forma chipului 

tău – până și cele mai mărunte decizii. 

[...] Franz  

(traducerea/adaptarea textului scrisorii: Vighi Ioana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://hyperliteratura.ro/scrisoare-franz-kafka/ 
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SATUL  ÎNVECINAT 

 
Bunicul obişnuia să spună: 

“Viaţa este uimitor de scurtă”. 
Îmi năvăleşte acum în memorie 

şi de abia înţeleg, de exemplu, 
cum un tânăr se poate hotărî 
să călărească spre satul vecin 

fără a se teme deloc 
– neluând în seamă nenorocirile posibile – 
că durata unei vieţi obişnuite 

decurgând sub semnul norocului, nu ajunge 
nici pe departe pentru o asemenea călătorie. 

 
SUB  SOARELE  ÎNSERĂRII 
 

Sub soarele înserării 
şedem cu umerii aplecaţi 

pe bănci, la iarbă verde. 
Cu braţele atârnate, 
cu ochii clipind de tristeţe. 

. 
Iar oamenii trec în hainele lor 
se plimbă clătinându-se pe pietriş 

sub cerul acesta mare 
care de pe colinele din zare 

se desfăşoară peste munţii îndepărtaţi. 
 
CUNOAŞTE-TE  PE  TINE  ÎNSUŢI 

 
Cunoaşte-te pe tine însuţi nu înseamnă: 

Urmăreşte-te. 
A te urmări 
Este cuvântul şarpelui. 

Înseamnă: 
Fă-te stăpân pe faptele tale. 
. 

Dar acum deja eşti 
Stăpânul faptelor tale. 

Deci cuvântul înseamnă: tăgăduieşte-te! 
Distruge-te! 
Deci ceva rău 

Şi doar dacă te apleci foarte tare 
Îţi auzi şi partea bună, care spune: 

“Pentru a te face acel care eşti.” 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

DECLARAŢIE  DE  DRAGOSTE 

 
Mâna ta este în mâna mea 

Atâta timp cât o laşi acolo. 
 

RECE  ŞI  APĂSĂTOR 

 
Rece şi grea e ziua de azi. 

Norii sunt stane de piatră. 
Vântul e rouă biciuită. 
Oamenii încremenesc. 

Sub paşi sună metale 
Din pietrele de mină 

Iar ochii privesc 

Spre lacuri albe, departe. 
. 

În vechiul orăşel se înalţă 
Căsuţe luminate de Crăciun, 
Gemurile lor colorate privesc 

Spre pieţe mici, viscolite. 
Prin scuarul luminat de lună 

Trece un om neauzit prin zăpadă, 

Umbra lui mare e purtată 
De vânt spre înalt, peste case. 

. 
Trec oameni pe poduri întunecate 

Pe lângă sfinţi 

Cu palide luminiţe. 
. 

Norii trec pe cerul cenuşiu 
Pe lângă biserici 

Cu turnuri amurgind. 

Cineva, sprijinit de balustrada zidită 
Priveşte în apa înserării 

Cu mâinile pe pietre străvechi. 

 
POATE  NICI  ACEASTA  NU  E  DE  FAPT  IUBIRE 

 
Poate nici aceasta nu e de fapt iubire, 
când spun că îmi eşti cea mai dragă; 

iubirea este că îmi eşti cuţitul 
cu care scormonesc în mine. 

 
TIMPUL  CARE  ŢI-E  DAT 

 

Timpul care ţi-e dat este atât de scurt, încât 
dacă pierzi o secundă ţi-ai perdut deja toată viaţa, 

fiindcă nu este mai lungă; 

e doar atât de lungă cât timpul pe care îl pierzi. 
 

LASĂ  VIITORUL  SĂ  DOARMĂ 
 

Lasă viitorul să doarmă 

Fiindcă dacă îl trezeşti prea devreme 
Vei avea un prezent somnoros. 

 
Traducere de Dan Dănilă 
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(...) rocesul de asasinare fizică şi morală a lui Mihai Eminescu 

explodează în ziua de 28 iunie 1883. Ziarul Românul care se află în 

polemică cu Eminescu scrie pe 1 iulie: “Aflăm cu sinceră părere de rău că d. 

Mihai Eminescu, redactor la ziarul Timpul, tânăr plin de talent şi înzestrat 

cu un deosebit geniu poetic, a căzut greu bolnav. Sperăm ca boala să nu va fi 

de cât trecătoare şi că în curând vom putea anunţa deplina sa însănătoşire”. 

Acesta era semnalul scoaterii din viaţă publică a marelui ziarist. Timpul 

vine cu o declaraţie abia pe 2 iulie 1883 în care spunea: “Cu începere de 

astăzi, 1 iulie, direcţiunea politică şi redacţia ziarului “Timpul” este 

încredinţată d-lui Mihail Paleologu”. Opinia publică înţelege astfel că 

Eminescu este scos din presa românească. Nicăieri nimeni nu dădea însă 

nici un motiv, nici o explicaţie asupra îmbolnăvirii sale subite. Timpul revine 

cu un comunicat a două zi pe 3 iulie: “Unul dintre colaboratorii acestei foi, 

d. Mihai Eminescu, a încetat de a mai lua parte în redacţie, atins fiind în 

mod subit de o gravă boală. Ne place însă a spera că lipsa dintre noi a 

acestui stimat confrate nu va fi de cât de scurtă durata şi că ne va fi dată 

fericirea de a anunţa revenirea sa sănătos la funcţiunile de până acum”. 

Trebuie să observăm faptul că în textul ambelor comunicate Eminescu este 

numit poet, chiar dacă este evident faptul că funcţia pe care o îndeplinea în 

cadrul Timpului era cea de ziarist. 

 

Ziua decisivă este, după cum am spus deja, 28 iunie 1883, când se petrec o 

suma de lucruri bizare, atent meşteşugite pentru a fabrica nebunia 

eminesciană. Soţia lui Slavici, doamna Szoke, trimite lui Maiorescu un bilet 

cu următoarea rugăminte: “Domnul Eminescu a înnebunit. Vă rog faceţi 

ceva să mă scap de el, că e foarte rău”. Maiorescu găseşte în acest bilet 

pretextul perfect pentru a pune planul în aplicare. 

 

Pe de altă parte însă se ştie că Eminescu era în aceea zi la baia 

Mitrasewschi, lângă stradă Ştirbei Vodă, nu departe de sediul Societăţii 

Carpaţii, societate interzisă de oficialităţi în aceeaşi zi. Eminescu fusese 

dus acolo de către Grigore Ventura pentru a-l discredita, ceea ce îi şi 

reuşeşte. Eminescu îşi iese din minţi, Ventura îl părăseşte. Anunţă apoi 

imediat poliţia că trebuie să ridice un nebun de la baia Mitrasewschi. 

Anunţă în acelaşi timp pe Secăseanu şi Ocăşeanu, prietenii lui Eminescu, 

care sosesc imediat la locul respectiv, ajutându-l pe Eminescu să îşi revină în 

fire. Ventura era redactorul ziarului L’Independence roumaine, ziar al cărui 

director Emille Galli, fusese expulzat din România în aceeaşi zi fatidică de 

28 iunie. Galli nu este singurul expulzat în acea zi, aceeaşi soartă a avut-o şi 

ziaristul Zamfir C. Arbore, prietenul poetului şi cu siguranţă mulţi alţii.  

 

Toate aceste evenimente s-au petrecut pe fondul semnării iminente 

de către România a tratatului cu Tripla Alianţa (Germania, Austro-

Ungaria, Italia), negociat mai bine de doi ani şi jumătate de către Junimişti, 

conduşi de Carp, tratat susţinut în totalitate de Titu Maiorescu. 

 

Sărbătorile naţionaliste de la Iaşi, de la începutul lui iunie 1883, când 

s-a dezvelit statuia lui Ştefan cel Mare şi când Eminescu, perfect 

sănătos, a citit la Junimea poemul său, Doina, au iritat puterile 

centrale. Alături de Eminescu s-a aflat şi Petre Grădişteanu, care a avut un 

discurs la fel de înflăcărat. 

 

Von Bismarck este gata să declare război României, dacă nu se fac urgent 

retractări şi nu se dau asigurări ferme că se va intra imediat în sfera de 

influenţă a Germaniei şi Austro-Ungariei. Se cere ferm desfiinţarea 

Societăţii Carpaţii, un adevărat partid secret de rezervă, cu zeci de mii de 

membri, care milita pe faţă şi în ascuns pentru ruperea Ardealului de 

Imperiul Austro-Ungar şi alipirea lui la Ţară. Rolul central în acesta 

Societate îl avea Eminescu. 

 

Iată că România se supune exigenţelor străine, interzice Societatea 

Carpaţii, elimina din scenă pe mulţi simpatizanţi francofoni, Petre 

Grădişteanu împreună cu D.A. Sturdza pleacă la Viena să îi ceară personal 

scuze împăratului pentru discursul de la Iaşi. Toate astea se întâmplau pe 

28 iunie 1883, ziua căderii lui Eminescu. 

 

Nimeni nu lămureşte însă opinia publică asupra bolii lui Eminescu, despre 

care se afirmă numai că este o boală gravă. În luna iulie, Titu Maiorescu 

iniţiază o lista de subscripţie pentru a strânge banii necesari internării lui 

Eminescu la Viena, lista pe care o publică în facsimil. 

 

În numărul din luna august al revistei Literatorul, Alexandru 

Macedonski publică o epigramă prin care va arunca în aer liniştea 

aşternută asupra bolii lui Eminescu. Textul epigramei este următorul: 

 

Un X... pretins poet - acum 

S-a dus pe cel mai jalnic drum... 

L-aş plânge dacă-n balamuc 

Destinul său n-ar fi mai bun 

Căci până ieri a fost năuc 

Şi azi nu e decât nebun. 

 

Este momentul mult aşteptat de Ventura care încercase încă din 28 iunie să 

convingă publicul asupra nebuniei eminesciene, atunci însă cei doi prieteni 

sosiţi în grabă la baia Mitrasewschi reuşiseră să-l salveze pe Eminescu. 

Ventura nu voia să fie el cel care declara deschis nebunia lui Eminescu 

întrucât fusese deja implicat în evenimentul mai sus menţionat. Aşadar 

epigrama a fost pretextul perfect, imediat după apariţia ei Ventura îl 

atacă grav pe Macedonski. 

 

“Nu este nici o îndoială, prin această epigramă este vizat nefericitul nostru 

coleg şi prieten, Eminescu”. Iată că Ventura cel care anunţase poliţia de 

existenţa nebunului, se retrage acum în ipostaza prietenului indignat 

arătând spre Macedonscki: “Iată cine îl face nebun pe bietul Eminescu”. 

Macedonski la rândul sau încearcă să se apere spunând că este o epigramă 

veche care a fost publicată fără ştirea sa, epigramă care în plus nici nu îl 

vizează pe Eminescu. Există o logică în argumentaţia lui, dacă cercetăm  

( Continuare în pagina 30 ) 
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puţin mentalitatea epocii, mai ales după presă vom vedea că înnebuneau 

foarte mulţi oameni prin anii ‘80 ai secolului trecut, mulţi se sinucideau. 

Au urmat, manifestaţii publice cu torţe şi geamuri sparte la casa lui 

Macedonski. Bastonat de prin cafenele pe biata lui spinare, oprobiul public 

a atras multă lume în aceste evenimente, a fost un spectacol bucureştean pe 

cinste. Ventura şi Macedonski intră într-o polemică puternică, însă răul era 

deja făcut, Eminescu era în ochii tuturor un nebun tolerat de societate. 

 

În codul de moravuri publice şi politice ale epocii, “boala gravă” a nebuniei 

îl îndepărta definitiv de la viaţă publică pe cel atins de ea. Declararea 

nebuniei cuiva însemna, implicit, şi destituirea lui din funcţie. Iată, aşadar, 

ce realizează Grigore Ventura: dislocarea unui mare ziarist, a unui adversar 

de temut, din sistemul unui ziar de opoziţie. 

 

Polemica se stinge, iar la 1 septembrie presa începe să discute deschis 

problema nebuniei lui Eminescu. Telegraful este primul care anunţă că 

“Mai mulţi prieteni din capitală, amici ai nefericitului Eminescu, s-au decis a 

contribui lunar pentru întreţinerea amicului lor în casa de sănătate. D.T. 

Maiorescu are partea cea mai mare în această frumoasă şi nobilă acţiune.” 

 

Maiorescu reuşeşte să dea lovitura de graţie lui Eminescu la sfârşitul 

anului 1883, când publică un volum de 64 de poezii eminesciene, între 

care Mai am un singur dor, Se bate miezul nopţii etc. Abilitatea sa a fost 

extremă, aceste poezii erau menite să distrugă imaginea unui Eminescu 

naţionalist, adversar de temut al liberalilor, teroretician al problemelor 

societăţii româneşti.Astfel, Maiorescu reuşeşte să scindeze opera 

eminesciană, limitând-o la poezie. Din acel moment şi până în zilele 

noastre Eminescu este cunoscut de toată lumea drept “marele poet”, “poetul 

naţional al României”, ştergându-se aproape complet opera sa ziaristico-

politică, operă cu mult mai valoroasă şi mai bogată decât opera sa poetică. 

 

Una din primele persoane care a sesizat lovitura de maestru a lui 

Maiorescu a fost Ibrăileanu, care scria: “Putea, oare, teoreticianul devenit 

faimos, al păturilor superpuse, apostolul naţionalismului, duşmanul marelui 

partid liberal, tribunul zilnic al durerilor grave ale rasei, să publice: “Mi te da 

cu totul mie”, “Nu zi ba de te-o cuprinde” (...) Or, chiar şi acestea, nepotrivite 

pentru un luptător politic, cum era el atunci: “Mai am un singur dor/ În 

liniştea serii/ Să mă lăsaţi să mor…”. Or, ideea de sinucidere din “Se bate 

miezul nopţii” (...) Nu cumva acum, la maturitate, şi când avea un stagiu de 

om public, ca teoretician al unei grave ideologii sociale şi naţionale - nu 

cumva credea că nu i-ar fi şezut frumos să publice şi elegii amoroase ori 

invitaţii la dragoste şi alte poezii “uşoare” - şi unele traduse?” 

Volumul de poezii are un succes teribil, multe versuri devin suport pentru 

romanţe ieftine, cântate în cafenele şi saloane, pierzându-şi profunzimea. 

 

Eminescu este internat într-o serie de sanatorii din ţară şi străinătate, 

însă starea sănătăţii sale era foarte bună, după cum mărturiseşte Ioan 

Slavici: “Repausul medicamentos susţinut cu îndârjire de Mihail Eminescu 

pe timpul fugii din Bucureşti la Viena şi apoi la Florenţa l-a adus în ţară 

sănătos”. 

 

Eminescu însuşi, viu şi dornic să reintre în presă, îşi va asculta 

“prohodul” în această paranteză a anilor interzişi, 1884-1888. Câteodată se 

va revolta, va sparge vitrinele librăriilor, îşi va lua volumul de poezii 

din raft şi-l va arunca în noroi, călcându-şi-l în picioare: atunci forţele 

de ordine vor interveni prompt şi-l vor duce pe “insurgent” la poliţie. 

 

Aşa s-a întâmplat la 8 noiembrie 1886, de ziua Sfinţilor Arhangheli 

Mihail şi Gavriil, la Iaşi: poetul a fost “împachetat” pe loc şi dus, ca 

alienat psihic, la stabilimentul rudimentar de la Mănăstirea Neamţ. 

Pe lângă aruncarea în noroi a propriului volum de versuri, de ziua 

onomasticii sale, i s-a mai adus acuzaţia că “se lua de femei pe străzile 

Iaşilor”, le “apuca de turnura rochiilor”, le atingea în mers etc. 

 

Ajuns la Neamţ, Eminescu îşi găseşte liniştea. Continuă să scrie în 

ciuda tuturor. 

 

Acolo, la Mănăstirea Neamţ, poetul va definitiva, zic editorii, poezia De ce 

nu-mi vii?, pe care o va trimite spre publicare lui Iacob Negruzzi, la 

Convorbiri literare, cu acest bileţel: “Îţi trimit deodată cu aceasta mai multe 

versuri cărora, de ţi se par acceptabile, le vei face loc în “Convorbiri”. 

Indealtminterelea, mă aflu bine şi sănătos în mijlocul acestor munţi şi-ţi 

doresc asemenea”. 

 

Eminescu era perfect sănătos în perioada în care a locuit la 

Mănăstirea Neamţ, 1886-1887. Gala Galaction vorbeşte despre un 

Eminescu întreg la minte în momentele respective, mărturie stau şi actele 

de bucătărie ale stabilimentului, întocmite de mâna poetului. 

 

Întors în casa Henriettei de la Botoşani în 1887, Eminescu este supus 

unui consult medical din care reiese că era sănătos psihic: “În urmă 

unei subscrieri, iniţiată de elevii şcoalei artelor frumoase din Botoşani, s-au 

strâns 400 lei. De mare ajutor au fost aceşti bani, căci au permis să i se 

aplice un tratament special mulţumită căruia starea sănătăţii poetului s-a 

îmbunătăţit în modul cel mai vădit, căci astăzi Eminescu este tot atât de 

senin cum a fost înainte de boala cea grea de acum patru ani în urmă. În 13 

iulie Eminescu, însoţit de sora sa şi de dl. Grigore Focşa, doctoral de aice, a 

sosit în oraşul nostru cu trenul de la ora 1 p.m. A două zi la ora 11 a.m. a avut 

loc, în casa dlui. St. Emilian un consult, la care au luat parte dnii. medici: 

Dr. Filipescu, medic primar al oraşului Iaşi, Col. Dr. Otremba, medic şef al 

Corpului IV armata, Dr. Rigler, Dr. C. Bottez şi Dr. Negel, profesori la 

Facultatea de Medicină. Deşi mai mulţi din aceşti d-ni. medici aveau să 

plece din Iaşi încă în 13 Iulie, totuşi şi-au amânat plecarea pentru a-l putea 

asista pe poetul nostru. În urmă unei cercetări minuţioase la care l-au 

supus pe Eminescu, medicii au ajuns la concluzia că sănătatea lui nu e 

deloc alterată şi că trebuie a-l supune unui tratament radical numai în ce 

priveşte boală lui cea neglijată, care se manifestase la picioare”. 

Eminescu era deci sănătos psihic şi perfect capabil de a crea. 

În 1888, Veronica Micle reuşeşte să îl scoată pe Eminescu din casa surorii 

sale şi îl va duce de mână pe poet la Bucureşti, unde el îşi va regăsi pana de 

ziarist. Urmează o colaborare anonimă la câteva ziare şi reviste, iar apoi, la 

13 ianuarie 1889, ultimul text ziaristic al lui M. Eminescu: o polemică ce va 

zgudui guvernul făcându-l, pentru o clipă, pe Gună Vernescu să 

demisioneze rupând o coaliţie destul de fragilă de altfel a conservatorilor 

(care luaseră, în fine, puterea) cu liberalii. Repede se află, însă, că autorul 

articolului în chestiune este “bietul Eminescu” – şi repede acesta este căutat, 

găsit, internat la sanatoriul doctorului Şuţu, în martie 1889. 

(Continuare în pagina 31) 
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La 13 aprilie 1889, procurorul Mavros cere primului preşedinte al 

Tribunalului Ilfov constituirea unei cure pacientului Mihai Eminescu, 

aflat în casa de sănătate a doctorului Şuţu din strada Plantelor. 

 

Se constituie un consiliu compus din T. Maiorescu, Dem Laurian, St. 

Mihăilescu, I.L. Caragiale, I.Gr. Valentineanu şi Mihail Braneanu, care, 

convocaţi conform articolului 440 din Procedura Civilă (jurnalul 2783/89), 

depun la secţia a doua a tribunalului un proces verbal în care sunt de părere 

că “Boala fiind în recidivă, reclamă interdicţia pacientului şi rânduirea unui 

tutor care să poată primi de la stat pensia lui viageră şi să poată îngriji de 

întreţinerea interzisului”. Procesul verbal al consiliului este scris în 

întregime şi depus de Titu Maiorescu, care era şi avocat. După 

semnarea actului acestuia (12 iunie 1889) şi depunerea raportului medico-

legal, iscălit de doctorii Şuţu şi Petrescu. Urmează celebrul interogatoriu 

pentru evaluarea stării psihice a pacientului. 

 

Iată interogatoriul lui Eminescu, în ospiciul din stradă Plantelor, la 12 

iunie 1889, cu trei zile înainte de moarte: 

 

– Cum te cheamă? 

– Sunt Matei Basarab, am fost rănit la cap de către Petre Poenaru, milionar, 

pe care regele l-a pus să mă împuşte cu puşcă umplută cu pietre de diamant 

cât oul de mare. 

– Pentru ce? 

– Pentru că eu fiind moştenitorul lui Matei Basarab, regele se temea ca eu să 

nu-i iau moştenirea. 

– Ce-ai de gând să faci când te vei face bine? 

– Am să fac botanică, zoologie, mineralogie, gramatică chinezească, 

evreiască, italienească şi sanscrită. Ştiu 64 de limbi. 

– Cine e Poenaru care te-a lovit? 

– Un om bogat care are 48 de moşii, 48 de râuri, 48 de garduri, 48 de case, 

48 de sate şi care are 48 de milioane. 

 

Trebuie să subliniem faptul că acest interogatoriu este construit în 

întregime pe modelul masonic al cifrelor. Are un anumit număr de 

cuvinte şi litere, corespunzând cifrelor masonice 48 şi 64. Răspunsul 

poetului a ridicat nenumărate semne de întrebare. Eminescu nu era, cu 

siguranţă, mason. Există ipoteza conform căreia Eminescu ar fi răspuns 

prin codul acesta masonic. Această ipoteza nu poate sta însă în picioare 

pentru simplul fapt că întregul interogatoriu se înscrie în criptologia 

masonică şi nu doar răspunsurile poetului. Este un interogatoriu fabricat în 

totalitate. Cu toate astea, răspunsurile (în cazul în care chiar aparţin 

poetului) pot conţine un sâmbure de adevăr. Matei Basarab a fost 

întotdeauna domnitorul favorit al lui Eminescu, domnitor cu care se 

identifica. Se presupune că respectivul Poenaru chiar l-a lovit pe Eminescu 

cu o piatră în cap, eveniment ce este plasat în curtea sanatoriului. 

 

Petre Poenaru este un personaj real, era tenor, din familia mare a 

actorilor, aşadar lume frecventată de Eminescu. Nu era un străin, un 

oarecare, ci îl cunoştea pe poet. Nu se explică însă prezenţa acestuia la 

sanatoriu. Cât despre puşca umplută cu “pietre de diamant”, aminteşte de o 

baladă populară: “A plecat la vânătoare/ Să vâneze căprioare/ Căprioare n-a 

vânat/ Şi el singur s-a împuşcat/ Cu un pistol de diamant/ Cu gloanţe de 

briliant”. Iată-l pe Eminescu pus în postura vânătorului care se vânează 

singur, care cade în propria-i cursa. Teorie aberantă care nu poate sta în 

picioare. Eminescu nu putea calcula aceste răspunsuri după canoanele 

masonice, pur şi simplu pentru că nu putea anticipa întrebările. Şi dacă am 

accepta ipotetic că Eminescu a făcut respectivele calcule şi a răspuns în 

funcţie de fiecare întrebare, aceasta ar demonstra un singur lucru: 

deplinătatea facultăţilor mintale ale poetului. 

 

În condiţii normale, în care incidentul cu Poenaru ar fi real, parchetul ar fi 

trebuit sesizat din oficiu şi ar fi trebuit interogat şi autorul prezumtiv al 

crimei, numitul Petre Poenaru. Nu există un asemenea interogatoriu. 

 

Trei zile mai târziu, Eminescu moare subit. Doctorul Vines, care a fost 

de faţă în acel moment, avea să povestească în 1926 exact cum s-au petrecut 

lucrurile: “Eminescu se aşează pe pat şi peste câteva minute cade într’o 

sincopă şi moare imediat”. Varianta oficială asupra morţii lui Eminescu este 

însă demenţă paralitică. Înainte de a analiză puţin moartea lui Eminescu, să 

luăm în discuţie perioada 1884-1889, perioada numită “de mare întunecime”, 

a creaţiei eminesciene. Mărturiile din epoca atestă însă contrariul. 

 

Cei care l-au vizitat pe Eminescu la Botoşani vorbesc de o puzderie de hârtii 

scrise de către poet, unele luate de A.C. Cuza şi descifrate, altele luate de 

rudele poetului. Chiar în strada Plantelor, în mai-iunie 1889, vizitatorii lui 

Eminescu bolnav, vorbesc de maldăre de hârtii scrise de către el, aruncate la 

coş ori măturate de femeia de serviciu. Argumentul “creativităţii” cade 

dintr-un condei în faţa abundenţei de mărturii documentare şi, cu el, 

diagnosticul medical. Într-adevăr, un “paralitic general”, un “abulic în 

ultimul grad”, acesta este un pacient care nu mai creează, nu mai face 

diferenţa între viaţă şi vis etc. 

 

Alexandru Vlahuţă, vizitandu-l în spital, îl găseşte comunicabil, pregătit să 

scrie poezii. 

 

Ilarie Chendi, care a stat în gazdă pe strada Ştirbei Vodă, nr.72, pe lângă 

Cişmigiu, la aceeaşi adresa pe care o avusese şi Eminescu în anii ‘80 ai 

secolului XIX, va povesti cum bătrânele gazde, nişte nemţi, încep a-şi aduce 

aminte: “Şi mi-au spus, între altele, că după moartea lui Eminescu, care a 

avut loc în 1889, au venit la dânşii doi domni care erau prietenii lui 

Eminescu şi, împachetând toată sărăcia rămasă în urmă lui, au umplut două 

cufere cu cărţi şi cu manuscrise şi au plecat”. 

 

“Legendele” eminesciene vorbesc, însă, până astăzi de “caiete” cu poezii ale 

poetului, pierdute, furate, ascunse în această perioadă. Biografii săi trec sub 

tăcere până şi faptul că în buzunarul de la haina în care şi-a dat duhul, în 15 

iunie 1889, se aflau scrise de mâna lui poeziile Viaţă şi Stelele în cer. 

 

Prima criză a lui Eminescu, din 1883-1884, când a fost internat la Dr. Şuţu, 

apoi la Ober Doebing, lângă Viena, cât şi recidiva din 1886-1887, când a fost 

internat la Mănăstirea Neamţului, institutul pentru alienaţi, corespund unei 

psihoze maniaco-depresive, în amândouă cazurile a părăsit spitalul aproape 

complet restabilit, cu facultăţile intelectuale normale. 

 

În 1887 medicii din Iaşi, Dr. Iuliano Bogdan (semnat doctor de Paris), 

Hynek, dar mai ales doctorul Francisc Iszac au pus diagnosticul unei 

alienaţii mintale provocată de gome sifilitice pe creier şi la picioare, 

începând un intempestiv tratament antisfilitic, cum se făcea pe atunci, cu 

fricţiuni de mercur, în doze enorme, cu efecte, de altfel, nule în sifilisul 

nervos (oare de ce nu ştia acest lucru doctorul Izsac?), dar cu urmări 

catastrofale toxice. 

Încă din Renaştere se ştia, însă cum povesteşte Benvenutto Cellini că şi-a 

tratat cu fumigaţii de mercur boala galică, dar că efectul privea doar stadiul 

primar sau secundar, mai puţin pe cel terţiar şi deloc sifilisul localizat 

cerebral. 

Supradozajul medicamentos a jucat un rol nefast în evoluţia bolii 

poetului. De altfel, interesarea sistemului nervos central în intoxicaţia 

cronică cu mercur explică modificările de comportament, depresiune 

mentală, insomnie şi câteodată halucinaţii, care după cum ştim au dominat 

tabloul simptomatic după 1887. 

(Continuare în pagina 32 ) 
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Legenda foto: prima scrisoare a lui Titu Maiorescu privind înmormântarea lui 

Eminescu 

Cum reiese din notele doctorului Vines, starea lui Eminescu s-a agravat 

în clinică, astfel că i-a apărut o stare delirantă cu dureri în tot corpul, 

tremurături, încetinirea reflexelor pupilare (la internare, normale), tulburări 

grave sfincteriene, abolirea reflexelor osteo-tendinoase (la internare 

exagerate) toate simptome explicate după noi prin injecţiile de mercur ce le 

primeşte în clinică, fără rezultat asupra bolii psihice, dar cu grave efecte 

secundare. 

 

După cum se ştie, lui Eminescu i s-a făcut autopsia în ziua de 16 Iunie 

1889, existând un raport depus la Academie. Acesta este nesemnat. 

 

Autopsia evidenţiază “o degenerescenţă grasă a pereţilor cordului, 

deveniţi fragili şi galbeni, şi prezenţa unor plăci întinse şi proeminente atât 

la baza valvulelor aortice, cât şi pe faţa interioară a aortei anterioare. În fine, 

din partea hepatului şi a rinichilor s-a observat asemenea o degenerescenţă 

granulo-grăsoasă considerabilă”. Dacă modificările la nivelul aortei aparţin 

unei ateromatoze incipiente, deloc neobişnuite, rinichii albi cât şi 

modificările ficatului sunt caracteristice pentru o gravă intoxicaţie 

mercurială. 

Creierul lui Eminescu este uitat pe fereastră, în soare şi, după câteva 

zile de nefixare, este trimis lui Gh. Marinescu, pentru a fi examinat. 

Subliniem faptul că, în 1889, Marinescu avea 26 de ani, fiind începător, 

asistentul lui Babeş. Dacă prof. Babeş nu a primit creierul, pot fi avute în 

vedere două posibilităţi: ori cazul prezenta interes numai pentru 

curiozitatea tânărului asistent, ori – şi aceasta este ipoteza spre care 

înclinăm – pe undeva, anumiţi oameni, să nu spun o “întreagă 

protipendada”, se temeau de diagnosticul severului prof. Victor Babeş. 

Gheorghe Marinescu declara despre creierul poetului, mulţi ani mai târziu: 

“Creierul mi s-a adus dela Institutul Şuţu într-o stare de descompunere care 

nu permitea un studiu fin al structurii circumvoluţiunilor. Putrefacţia era 

datorată faptului căldurii celei mari, probabil că s’a scos prea târziu după 

moarte... Creierul era în adevăr voluminos, circumvoluţiunile bogate şi bine 

dezvoltate şi prezenta ca leziuni macroscopice o meningită localizată la 

lobulii anteriori... Din nenorocire creierul, fiind, cum am spus, descompus, 

nu am făcut studiul istologic, ceea ce e o mare lacună... Sărmanul Eminescu! 

Nu a avut parte nici de acest studiu anatomic, care, fie zis în treacăt, nu ştiu 

dacă s-a făcut în bune condiţiuni altor literaţi distinşi cari, ca şi dânsul, au 

murit de paralizie generală”. 

 

Eminescu nu a murit însă de paralizie generală, Gheorghe Marinescu 

se înşelase. Punând cap la cap toate dovezile strânse ani de zile, Ovidiu 

Vuia scrie: “Concluziile mele, ca medic neuropsihiatru, cercetător ştiinţific, 

autor a peste 100 de lucrări din domeniul patologiei creierului, sunt cât se 

poate de clare. Eminescu nu a suferit de lues şi nu a avut o demenţă 

paralitică. 

 

În ceea ce priveşte alcoolismul, acesta nici nu intră în discuţie. Presupusul 

sifilis al lui Eminescu este scos din mâneca imposturii şi botezat ad-hoc 

congenital”.  

Concluzii: 

Aşadar, Eminescu a fost scos din viaţa publică şi declarat nebun 

pentru că atitudinea lui pentru unirea ţării-mamă cu Ardealul nu era 

bine văzută de conducerea de atunci a României, de junimiştii P.P. Carp şi 

Titu Maiorescu, care încercau din răsputeri încheierea unei alianţe militare 

cu Germania şi Austro-Ungaria. 

De remarcat în acest sens este o scrisoare a lui P.P. Carp către Titu 

Maiorescu în care îi atrage atenţia: „Şi mai potoliţi-l pe Eminescu”. Iar 

Maiorescu l-a „potolit”, fabricându-i nebunia şi scăpând astfel de o voce 

„periculoasă”, care îl contrazicea tot mai des. Evident că la baza asasinării 

lui Eminescu a stat Francmasoneria şi evreimea care se simţeau în pericol 

tot mai mare ca urmare a atacurilor lui Eminescu şi a deconspirării de către 

o voce credibilă şi îndrăgită a acţiunilor lor antinaţionale şi anticreştine. 

Astfel, Eminescu a fost scos din viaţă publică între 1883 şi 1889, anul 

asasinării sale, fiind declarat nebun şi, ca urmare, incapabil de a mai 

crea ceva. Ori, mărturiile din acea perioadă ne arată un Eminescu în plină 

creaţie, lucru care nu ar fi fost posibil dacă era nebun, căci un nebun e rupt 

de contactul cu realitatea şi nu mai simte nevoia de creaţie. Aşadar, creaţia 

artistică din acea perioada, însoţită de numeroasele dovezi (ale medicilor şi 

prietenilor) ale sănătăţii sale mentale ne arată faptul că Eminescu a fost 

asasinat printr-un proces lent de otrăvire. 

Asasinarea lui Eminescu a continuat şi continuă şi în prezent prin 

trecerea sub tăcere a activităţii sale de jurnalism politic, a atitudinilor 

sale naţionaliste şi antiiudeo-masonice. Continuă prin prezentarea sa în 

şcoli în mod voit deformat, în ipostază numai de poet genial, sărac şi 

fustangiu. Continuă şi prin eliminarea din opera sa poetică a acelor poezii 

cu caracter profund naţional, cum ar fi versiunea adevărată a poeziei Doina. 

Continuă prin atacurile tot mai dese şi abia disimulate ale aşa-zisei elite 

culturale române. Continuă prin atacurile tot mai neruşinate ale 

comunităţii evreieşti din ţară şi din afara graniţelor. 

Dar, cel mai mult continuă prin lipsa noastră de cinstire a marelui român 

Mihai Eminescu, prin lipsa de informare asupra operei, a luptei şi a 

dorinţelor sale pentru neamul românesc. 
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Cezarina Bărzoi si Ionut Băias  

 Sursa:"Permanenţe" Nr. 1-2/2005 

Sursa: https://www.facebook.com/Rascrucea2013 

FANTUM 

Sufletul lui Sfântul Gheorghe 

Lui Gheorghe Daragiu 

Te-ai născut cu sufletul de sfânt, 

Din care carte nescrisă, 

Răsfoită, uşor, de vânt 
Ori de mâna cărei missă? 

 

Te-ai născut cu sufletul de sfânt, 

Deşi, moartea ţi-e promisă, 

Un înger ai pe-acest pământ, 

Scrie la cartea nescrisă... 
 

Răsfoită, uşor, de vânt, 

De din raiul de-n Tamisă, 

Ay, din ce rai, prin ce cuvânt, 

Săruţi mâna cărei missă? 
 

În tine-i sufletul cel sfânt! 

 

  Marcel Ion Fandarac, 23.04.2014, ora 1747 

 La Boema 33, Pţa Romană,Bucureşti 
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Legenda foto: Daniel Vorona, ian.2014foto Ioana Lazăr 

26 Nov 2011  

by Marcel Fandarac  

Daniel Vorona este cel mai strălucit poet neoexpresionis în viață 

din Literatura Română. Cu o înfățișare de veșnic trubadur sau de 

haiduc rătăcit prin codrii Limbii Române, Daniel Vorona viersuiește 

vecinic uitându-se spre cerul înstelat, acolo unde sunt înaintașii 

săi întru rostire poetică: Lucian Blaga, Aron Cotruș, Adrian Maniu, 

Cezar Baltag, Tudor Arghezi, Al. Philippide, George Bacovia … , 

poeții mari ai expresionismului românesc de care amintea în 

studiul său binecunoscut: Ovid S. Crohmălniceanu. 

La Daniel Vorona vom întâlni acea forță de reînnoire a limbajului 

expresionist, de adunare a fluxurilor limbii române spre o 

cromatică neoexpresionistă: tușele picturale ale imaginilor poetice, 

prelucrarea motivelor biblice în această nouă manieră de rostire 

poetică, te duc cu gândul la poeții mari amintiți mai sus, cu 

diferența necesară, însă, a originalității și care este chiar propria sa 

manieră de a compune peisajele sale poetice, fiindcă Daniel Vorona 

acționează ca un pictor care aruncă vopselurile gândurilor pe 

pânza imaterială cu o imanență care duce spre transcendență. 

Această notă a transcedenței continue, îl diferențiază de un Blaga 

sau de un Arghezi sau de un Daniel Turcea. Lupta poetului Daniel 

Vorona este  dată între spiritul teleologic și spiritul metafizic; 

poetul pendulând între credință și îndoiala universală. Aș remarca, 

în acest sens, că poezia scrisă de Daniel Vorona este dominată de 

spiritul pozitiv, în sensul dat desigur de Auguste Comte: „Singurul 

caracter esențial al noului spirit pozitiv care nu este încă indicat în 

mod curent de  cuvântul pozitiv constă în tendința sa necesară de 

a substitui pretutindeni relativul absolutului”- a se vedea Auguste 

Comte,Discours sur l`esprit positif, Parris, 1844. Dar, spre a 

înțelege și mai bine demersul poetic al lui Daniel Vorona de înnoire 

a limbajului expresionist, vom îndemna lectorul să fie atent la 

registrul stilistic, la distincția pe care o face poetul între regulile 

textuale și sugestiile stilistice. Această distincție, de altfel,  o vom 

regăsi amintită în opera semioticianului Cesare Segre începând cu 

anul 1969.Vom avea surpriza, astfel, să descoperim registrul 

neoexpresionsit de care vorbeam și care cuprinde, care include 

tehnicile poeților textualiști la modă în Occidentul anilor `70 și 

reluate la noi de către poeții generației `80. Atenție! vorbeam doar 

de o tehnică a textualizării și nu de preluarea motivelor poetice ale 

acestei generații textualizante, generație care s-a oprit în creație 

doar la jocurile lexicale și a creat o poezie a ermeticului 

superficializant. Dar, iată, câteva exemple edificatoare din cartea 

„eu tu și bunul Dumnezeu” a poetului Daniel Vorona, apărută în 

2006 la Editura Muzeul Literaturii Române: 

numele ploii 

„Căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc ce răsplată veți avea?  

Au nu fac și vameșii același lucru?”-(Matei,5,46) 

: am vroit să pictez numele ploii dar m-am lăsat tras din grădină/de 

umbra alunecoasă a unui trandafir uscat și rău venind de pretutindeni/o 

întâlnism întâmplător într-un prag aș fi dat oricât de mulți bani/pentru 

a afla ce vârstă am avut pe când ni se amestecaseră drumul și/pașii/ca 

niște gemeni/cu inimile răsucite pe spaime sau pe alte orizonturi de 

genul acesta/pe genunchii noștri se așezau bariere preschimbate în 

fântâni ruginite/ca vinul tulbure în căldare/printre cei croncănind 

neavând răbdare să mai rămân/(habar nu am unde au plecat de vii 

morții noștri dragi)/mi-a zis lin alin linu lină li lumină alină/era ca 

într-un tramvai grăbit în care secundele ne loveau în cerul gurii/și ne 

durea durerea celui blestemat când ea din nou mi-a zis linu 

alină/li/lumină/alină/și așa am uitat să plec la plimbare odată cu 

copacii și soțiile/acestora care stăteau aplecate fără să fie spunând 

bunăziuabunăseara/prafului și pulberii pentru orice eventualitate/spre 

a-și șterge urmele ea s-a întors din nou de pe unde nu a mai 

fost/spunându-și că nimeni nu o va recunoaște în lumea indecentă/ a 

busturilor de la care tocmai a primit o carte poștală/din lumea în care se 

va întoarce/undeva/jos/unde nici de moartea sa nu se va bucura și nici 

întrista//p.s./azinoapte am sărutat întiunericul pe gură iar/ea era o 

cruce care mă privea și nu era nimic 

Trebuie să mai precizez că eu am fost primul editor al acestui poet 

rebel-ca să-i reiau discursul lui metafizic în lumea profană-, i-am 

publicat cartea de debut Noi și bunul Dumnezeu, Editura Corrida, 

1993, prima lui carte de poezie, moment în care discursul lui 

poetic era deja stratificat; ulterioarele evoluții având să-i 

fundamenteze mai bine trăirile și să-i contureze mai bine 

personalitatea de poet neoexpresionist autentic. Poet maudit în 

suferință, Daniel Vorona trece peste limitele poeticului admis 

cotidian de criticii de întâmpinare ai noului val de după 1989. Un 

Ioan Es.Pop cu degringolada lui prin ograda lui Dumnezeu, de 

pildă, rămâne alături de un alt poet Mihail Gălățanu, periferic față 

de aventura spirituală și de sondare poetică a lumii și a cerului. 

Fiindcă așa e legea muritorilor: poeții marginali să fie împinși spre 

glorie înaintea celor care o merită cu adevărat în timpul vieții lor. 

Daniel Vorona, repet, este cel mai strălucit poet neoexpresionist în 

viață al Literaturii Române! Daniel Vorona este şi iniţiatorul 

evenimentelor Vama Literară, în cadrul cărora se citeşte poezie, se 

recită şi se cântă..., un cenaclu literar interactiv unde se perindă 

scriitori din toată ţara, ba chiar şi din diaspora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda foto:Marcel Ion Fandarac, Daniel Iacob Vorona, Nucu Stângaciu la 

Boema 33,într-una din serile Vama Literară, unde se citeşte poezie! 
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Sufletul cu faţa-n mâini… 

Sufletul sta cu faţa-n mâini 

Şi limuzinele treceau pe lângă el 
Alergând spre casinouri şi alte bordeluri de lux… 
 
Sufletul sta cu faţa-n mâini 
Şi nemuritorii urcau la ceruri hohotind, 
Zornăindu-şi manelele, lanţurile de aur, 
Şi oraşul tăcea, tăcând se gudura 
Ca un câine, ca Negros, câinele 
Care a murit încercând să-mi vorbească, acolo, 
Lângă Ateneul Român, în acea noapte… 
 
O! fericitule, tu, care citeşti, acum,  
Aceste rânduri, vor fi, cândva, 
Şi pentru tine, scânduri… 
10.nov. 2012, ora 0139, acasă 

 

 

 

Makarios, cerşetorul… 

Makarios, cerşetorul, trăieşte de secole 
În acest oraş, trăieşte şi tace întru simplitatea 
Inimii (en aplotiti kardios) cum 
Ar fi spus Scărarul… 
 
Makarios, cerşetorul, umblă prin Bucureşti 
Îmbrăcat în stil florentin,  purtând în spate 
Un sac plin cu suflete şi 
Nimeni nu-i curios să afle, să ştie, 
Să il fure, să il ia … 
 

Makarios, cerşetorul, se opreşte dimineaţa 
În faţa Palatului Cotroceni şi face semnul crucii 
Şi tace în fericita lui simplitate 
(I makaria aplatis) cum 
Ar fi spus Scărarul … 
 

Makarios, cerşetorul, scoate din sac, 
În fiecare dimineaţă, câte un suflet 
Şi-i spune: du-te şi umblă 
Şi arată adevărul... 

10. nov. 2012,ora 0205, acasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johny, cap-de-mort… 

 
… Fiindcă toţi avem un semn pe suflet, 

Cum avea Ulise cicatricea…. 
 

Îmbrăcaţi în scurte de piele, fără nume, 
Motocicliştii se întâlnesc, joia,  la covrigăria 
Din Piaţa Romană, sub luminile oraşului…, 

Cum se întâlnea la un taifas Petre Ţuţea 
Cu Dumnezeu în Cişmigiu, ori în garsoniera lui Din strada 
Ştirbei-Vodă, că Dumnezeu îmbătrânise stând de vorbă cu 

Ţutea, 
Filosoful Român… 

 
Johny, pletosul cu fluturele cap-de-mort 

Tatuat pe gât, sub urechea stângă, 
Bea bere neagră şi urla între motociclişti: 

“Băi, Roma caput mundi regit frena ordis rotundi”… 
 

Johny, era un tânăr rebel la Revoluţia Română din 1989, un 
pletos autentic,tatuat... 

Acum, are  doi copii, chelie şi burtă 
Şi sindromul omului cu-n motor din Tecuci... 

 
Johny, urcă pe motocicleta Suzuky şi luminile oraşului   

 îl spală-n viteză… ca pe un mort… 
Johy aleargă cu motorul său prin oraşul pustiu… 

 
“Mă piş pe tine, Moarte!- mai urlă Johny- 

Sufletul meu singur scrie la Carte, fă târfo!”… 
 

Johny alergând ştie, deja: 
E o carte pe care nu o va citi nimeni, niciodată… 

11. nov. 2012 
Ora 0134, acasă 

 

 

Jack, crupierul… 

Jack, cine intră în acel casino, 
Nu scapă- aşa ai spus,Jack... 

Acolo, ţi-ai vândut sufletul pentru 15 milioane 
De euro... Sory, Jack... 

 
Dar cine joacă la ruletă, sufletele, Jack? 

Tu eşti doar un crupier , 
Cine-i Patronul, Jack? 

“Stăpânul Tainei”-şopti Jack... 
Un fir de sânge i se prelinge din gură 

La ieşirea din casinoul de pe bulevardul Magheru... 
 

În zori, doi poliţişti îl găsiră 
Păzit de un câine transparent, sufletul său... 

 
Asta e o meserie, Jack... 

Meseria de a trăi, cum zisese Pavese... 
Adio, Jack...  

Ai scris un vers frumos pe un jeton: 

Sufletul  meu l-a cunoscut pe Dumnezeu... 
10. nov. 2012, ora 21

00
, acasă 
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        „Fantum-ul creat de Marcel Ion Fandarac împlineşte 

această operă salutară , cu implicaţii greu evaluabile  în viitorul 

poeziei româneşti” 

Se pare că atunci când indigenţa spirituală atinge pragul cel  mai de jos, în 

forma derizorie a confuziei dintre ironie, (dimpreună cu presupoziţiile ei 

metafizice) şi zeflemeaua endemică, mîntuirea stă nu   într-o revoluţie (a 

spiritului), ci în        re-formă, adică în postularea unei forme de exemplară 

rigoare şi austeritate, cu funcţie  cátarctică. 

Menirea ei este purificarea cetăţii de miasmele care au infestat-o. Noul 

dispozitiv formal, operează, deopotrivă, ca antidot pentru 

orice pharmakon malefic, ca bornă de pământ prin care miasma este 

expulzată, ca mediu de refracţie ce restituie spectrului rigoarea şi economia 

lui exemplară; în sfârşit, ca filtru sonor, care purifică enunţul memorabil de 

efectele de glosolalie ale masei de poetaştri şi îi restituie demnitatea 

sensului. 

Fantum-ul creat de Marcel Ion Fandarac încearcă să împlinească această 

operă salutară , cu implicaţii greu evaluabile  în viitorul poeziei româneşti. 

Fantum-ul nu este o ” revoluţie” în spirit, ci reprezintă o construcţie a 

acestuia, întru-cât numai el instituie forma pură, abstractă, liberă de orice 

“conţinut” contingent, paradigmă de cristal care adoptă nuanţa suflului care 

amplifică  ecoul, pneuma care se articulează ca enunţ: Suflul şi/sau 

enunţ, pneuma va umple de fiecare dată receptacolul diafan al fantum-

ului, producând efectul indecidabil, propriu oricărui cristal ocultat în 

propria-i transparenţă – iluzie de transcendere stimulată de rezistenţa suavă 

a unei pelicule translucente, subtile până la nefiinţă, şi de netraversat. 

Oglindă de reflexie, prismă de refracţie, receptacol sau ecran, de la caz la 

caz,  diafantumul operează în poetica lui Marcel Ion Fandarac, asemeni 

unui athanor, teatrul privilegiat al nunţilor spagirice, al transubstanţielilor 

şi sublimărilor poetice, pentru că, după cum spunea Mallarm, menirea 

Poetului  este aceea de a face mai pure cuvintele tribului    (“rendre plus purs 

les mots de la tribu“…). 

Aceasta doar în ipoteza că fantumul reprezintă  o reformă (încă) antumă a 

liricii noastre, care nu ar fi regresat, al cărui  limbaj nu ar fi devenit (cu 

glorioasele-i excepţii a căror lumină circumscriu implacabil 

fenomenul…)           
1
tribălbăiala de dinaintea afaziei definitive … 

17 dec. 1999 

1. vezi,James Joyce: tribalbutience 

 

 

 

* 

Un experiment literar: 

 fantumul îmbogăţeşte lista numelor de poeme cu formă fixă 

      Girat într-un fel civilitar prin referinţele lor critice de Ştefan Augustin 

Doinaş şi Cezar Ivănescu, dar socotit un fel de piază rea de către Liviu Ioan 

Stoiciu, căruia îi iese în cale pe la toate răspântiile, precum Spânul în cea a 

feciorului de împărat din Harap Alb, Marcel Ion Fandarac propune şi 

ilustrează copios prin Amintirile Sufletului (Ed. Corrida, Bcureşti, 1999) o 

nouă specie de poezie cu formă fixă, obţinută prin încrucişarea pantumului 

cu rondelul, şi anume fantumul
*
. Nu stăruim asupra structurii poeziei, 

întrucât sperăm că aceasta va fi sesizată în exemplele pe care le vom insera 

în această cronică. 

(…)Sufletul poetului adoptă şi o atitudine de umilinţă şi de captatio 

benevolentiae faţă de moartea exorcizată printr-o perpetuă demitizare; şi 

nu puţine sunt, ca urmare a abordării motivului thanatic, dorinţele 

testamentare ale poetului. Ca altădată Eminescu, el nu se vrea plâns de 

nimeni, întrucât bocetul mulţimii ar impieta cântecul îngerilor însoţitori: 

„ Când singur am să fiu şi sfânt,/ ca Buddha coborând în gând,/ cum coborâm 

noi în mormânt,/ aş vrea să nu v-aud plângând…// Când singur am să fiu şi 

sfânt,/ şi stele vor cădea pe rând,/ gândiţi-vă la un cuvânt,/ ca Buddha 

coborând în gând…// Când mă veţi coborî-n mormânt,/ cu îngeri împrejur 

cântând/ precum lui Krşna primul cânt,/ aş vrea să nu v-aud plângând…// 

Când singur am să fiu şi sfânt…- Când singur am să fiu …(prākaśa). În alt 

fantum el încearcă măgulitoarea supoziţie că un vers propriu îi va putea fi 

adăpost tombal. Alteori refugiul în eternitate e cartea la care 

trudeşte:            „ Ştiindu-mă numa-n exil,/ cu sufletul meu cel umil,/ singur 

mă închid în Carte,/ cum vă-nchideţi voi în moarte” (…)- Ştiindu-mă-n 

exil…(bhakti). Lăcaş întru veşnicie poate fi şi cuvântul. 

Discursul poetului e populat de îngeri. Aceştia îi sună la uşă ca nişte 

colindători, stau cu el la masă, cântă, îi vestesc moartea, beau vutcă, 

fumează, fac amor etc.  Poetul însuşi se simte înger, uneori, în suita lui de 

deveniri perpetue, specifice religiilor şi filosofiilor orientale, spiritul cărora a 

fost integrat în poezie prin numeroşi termeni explicaţi într-un glosar 

special. Iată, spre exemplificare, acest fantum îmbogăţitor de limbă: „ Singur 

sunt şi stau în krama/ ce m-a despărţit de mama,/ mi-aştept moartea/ 

panarama,/ înger mi-s în parinama…// Singur sunt şi stau în krama,/ ca un 

samurai cu lama,/ sorb din soma de la kama/ ce m-a despărţit de mama…// 

Mi-aştept moartea/ panarama,/ din sticloanţe bând în sama,/ nu mai pot 

muri, mi-i drama,/ înger mi-s în parinama…// Singur sunt şi stau în krama…”-

Succesiunea (krama). 

Erotica se situează sub semnul unei spiritualizări angelice, cu puternice 

conotaţii textualizante: „ Mi-i trupul tău ca Textul Sfânt,/ când ţi-l şoptesc 

seara, încet,/ ca îngerul să mi te-ncânt/ cu buzele-mi de-anahoret…// Mi-i 

trupul tău ca Textul Sfânt,/ eu sărutându-l mă repet,/ precum discipolu-n 

Cuvânt,/ când ţi-l şoptesc seara, încet …// Ca îngerul să mi te-ncânt,/ Cu 

Sufletul Suprem/ discret,/ cât mai rămân pe-acest pământ,/ cu buzele-mi de-

anahoret…// Mi-i trupul tău ca Textul Sfânt…”- Trupul tău ca Textul 

Sfânt… 

(…)Idealul său ecritural e cel al poeziei pure, poemul visat nefiind altceva 

decât animalul devorator din junglă aşa cum l-a întrezărit Paul Valéry şi de 

a cărui foame poetul ştie că nu va scăpa, sfârşind prin a-şi accepta cu 

orgoliul celui ales dulcea şi totuşi martira soartă sacrificială: „ Poemul: 

animal care m-aşteaptă,/ în jungla cea de foi cu a lui gură,/ de Valéry 

întrezărit în şoaptă,/ când îngerii i-au pus pe cap aură (…)- Poemul-

animal … Când trufia i se pare un păcat lumesc de neiertat, poetul nu se 

mai vrea cantonat în text pe veşnicie, ci dizolvat nirvanic în Marele Tot 

(v.Îngerul păgân). 

Marcel Ion Fandarac scrie mult şi în văzul lumii, pe terasele cafenelelor, în 

lăptării, la Casa Scriitorilor din capitală etc., şi-şi permite destule licenţe, 

îndeosebi în spaţiul suprasegmental al limbii, făcând, de pildă, să 

rimeze aură cu gură, înger cu ger, sufletcu repet etc. Chiar de nu-şi va 

găsi adepţi printre creatori, fantumul îmbogăţeşte lista numelor de poeme 

cu formă fixă şi are, în plus, menirea de a satisface un orgoliu paternalist 

într-o eventuală enciclopedie de curiozităţi literare. 

*
cronică literară publicată în revista “Convorbiri literare”, Anul CXXXIV, 

Serie nouă, Decembrie 2000,Nr. 12(60)  
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Legenda foto: Dinu C. Giurescu şi Alexandru Surdu, vicepreşedinţi ai Academiei 

Române aleşi în data de 24 aprilie 2014. (fotomontaj-Ziariştionline) 

storicul Dinu C. Giurescu, filosoful Alexandru 

Surdu, inginerul agrochimist Cristian Hera şi inginerul 

chimist Bogdan Simionescu au fost aleşi, joi, 24.04.2014, 

vicepreşedinţi ai Academiei Române, pentru un mandat de patru 

ani, a declarat pentru MEDIAFAX Ion Păun Otiman. 

De asemenea, potrivit sursei citate, Victor Voicu a fost ales în funcţia de 

secretar general al Academiei Române. 

Istoricul Dinu C. Giurescu, istoricul de artă Răzvan Theodorescu, filosoful 

Alexandru Surdu, inginerul agrochimist Cristian Hera, istoricul Alexandru 

Vulpe, inginerul chimist Bogdan Simionescu şi inginerul Dan Tufiş au 

candidat, joi, pentru cele patru funcţii de vicepreşedinte al forului cultural şi 

ştiinţific. 

Totodată, pentru postul de secretar general al instituţiei s-au înscris 

fizicianul Emil Burzo, inginerul Dan Tufiş şi Victor Voicu. Medicul 

farmacolog Victor Voicu a candidat şi la funcţia de preşedinte al Academiei 

Române, la alegerile care au avut loc pe 8 aprilie. 

Joi 24.04.2014, a avut loc o Adunare Generală la Academia Română pentru 

alegerea celor patru vicepreşedinţi şi a secretarului general – membrii 

Biroului de prezidiu al instituţiei -, după ce, pe 8 aprilie, a fost ales în 

funcţia de preşedinte al forului cultural şi ştiinţific inginerul electronist şi 

doctor inginer Ionel Valentin Vlad.Anterior, vicepreşedinţii Academiei 

Române au fost Ionel Valentin Vlad, Dan Berindei, Cristian Hera şi Marius 

Sala, în timp ce Ion Păun Otiman a fost secretar general al forului. 

Istoricul Dinu C. Giurescu s-a născut pe 15 februarie 1927. Dinu C. Giurescu 

este şi politician român, este membru titular, din 2001, al Academiei 

Române, deputat în Parlamentul României şi vicepreşedinte al Partidului 

Conservator. 

Academician Alexandru Surdu este filosof, doctor în filosofie şi preşedinte al 

Secţiei de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie a Academiei Române. 

De asemenea, acesta este director al Institutului de Filosofie şi Psihologie 

“Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române şi membru titular al 

Academiei Române din 1993. 

Cristian Hera, care a deţinut şi anterior funcţia de vicepreşedinte al 

Academiei Române, este inginer agrochimist şi doctor în agronomie şi 

doctor docent în ştiinţe. Acesta este preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Agricole 

şi Silvice a Academiei Române şi membru titular al Academiei Române din 

2004.Bogdan Simionescu este inginer chimist, membru titular, din 2009, al 

Academiei Romane şi preşedinte al Filialei Iaşi a Academiei Române (din 1 

august 2012).Victor A. Voicu este medic şi farmacolog, membru titular al 

Academiei Române din 2001. A fost secretar general al Academiei din 2002 

în 2006. În prezent, el este preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Medicale din 

Academia Română. 

Potrivit Statutului Academiei Române, preşedintele Academiei, 

vicepreşedinţii şi secretarul general sunt aleşi de Adunarea Generală, pentru  

 

un mandat de patru ani, putând fi realeşi o singură dată. Alegerea se face în 

condiţiile cvorumului, cu obţinerea a cel puţin două treimi din numărul 

voturilor membrilor prezenţi. În al doilea tur de scrutin se decide, în 

condiţiile cvorumului, cu majoritate simplă. Procedura de alegere se 

stabileşte prin regulament. Alegerea preşedintelui Academiei Române are 

loc în prima decadă din luna aprilie, după 4 aprilie, Ziua Naţională a 

Academiei Române. Adunarea Generală este organul suprem de conducere 

al Academiei Române. Ea constituie un corp unic şi este formată din 

membrii titulari, membrii corespondenţi şi membrii de onoare ai Academiei 

Române. Academia Română este cel mai înalt for ştiinţific şi cultural al 

României, care reuneşte personalităţi marcante din ţară şi din străinătate, 

din toate domeniile ştiinţei, artei şi literaturii. Potrivit site-ului instituţiei, 

prin lege şi statut, Academia Română poate avea un număr maxim de 181 de 

membri titulari şi corespondenţi şi 135 de membri de onoare, din care cel 

mult 40 din ţară. Numărul membrilor titulari nu poate depăşi numărul 

membrilor corespondenţi pe ansamblul Academiei Române.În prezent, 

Academia are 77 de membri titulari, 80 de membri corespondenţi (total 

157), 86 de membri de onoare din străinătate şi 31 de membri de onoare din 

ţară (total 117), potrivit site-ului instituţiei. 

Sursa:Mediafax 

la Vatican: Papa Francisc 

i-a sanctificat pe Ioan al XXIII-lea şi Ioan Paul al 

II-lea: "Au fost doi oameni curajoşi" 

Legenda foto: Piaţa Sf. Petru din Vatican ( imagine AFP/Mediafax)

apa Francisc i-a sanctificat, duminică, în piaţa Sf. Petru din Vatican pe 

foştii papi Ioan Paul al II-lea şi Ioan al XXIII-lea, în faţa unei mulţimi de 

câteva sute de mii de credincioşi catolici veniţi din lumea întreagă. 

Ceremonia de sanctificare a început duminică dimineaţă şi s-a încheiat 

câteva ore mai târziu, cu baia de mulţime a papei Francisc. Papa Francisc a 

încheiat ceremonia de sanctificare a predecesorilor săi Ioan Paul al II-lea şi 

Ioan al XXIII-lea printr-o veritabilă baie de mulţime, plimbându-se cu 

papamobilul şi salutând sutele de mii de credincioşi prezenţi duminică în 

piaţa Sf. Petru din Vatican. 

Suveranul pontif a străbătut într-un papamobil decapotabil piaţa Sf. Petru şi 

Via della Conciliazione, aclamat de miile de credincioşi catolici, tineri şi 

vârstnici, care i-au aruncat câteva steaguri şi tricouri. Cu excepţia a două 

opriri pentru a săruta doi bebeluşi, papa Francisc nu s-a oprit pentru a-i 

îmbrăţişa pe oameni, mulţumindu-se să îi binecuvânteze sau să îi salute de 

la distanţă. 
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