
 

 

 

 

 

Editorial: 

e vor scriitorii români? Ce mai vor şi ăştia când ţara moare de foame? Când 

poporul îndobitocit de politica făcută la televizor de analfabeţii acestei naţiuni 

ajunşi senatori, deputaţi, miniştri, catindaţi cu tricolorul rupt în fund… Când 

cititorii de cărţi  nu mai sunt cei de odinioară, cei pentru care cărţile de literatură, 

de filosofie erau un refugiu spre interior, spre libertatea mult visată şi obţinută în 

Decembrie 1989 prin jertfă de sânge, a celor care murind au salvat neamul 

românesc. Unde au fost scriitorii atunci? Unde ne sunt acum? Scriitorii mari de 

dinainte de 1989, încă în viaţă imediat după Revoluţie, au dispărut în majoritate , 

au murit privindu-şi gloria apusă odată cu ivirea luminii…libertăţii, a libertăţii de 

expresie, a dispariţiei cenzurii ideologice… În rare cazuri unii dintre ei, cum ar fi 

Fănuş Neagu, Augustin Buzura,Nicolae Breban…, au mai scris şi/sau au mai 

publicat cărţi importante. Spunea cineva pe facebook, mai bine zis se întreba: 

unde ne sunt,acum, marii scriitori? Mai sunt, oare, mari scriitori? Poate unii dintre 

dumneavoastră veţi răspunde uşor , dîndu-l ca exemplu pe Mircea Cărtărescu- cel 

cantindat de câteva ori la Premiul Nobel, dar fără succes, cu un eşec răsunător! 

Unii spun despre acesta că e un scriitor minor, şi înclin să le dau dreptate, mai ales 

că îşi argumentează obiectiv părerea. Generaţia `80- din care face parte acest 

Cărtărescu- e îmbătrânită, epuizată deja. Cei din generaţia douămiistă, afirmaţi în 

preajma şi după anul 2000, de asemenea. Au urmat cei de după aceste generaţii 

literare... Care scriitori? Ăştia sunt mari scriitori? Ce cărţi au scris ei, ce cărţi au 

publicat? Ce succese internaţionale au, acum când e piaţa liberă, când sunt 

târgurile internaţionale de carte la care unii participă cu sprijin de la bugetul 

sărăcit al acestei ţări? Ăştia sunt scriitori, domnule? Opera lor scrisă e plină numai 

de sex şi de obsesii de astea periferice, marginale ale vieţii, underground. Ăştia 

scriu uitându-se în curul Occidentului, să mă scuzaţi, domnule..., îmi spuseseră 

unii, alţii... Ei, dar ce te faci cu criticii literari de primă mărime care îi promovează 

susţinând că la noi în literatură, tinerii ăştia de îşi spun scriitori, aduc ceva 

nou?...Ceva ce, de fapt, s-a fumat în Occident de vreo treizeci de ani, dacă nu şi 

mai demult... Să vă spun un adevăr: nu avem nici critici literari „de primă” 

mărime, avem câţiva critici care au devenit mari pentru că aveau despre cine să 

scrie: despre Marin Preda, Augustin Buzura,Marin Sorescu, Nichita Stănescu, 

Cezar Ivănescu etc. Aceşti critici sunt, acum, seniori universitari şi academicieni 

cuprinşi de boli şi de grija zilei de mâine, nu mai au putere şi niciun chef să se mai 

lupte cu morile de vânt... Gata, s-a terminat cu iluzia, cu speranţa... Acum, 

politicienii fără scrupul şi cei din serviciile secrete dirijează tot, iar aceştia, din 

păcate, sunt la mâna unor interlopi care au făcut avere furând aproape tot ce s-a 

putut din ţara asta încă numită România! Avea o vorbă Iosif Sava, prin anii `93:   

„ Domnilor, ne paşte un pericol: ghetoizarea în cultură!”. El spusese asta , dacă 

mai ţin bine minte, în 1993, la Casa Vernescu, cu prilejul unui eveniment cultural 

la care participaseră universitari şi academicieni, scriitori importanţi şi oameni de 

cultură, jurnalişti...  Aşadar, ce vor scriitorii români? Off!!! Nimic nu mai vor,     

s-au ghetoizat...Aferim,găştile de „scriitori” sunt peste tot! Trăiesc din INcultură... 

Marcel Ion Fandarac 
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: La solicitarea lui Emil Lungeanu, i-am retras textul “Boala şi moartea lui Călinescu”. De asemenea, numele lui nu va ma fi menţionat în colegiul de 

redacţie al revistei Scriitorul Român. Emil Lungeanu se teme să nu fie exclus din USR pentru că Nicolae Manolescu este… atacat în revista noastră. Dacă a spune 

adevărul înseamnă un atac, atunci noi nu avem nicio temere! Nicolae Manolescu nu este USR! Şi nu va fi niciodată, aviz scriitorilor timoraţi de acesta! Nicolae 

Manolescu trebuia să-i sperie pe Dej şi pe Ceauşescu… Vedeţi în numărul următor adevărul din stenogramele discuţiilor dintre Nicolae Manolescu şi cei doi şefi de 

stat: Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Nicolae Ceauşescu; criticul de azi, atunci era şi un lingău… Frica nu a dispărut la intelectualii români, după cei 25 de ani de 

libertate de după 1989? Mă întreb ce reacţie ar fi avut Emil Lungeanu dacă ar fi fost arestat şi /sau torturat de fosta Securitate înainte de Revoluţia din 1989?  



entru început redăm mai jos câteva citate din 

opera lui Mihail GĂLĂŢANu, un poet 
considerat de marii critici literari români de 
azi un artist desăvârşit al limbii române şi un 
scriitor a cărui opera, spun distinşii critici,  
trebuie introdusă în manualele şcolare şi 
studiată de elevi că model de artă literară 
(opinia criticului Alex ŞTEFĂNESCU). 
      Mihail GĂLĂŢANu a fost distins cu 
cele mai înalte premii literare ale Uniunii 
Scriitorilor din România şi a primit chiar un 
Premiu al Academiei Române. El este 
considerat de criticii precum Alex Ştefănescu 
unul dintre marii poeţi reprezentativi ai 
neamului românesc. 
     Trebuie specificat faptul că textele pe 
care le voi cita mai jos nu constituie pasaje 
izolate sau excepţii ci chiar aşa arată multe 
din cărţile scrise de dl. GĂLĂŢANu, care 
pot fi găsite prin  librăriile din România, 
unde se vând fără restricţii, inclusiv 
minorilor.    
    Iar acum iată citatele cu pricina. 
„Căca-m-aş pe mine pe stradă, ce ţâţe ai, fă 
Patrie,/O noapte cu tine, Patrie, şi apoi să 
mor!/Între ţâţele tale, fă Patrie, fă Fefeleago, 
vreau să ejaculez/Gâfâie şi tu un pic, fă 
Patrie, ca să mă exciţi,/Dă-ţi şi tu Tricoloru 
jos de pe tine/Să-ţi ginim bulanele 
goale/Ha? Aşa e mai bine?/Sau vrei să ţi-o 
bag mai adânc?/O, Patrie, ce unsă intră în 
ţine!/Ah,Patrie!,ah!…Aaah!…Aaaaaah!…Iuu
uuh!/ Mai dă un pic din cur, fă Patrie! Vreau 
să simt găoaza ta dulce!/Fă Patrie, mai ridică 
un pic fusta/Ah ce cur ai/ Fă Patrie, ai un 
cur ca un magnet! /Ce dinţi ai cu care mi-ai 
muşca şi coaiele, fă Patrie, când eşti în 
călduri! Eşti curvă, ai pizdulice la spate, mai 
spre fund, că tătăroaicele!”(Mihail Gălăţanu-
O noapte cu tine şi apoi să mor) 
        „Ce bani buni ai făcut tu, fă Patrie,/Cu 
turcaleţi, cu arabi, cu libaneji şi curji, /în 
boschete sau direct din picioare/Toţi ştiu că 
eşti meseriaşă când dai din bucile tale, fă 
Patrie,/Ale tale sunt pârăiaşele de spermă 
care-ţi curg printre sâni,/ Ale tale izvoarele 
de fecale!/Ce frumoasă eşti tu, fă Patrie şi 
cum ne laşi să ţi-o băgăm toţi între 
picioare,/Stai şi tu la noi măcar o dată, fă 
Patrie,  să ne dăm şi noi drumul în tine!/Ce 
sfinctere şi ce rozetă ai, fă Patrie,/Nimeni nu 
da aşa de bine din cur ca tine?…”(Mihail 
Gălăţanu-O noapte cu Patria) 
„La urina lor  fierbinte şedzum şi 
plânsem/La pulpa lor plină de păr şi la 
sudoarea lor cu gust de măceş/Visez urina 
lor fierbinte/Io sunt păstorul întristat care 
priveşte la ţaţele lor de artemis/Simt 
himenul lor vibrând”(Mihail Gălăţanu-La 
urină lor fierbinte şedzum şi plânsem) 
  
Ne pare rău pentru persoanele sensibile, dar 
ar fi o greşeală regretabilă să considerăm 
astfel de texte literatură pornografică, pentru 
că ele nu sunt aşa ceva! Ar fi o greşeală să 
condamnăm pe Mihail GĂLĂŢANu pentru 
aceste texte, pentru că autorul lor, după 

umilă mea părere, este  iresponsabil. Când 
dai publicităţii aşa ceva, te descalifici ca 
scriitor. Totuşi, să ne îndreptăm atenţia 
asupra mecanismului prin care astfel de texte 
sunt promovate, încurajate, premiate, în 
timp ce texte de o rară valoare patriotică 
precum cele ale lui Adrian Păunescu sunt 
considerate de unii critici literari români 
veritabile infecţii şi orori ale literaturii 
române, cangrene care ar trebui extirpate sau 
îndepărtate. 
Deşi nu o să vă vină să credeţi, „opera” lui 
Gălăţanu a fost tradusă până acum pe 

 
cheltuiala statului român în câteva limbi 
străine şi reprezintă în faţă străinilor cultura 
română.  „Cărţile” din care am extras citatele 
de mai sus au diferite titluri: POETUS 
CAPTIVUS, O NOAPTE CU PATRIA,  
MEMORIALUL PLĂCERII, ROMÂNIA 
CU PROSTII  etc.  Ele reprezintă noul 
curent cultural în poezia română încurajat de 
dnii Nicolae MANOLESCU şi ALEX 
ŞTEFĂNESCU care îl consideră pe autorul 
lor „un poet de un talent ieşit din comun” 
care poate fi luat exemplu de tinerele 
generaţii, un fel de Eminescu sau Arghezi. 
Pentru versuri de acest gen „poetul” Mihail 
GĂLĂŢANu a primit patru premii naţionale 
de poezie, a primit premiile 
LUCEAFĂRUL, SORESCU, REBREANU, 
LABIŞ, a fost ales membru al UNIUNII 
SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, a fost 
trimis la studii în străinătate ca bursier în 
Franţa şi a fost inclus în toate antologiile de 
poezie din ultimii ani, iar în recenta 
ISTORIE A LITERATURII ROMÂNE  a 
lui Alex ŞTEFĂNESCU  i s-a dedicat un 
capitol întreg plus un portret gigantic care 
arată că pentru Alex Ştefănescu acest Mihail 
Gălăţanu, fost lăcătuş mecanic de profesie,   
este mai important decât Eminescu. 
 
Un complot   împotriva culturii române? 
 
Poate că vor există persoane care vor crede 
că am ales special aceste texte pentru a epata 
cititorii.  Nu am avut nici o clipă această 
intenţie, dar după cum se poate citi din titlul 
articolului meu (Tribunalul Literaturii 
Române), aici este vorba de un tribunal 

literar care judecă impostorii literaturii, iar 
raţiunea pentru care acele texte au fost citate 
(sau vor fi redate pe parcursul articolului 
meu ceva mai încolo) este aceea că ele 
constituie probe materiale şi dovezi 
indubitabile nu doar ale unui atac fără 
precedent la cultura română, dar chiar probe 
ale unui complot foarte bine organizat  
împotriva valorilor civilizaţiei româneşti. 
Sigur că un cuţit de bucătărie sau un topor 
nu au ce caută într-o şedinţa de judecată şi 
cu atât mai puţin judecătorii nu au vreun 
motiv să se hollbeze la aşa ceva în sala 
tribunalului. Dar când acele instrumente 
sunt mânjite de sânge şi constituie corpuri 
delicte şi instrumentele cu care s-au săvârşit 
omoruri, atunci nu numai că prezenţa unor 
astfel de instrumente în sala tribunalului este 
necesară, dar judecătorii sunt obligaţi să le 
studieze cu atenţie şi chiar să le folosească în 
probatoriul lor. Textele dnului Gălăţanu pe 
care eu le citez aici le citez în calitate de 
corpuri delicte ale unei crime fără precedent 
în întreagă istorie a literaturii române şi a 
culturii naţionale. 
Am atras  de multe ori atenţia că întreaga 
cultură română în general şi literatură în 
special sunt supuse unor declasări 
sistematice care urmăresc prin metode 
extrem de abile  desfiinţarea şi 
compromiterea ideii de poezie. Orice Ordine 
Mondială care crede că poate conduce lumea 
(dar se înşală) ştie foarte bine că toate 
revoluţiile au avut ca punct de plecare poezia 
revoluţionară. Puşkin, Byron, Cheny, Hugo, 
Heine, Lenau, au reuşit prin poemele lor 
vibrante să inducă în sufletele popoarelor lor 
sentimentul revoltei şi să le ridice la lupta de 
eliberare socială sau naţională. Evitarea 
apariţiei unor astfel de oameni şi spălarea 
creierelor tinerelor generaţii nu se poate face 
decât înlocuind în sufletele tinerelor generaţii  
tot ceea ce este sublim, frumos şi curat  cu 
erezii, cu false doctrine estetice şi filosofice 
şi cu o falsă artă. 
Îndepărtarea tinerelor generaţii de adevărată 
literatură şi de adevărată poezie a fost o 
acţiune gigantică despre care voi mai scrie pe 
viitor şi în care stăpânii din umbră ai lumii 
au mobilizat  esteţi, falşi artişti şi o armată de 
critici literari a căror misiune este să 
îndepărteze din circuitul şcolar şi mediac 
valorile adevărate şi să le înlocuiască în 
conştientul mulţimilor cu false valori. Astfel 
de acţiuni sunt păcate mult mai grave decât 
crimele şi pentru astfel de crime dnii Nicolae 
MANOLESCU,  Alex ŞTEFĂNESCU şi 
alţii că ei vor arde în iad. 
În realitate este vorba de un complot odios 
prin care o personalitate, confecţionată şi ea 
la rândul ei din materiale false, folosindu-se 
de notorietatea ei şi de puternicele mijloace 
mass-media de care dispune astăzi societatea  
modernă (ziare, televiziuni, internet) indică 
tinerelor generaţii, publicului sau amatorilor 
de literatură false idealuri estetice şi modele 
toxice. De pe vremea lui Mesmer se ştie că 
nu doar  fiinţa umană ci şi colectivitatea pot 
fi supuse inducţiei hipnotice şi  pot fi 
convinse prin anumite mijloace să execute 
cele mai aberante comenzi sau să admire cele 
mai dezagreabile ţinte care i se indică. 
Hipnotizată, o femeie se poate îndrăgosti  
lulea de un semafor dacă i se va spune că el 
este cel mai frumos bărbat de pe pământ. 
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S-a demonstrat asta în mod ştiinţific. 
Mulţimile nu fac excepţie. Spălarea creierelor 
cu ajutorul emisiunilor tv şi radio ori al 
presei scrise este o formă de hipnoză, dacă 
producătorii hotărăsc să folosească mass-
media în acest sens. Este destul ca o 
persoană cu morgă credibilă (mare profesor, 
mare critic etc.) să apară la televizor şi să 
spună că Eminescu nu este un mare poet 
fiindcă scrierile lui nu mai sunt moderne şi 
peste 80 la sută din privitori vor crede 
imediat acest lucru.  Nimeni nu poate spune 
de ce fiinţele umane se comportă astfel, dar 
se pare că actualii stăpâni din umbră ai lumii 
au intuit că se pot folosi de această 
slăbiciune umană pentru a submina valorile 
naţionale, între care cultura şi arta reprezintă 
o bună parte. 
În cazul de care eu vorbesc aici vinovatul nu 
este Mihail GĂLĂŢANu. Adevăraţii 
responsabili ai acestei orori stau ascunşi 
înapoia acestui ins pe care eu îl consider 
incapabil de autocontrol. El constituie doar 
unealta de care adevăraţii vinovaţi se 
folosesc.  Iar aceştia sunt  personalităţi de 
seamă ale culturii noastre contemporane (cel 
puţin oficial)  şi slujbaşi ocupând funcţii 
grele în aparatul de stat al  Guvernului 
României. 

Cine  încurajează pe ponegritorii 
României 

Dl NICOLAE MANOLESCU este 
ambasador al României la UNESCO şi  este 
plătit cu bani grei de acea Patrie despre care 
Mihai Gălăţanu scrie că este o prostituată 
decăzută care îl muşcă pe autor „de coaie”.  
Această Patrie (România), îi plăteşte lunar cu 
mii de euro de la bugetul ei pe dl NICOLAE 
MANOLESCU (ca ambasador, ca şef de 
catedră la Universitatea de stat  din 
Bucureşti şi ca preşedinte al UNIUNII 
SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA) şi pe dl 
ALEX ŞTEFĂNESCU ca redactor-şef  al 
revistei România Literară a USR (finanţată 
de la buget) şi ca slujbaş al USR(instituţie 
bugetară). Despre această Patrie (România) 
dl Mihai GĂLĂŢANu (poet apreciat de 
către dnii NICOLAE MANOLESCU şi 
ALEX ŞTEFĂNESCU drept „un talent 
artistic ieşit din comun şi un poet de-a 
dreptul genial care a dat literaturii române o 
opera durabilă”) mai scrie în cărţile lui care 
se pot găsi şi cumpăra în librăriile din 
România: 
       „Am coaiele doldora de sămânţă/şi aş 
vrea s-o ejaculez pe văile tale, Patria mea/ 
Căca-m-aş în poienile tale, Patrie,/Pişa-m-aş 
pe toate cuvintele mari pe care lumea le 
rosteşte pentru ţine, Patrie!” (Mihail 
Gălăţanu – Am coaiele doldora de sămânţă)  
sau: „Nici o altă Patrie nu e ca tine/Nici o 
altă Patrie nu are curişorul tău zemos/ Nici 
bucile tale aşa rotunde ca tine/Cum coieşti 
tu coitul, fă Patrie,/Dar ai îmbătrânit/Nu se 
mai uită nimeni la tine,/Se vede şancrul 
printre sifilisurile tale/Lasă-ne să te 
scuipăm,/Doar-doar ne-o trece greaţa de 
tine, Patrie” !”(Mihail Gălăţanu – Nici o 
patrie) 
Citatele de mai sus sunt extrase din volumele 
de „poezie” O NOAPTE CU 
PATRIA,apărut la Editura VINEA în anul 
2001 şi  ROMÂNIA CU PROSTII, apărut  
la EdituraCARTEA ROMÂNEASCĂ în 
2002, la fel că şi volumul EVANGHELIA 
LUI  BARABAS, apărut tot la Editura 
CARTEA ROMÂNEASCĂ în 1996. 

Amintim în treacăt că până a fi falimentată 
în mod intenţionat în 2005, Editura Cartea 
Românească a fost instituţie bugetară, deci 
dl Mihail Gălăţanu nu a plătit un leu pentru 
cărţile apărute aici. Dimpotrivă, a primit bani 
pentru literatura excrementală pe care o scrie 
şi care a văzut aici lumina tiparului. 

Din lăcătuş mecanic redactor-şef la 
Evenimentul Zilei 

Aproape toate cărţile dlui Gălăţanu sunt  
scrise în stilul citatelor de mai sus. Aceste 
cărţi sunt de la un capăt la altul nişte 
invective atât de toxice şi nişte vulgarităţi 
atât de murdare încât cuvintele  bălegar sau 
gunoi s-ar simţi jignite dacă ar fi alăturate 
acestor texte în scop comparativ. Şi pe bună 
dreptate, fiindcă bălegarul şi gunoiul sunt  
elemente fertilizatoare, stimulează creşterea 
culturilor în timp ce textele dlui 
GALATANU sunt pur şi simplu otrăvitoare, 
ucid arta literară. Dar, în mod paradoxal, 
tocmai din această cauză trebuie să le 
acordăm atenţie. Nicăieri otrăvurile nu sunt 
nici ieftine (mai ales cele letale) şi nici 
ignorate (pentru că o astfel de atitudine te 
poate costa viaţă). O sticlă cu insecticid 
verde de Paris pusă în frigider lângă sticla cu 
apă te poate ucide. 
Cărţile dlui Gălăţanu sunt nişte sticle cu 
insecticid puse în frigiderul culturii române 
lângă „sticlele” cu licori dumnezeieşti ale 
poeziei marilor barzi ai literaturii române. În 
toate  aceste cărţi  naţiunea română şi ideea 
de patrie sunt terfelite lejer (volumele O 
NOAPTE CU PATRIA sau  ROMÂNIA 
CU PROSTII ori EVANGHELIA DUPĂ 
BARABAS). 
Dar dl Mihail GĂLĂŢANu nu scrie doar 
despre patrie. Dânsul „scrie” şi despre iubire 
ca sentiment uman şi despre femeie ca 
obiect al adoraţiei lui (este drept, o adoraţie 
ceva mai specială): 
   „Păsărică, fă, cât cântăreşte şi cât 
preţuieşte curul tău?/Pe ce piaţă îţi vinzi 
flocii tăi năbădăioşi pe care, oh, întreaga zi şi 
întreaga noapte aş stă să-i miros?…”(Mihail 
Gălăţanu-Te-aş tunde încet cu un foarfece) 
                 „Căca-m-aş pe mine, ce ţâte are 
gagica asta/Care se tremură mahmure/Căca-
m-aş pe mine ce mişto e păsărica ei/ Şi 
păsărica şi fofoloancele lor şi fofoloanca 
pizdulicii lor!” (Mihail Gălăţanu-Mă ia pe 
dinainte gură lor) 
   „Îmi scriu numele pe toate femeile care 
trec pe stradă/Pizdele mamelor lor de iele, 
căca-m-aş în lift, ce mişto sunt toate/şi eu le-
aş bea din anus/Să n-arunce cineva cu 
bombe artizanale/În anusul lor fâşneţ/să nu 
cadă grenade în incinta găoazei ei dulci şi să 
facă 13-15 între flocii ei” (Mihail Gălăţanu -
O, când trece ea pe stradă). 
„Noi fericiţi îţi lingem văile noadei, şaua 
curului/Că avem mai multe limbi/Care te 
asaltează/Îţi penetrăm vaginul, îţi băgăm 
capul în uter/Şi strigăm să auzim ecoul” 
/”(Mihail  Gălăţanu -Nenea Incendiul) 
„Chicotim. Ridicăm fusta tuturor gagicilor 
care trec./Textul pulsează fierbine bine 
încăput în chiloţel/Acolo între picioarele 
lor/Ce pronunţie labială are abdomenul 
lor…hic!…hic!…hic!…bag-omai adânc!… 
bag-o mai  tare!…mai repede!…” (Mihail 
Gălăţanu -Femme menage) 
Dl  Mihail Gălăţanu abordează în cărţile lui 
şi teme mult mai profunde decât iubirea sau 
frumuseţea feminină. Dă o atenţie deosebită 
spiritualităţii şi declară că dumnezeul la care 

el se închină este Barabas, tâlharul din Noul 
Testament: 
 „Barabas este  Mântuitorul nostru răstignit 
pe cruce. Noi lui Barabas ne închinăm! O, 
Barabas, daă-ne nouă să bem din sângele 
Tău care s-a vărsat pentru iertarea păcatelor 
noastre. Noi în Tine credem şi am citit pe de 
rost Evanghelia după Barabas. Noi suntem 
după chipul şi asemănarea lui Barabas, pe El 
L-am iubit şi minunile pe care le făcea când 
se-mbăta.” (MIHAIL GĂLĂŢANu, 
volumul EVANGHELIA LUI BARABAS,  
Editura Cartea Românească 1996) 
Este timpul să închei aici  publicitatea 
nemeritată pe care i-am făcut-o „operei” dlui 
MIHAIL GĂLĂŢANu şi înainte de a merge 
mai departe să spun ceva  despre autorul 
acesteia, cu toate că prea multe nu se prea 
pot scrie despre el. 
Mihai Gălăţanu s-a născut  la Galaţi  în 1963. 
Dat afară din vreo două licee militare (Liceul 
Militar Ştefan cel Mare din Câmpulung 
Moldovenesc şi Liceul Militar Tudor 
Vladimirescu din Craiova), reuşeşte să îşi ia 
diploma de bacalureat la un liceu civil, Mihail 
Kogălniceanu din Galaţi în anul 1981 şi 
lucrează timp de vreo patru  ani ca lăcătuş 
mecanic la  Fabrica de unelte pescăreşti din 
Galaţi. Urmează tot la Galaţi cursurile 
Facultăţii de Fizică-Mecanică pe care o 
absolvă târziu, devenind specialist în “bazele 
cercetării experimentale” (specialitate despre 
care nu am reuşit să aflu nimic). Pe timpul 
cât lucra ca lăcătuş mecanic are o iluminaţie 
cum că ar fi poet şi începe să trimită 
„poezii” la diferite reviste. În acest fel este 
„descoperit” de fostul culturnic ceauşist 
Alex Ştefănescu. 
După 1989, în mod absolut curios, fostul 
lăcătuş mecanic Mihail Gălăţanu ocupă 
numai funcţii de redactor-şef  de ziar (se 
pare că altceva decât redactor-şef şi director 
de ziar nu poate fi) pe la publicaţiile 
FLAGRANT, EXPRESS, FLACĂRA, 
CAPITAL, EVENIMENTUL ZILEI, 
ZIUA etc. pe care le va părăsi pe rând fără a 
se putea stabili la vreuna din acestea. 
Să intrăm în miezul problemei . 
Începând cu anul 1997, dl Gălăţanu publică 
regulat în fiecare an câte un volum, fie de 
„poezie”, fie de proză. Ce fel de „literatură” 
şi ce fel de „poezie” scrie dl GALATANU 
am văzut mai sus. Problema nu este însă cu 
această literatură a domniei sale. După cum 
se ştie, literatura este o marfă. Fiecare este 
liber să fabrice orice fel de literatură doreşte 
şi chiar s-o pună în vânzare. Într-o lume 
liberă oricine are dreptul la liberă expresie 
(mai ales în artă) şi poate să creadă în orice 
(inclusiv în Satan!) cu condiţia ca această 
libertate a lui să nu încalce libertatea altcuiva  
(inclusiv cea de credinţă) sau convingerile 
altcuiva. Cărţile dlui Gălăţanu nu respectă 
aceste din urmă criterii şi ele încalcă grav 
libertatea altora, atât cea patriotică (şi care 
constă în aceea de a-ţi iubi ţara), precum şi 
libertatea  religioasă prin ofensarea 
convingerilor religioase ale altora. Despre 
instigarea la imoralitate nu mai amintesc 
nimic. Dacă dl Gălăţanu este barabist, 
sadochist sau satanist este treaba lui. Are 
dreptul să fie, dar nu are dreptul să facă 
prozelitism satanist  pe banii statului român 
şi ai mei, care sunt contribuabil. 

(Continuare în pagina 4) 
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Iar dl GĂLĂŢANu tocmai asta face.  Şi aici 
intrăm, în sfârşit în miezul problemei. 
Exceptându-l pe Vadim Tudor şi pe 
subsemnatul, nu a existat în România nici un 
român care să ia atitudine faţă de ofensa  
adresată naţiunii române de scrierile lui 
Gălăţanu. Ceea ce este absolut năucitor, este 
faptul că lipsa de atitudine a românilor 
obişnuiţi se completă cu faptul că ei ştiau, 
cunoşteau cărţile lui Gălăţanu! Le citiseră! 
Într-un sondaj făcut de UNIVERSUL 
ROMÂNESC prin ianuarie 2011 există şi 
întrebarea „Vă plac poeziile dlui Gălăţanu 
unde patria noastră România este prezentată 
în termeni incalificabili ca o prostituată?” 
Ei bine, răspunsurile date de cei chestionaţi 
au fost absolut năucitoare. Toţi au răspuns 
(inclusiv femeile şi inclusiv cadre didactice): 
„Da…Foarte interesantă poezie…Un stil 
original. Chiar dacă a exagerat un pic, cine 
cunoaşte arta modernă apreciază stilul. Mie 
personal mi-au plăcut versurile lui 
Gălăţanu.” 
    Totodată toţi românii chestionaţi s-au 
arătat de acord cu ideea că poeziile lui 
Gălăţanu să fie incluse în programa şcolară. 
Totuşi, sesizări au fost, dar se pare că nu din 
partea românilor din ţară ci din partea 
românilor americani din Statele Unite ale 
Americii, unde ideea de patrie, drapel şi 
naţiune americană sunt sacre şi dacă le 
insulţi te trezeşti condamnat la trei sute de 
ani de puşcărie! 
   Ca atare în anul 2001 Parchetul din 
Braşov, la sesizarea IPJ Braşov şi a mai 
multor cetăţeni români din SUA a deschis 
dosar de urmărire penală  lui Mihail 
Gălăţanu pentru  ofensă adusă sentimentului 
patriotic naţional şi moralei creştine. În 
apărarea lui Gălăţanu au sărit însă vajnici 
criticii Nicolae Manolescu şi Alex Ştefănescu 
cerând că SRI-ul să nu se amestece în 
treburile „artiştilor”. După lupte grele, 
Nicolae Manolescu şi Alex Ştefănescu 
reuşesc să convingă Parchetul să închidă 
dosarul lui Gălăţanu (voi reveni mai departe 
asupra acestui episod). Ca atare Gălăţanu a 
continuat să-şi publice pe mai departe 
cărţile, subvenţionate de diferite surse, 
inclusiv USR. 
Mihail GĂLĂŢANu, după opinia mea, este 
nevinovat. Eu sunt convins că omul este 
iresponsabil şi că locul său (dar şi al altora ca 
el) este la tratament psihiatric într-un 
aşezământ special. Faptul că el este azi în 
libertate e doar pură întâmplare. Dar pe 
frontispiciul celui mai mare spital de nebuni 
din lume, aflat la Lisabona („marele nostru 
balamuc” cum îi spun cu mândrie 
portughezii) scrie cu litere uriaşe: “NU 
TOŢI CEI CARE SUNT ÎNCHIŞI AICI  
SUNT BOLNAVI ŞI NU TOŢI CEI 
CARE SUNT AFARĂ ÎN LIBERTATE  
SUNT SĂNĂTOŞI”. 

Ca membru al Uniunii Scriitorilor 
din România, ca filolog şi ca ziarist, accept 
faptul că Gălăţanu este liber să scrie proza 
lui scatologică numită „poezie”. La fel 
nebunii la balamuc sunt liberi să spună tot ce 
le trece prin cap. Totuşi, nimănui nu i-a 
trecut prin cap să-i premieze pe nebuni şi să 
le dea bani pentru demenţa lor. Şi asta încă 
pe banii mei de contribuabil la bugetul 
statului. Dl Gălăţanu a primit şi una şi altă. 
Adică şi bani şi premii. Mai mult, a fost 
acceptat  ca membru al UNIUNII 
SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA. A 

primit patru Premii Naţionale pentru Poezie, 
plus premiile LABIŞ, SORESCU, 
REBREANU şi LUCEAFĂRUL. Este 
practic abonat la premii literare. Este prezent 
în peste zece antologii de poezie, în istoriile 
literaturii române contemporane şi este 
considerat un fel de  clasic în viaţă al 
literaturii române.  Cu cât „operele” acestui 
autor sunt mai…nesănătoase (ca să zic aşa) 
din punct de vedere medical, cu atât premiile 
şi aprecierile criticilor sunt mai substanţiale 
şi este imposibil ca lucrul acesta să nu sară în 
ochi. Probabil că în momentul când în 
librării se va pune la vânzare un nou volum 
de „poezii” semnat GĂLĂŢANu şi  ale 
cărui file vor fi unse cu excrementele 
autorului, întreaga critică românească în 
frunte cu dnii Manolescu şi Ştefănescu va 
cade în extaz şi dl Mihail GĂLĂŢANu va fi 
ales membru al ACADEMIEI ROMÂNE. 
Personal nu am nimic împotriva acestui 
lucru. Dar trebuie amintit ceva. 
Una dintre condiţiile care trebuie îndeplinite  
pentru ca un poet să primească un Premiu 
naţional pentru poezie (şi dl GĂLĂŢANu a 
primit patru astfel de premii!) este aceea ca 
măcar  câteva dintre poeziile lui să atingă 
performanţe clasice, să se preteze a intra în 
manualele şcolare şi  să se preteze a fi puse 
pe muzică. Haideţi să luăm la întâmplare un 
text „poetic” de-al dlui Gălăţanu. De 
exemplu: „Păsărică, fă, cât cântăreşte şi cât 
preţuieşte curul tău?/Pe ce piaţă îţi vinzi 
flocii tăi năbădăioşi pe care, oh, întreaga zi şi 
întreaga noapte aş stă să-i miros?…” 
      Dnii Manolescu şi Alex Ştefănescu sunt 
de părere că versurile de acest gen sunt 
demne să între în manualele şcolare. Dl Alex 
Ştefănescu scrie:“Poetul Mihail Gălăţanu  
poate fi considerat un Paganini al poeziei. 
Poemele sale vor ajunge cu siguranţă în 
manualele şcolare”(Alex Ştefănescu, Istoria 
Literaturii Române Contemporane, capitolul 
Mihail Gălăţanu, pg. 941). Cu alte cuvinte,  
„poezia”  dlui Gălăţanu îndeplineşte condiţia 
de a primi un premiu naţional: poate intra în 
manualele şcolare şi, de ce nu, poate fi şi 
cântată. 
Să zicem că dl Ştefănescu are dreptate. Îşi 
poate închipui cineva textul „Păsărică, fă, cât 
cântăreşte şi cât preţuieşte curul tău?/Pe ce 
piaţă îţi vinzi flocii tăi năbădăioşi pe care, oh, 
întreagă zi şi întreagă noapte aş stă să-i 
miros?…”copiat la tablă din manual, într-o 
clasa a unei şcoli, de către un elev de 12 ani 
şi analizat apoi sintactic, împărţit în 
propoziţii  sub îndrumarea atentă a 
profesoarei? Îşi poate cineva imagina un 
astfel de text recitat de un băieţel de clasa a 
treia primară la serbarea de sfârşit de an 
şcolar în faţă părinţilor adunaţi la festivitate 
şi aplaudat cu duioşie de către cei prezenţi? 
Îşi poate imagina cineva astfel de texte puse 
pe muzică? Faceţi un efort, vă rog!  
Închipuiţi-vă Corul Armatei Române 
interpretând de Ziua Naţională a României 
în forţă, baritonal şi în direct la Televiziunea 
Naţională, acompaniat de Orchestra 
Radioteleviziunii: „Am coaiele doldora de 
sămânţa mea/ Căca-m-aş în poienile tale, 
Patrie,/Pişa-m-aş pe toate cuvintele mari pe 
care lumea  le rosteşte pentru tine, fă Patrie!”  
Vă puteţi imagina aşa ceva? 
Şi totuşi, Mihail Gălăţanu ajunge prin 2000 
bursier al Guvernului Francez şi (atenţie, vă 
rog!) al Comunităţii Europene. Este trimis la 
studii la Paris unde îi are ca profesori  pe 

Alain Dauvergne, consilier al prim-
ministrului francez Alian Juppe şi pe 
MICHEL WIEWIORK, un reputat sociolog 
european, Arlette Marchal, Cristopher 
Rocquefeuille(editorialişti la LE FIGARO) şi 
multe alte personalităţi. 
Întrebări: cine l-a recomandat pe dl Mihail 
GĂLĂŢANu pentru bursa cu pricina, 
pentru care merite şi cât a costat statul 
român trimiterea dlui GĂLĂŢANu  în 
Franţa ca…bursier al guvernului francez? 
O întrebare însă atrage după sine alte 
întrebări. Calitatea de membru al UNIUNII 
SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA 
presupune nu doar o examinare atentă a 
candidatului la această demnitate ci şi unele 
avantaje absolut apreciabile, între care 
concedii gratuite la casele UNIUNII 
SCRIITORILOR din ţară, pensie de scriitor, 
gratuităţi de tot felul etc. Cine l-a 
recomandat pe GĂLĂŢANu pentru a fi 
admis în USR şi pe ce baze? 

Din nou despre falsificarea actului de 
critică literară 

În sfârşit, cum este receptată de critica 
românească această  „poezie”  a lui 
Gălăţanu?   Există vreun critic literar care să 
aibă curajul să se aplece asupra scrierilor lui 
Gălăţanu? Există. Iată ce spune despre 
„poetul”  Mihail GALATANU actuala 
critică românească: „Poetul Mihai 
GĂLĂŢANu impresionează printr-o 
virtuozitate care pare să fi pus la contribuţie 
cu maximum de profit câteva zone ale liricii. 
Gălăţanu posedă un mecanism creator foarte 
complex, un dar prodigios al naturii în 
similitudine cu mirabilele înzestrări precoce 
ale muzicienilor. De la Nicolae Labiş nu am 
mai asistat la o asemenea ţâşnire de talent. 
Lirica lui Mihail Gălăţanu este ca un jet de 
plasmă, străbate tot, dizolvă convenienţele.” 
(Gheorghe Grigurcu-Un gheizer liric, revista 
ROMÂNIA LITERARĂ din 29 decembrie 
1988) 
        Să reţinem că revista ROMÂNIA 
LITERARĂ este condusă de dl NICOLAE 
MANOLESCU şi nimic nu mişcă acolo fără 
aprobarea domniei sale. Să citim şi altă 
apreciere a aceluiaşi critic despre opera dlui 
GĂLĂŢANu: “Acestui Mihail Gălăţanu care 
a „dezvirginat” limba română se cuvine să-i 
recunoaştem două calităţi: o expresivitate pe 
care nu am mai întâlnit-o de la Jurnalul de sex 
al lui Geo Bogza şi o vitalitate menită a 
detabuiza limba. Bardul nostru are discursul 
fierbinte, lasciv. Salutăm robustul şi 
minunatul lui talent” (Gheorghe 
Grigurcu,prefaţă la volumul  ROMÂNIA 
CU PROSTII  a lui Mihail GĂLĂŢANu, 
Editura  VINEA  2002) 
Să cităm câteva aprecieri privitoare la 
„opera” dnlui GĂLĂŢANu ale unor 
doamne care conduc secţiile CULTURĂ la 
două cotidiane foarte mari:“Mihail Gălăţanu 
este un Ariel minunat al unei lumi care se 
învecheşte. Poezia lui este de o tehnică 
impecabilă”(Iolanda Malamen) şi „Mihail 
Gălăţanu este un poet valoros şi extraordinar 
a cărui lectură m-a fericit de departe” 
(Eugenia Ţarălungă). 
Dar să ascultăm părerea „greilor” criticii 
literare româneşti: “Poetul poate fi 
considerat un Paganini al poeziei ţinând sub 
bărbie în loc de o vioară  Stradivarius un 
dicţionar. 
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El şi-a asigurat un loc în istoria literaturii 
române. Poemele sale vor ajunge cu 
siguranţă în manualele şcolare” (Alex 
Ştefănescu, Istoria Literaturii Române 
Contemporane, capitolul Mihail Gălăţanu, p. 
941)  
Este vizibil că toţi oamenii ăştia mint. 
Asistăm aici nu doar la o prostire în faţă a 
publicului ci şi  la falsificarea flagrantă a 
actului de critică literară atât în sens 
augmentativ, adică prin exagerarea la maxim 
a calităţilor literare ale ţintei obiect (aici 
Gălăţanu) cât şi stilistic, prin inventarea unui 
limbaj  fals tehnicist cu pretenţii de material 
ştiinţific dar care raportat la opera poetică 
analizată nu se justifică în nici un fel. El are 
un efect distructiv asupra cititorului tânăr 
care se simte atras de chemarea poetică. Şi 
sunt sute, dacă nu mii de astfel de tineri! Un 
astfel de tânăr citind aceste rânduri va lua în 
serios toate aceste aprecieri semnate de 
„specialişti şi critici cu greutate” şi în căutare 
de modele se va duce să-l  citească pe 
GĂLĂŢANu despre care toată lumea zice 
că este un geniu. Din acest moment tânărul 
este distrus ca poet. Sufletul lui va fi 
iremediabil otrăvit şi intoxicat. În cel mai 
bun caz va ieşi din el un mâzgălitor de caiete, 
pe jumătate nebun, care va începe să 
aştearnă pe hârtie  texte delirante şi 
scatologice. Dar tocmai acesta este şi scopul  
celor care vor să ţină lumea sub control. 

Un nimic în atenţia Europei 
Ceea ce este extraordinar de interesant e că 
lui Mihail Gălăţanu i se iau regulat interviuri  
pentru diferite reviste ale Uniunii Europene.  
Printre cei care-l intervievează asiduu pe 
„maestrul Gălăţanu” sunt  Angela Furtună şi 
un oarecare (sau o oarecare) Nicole Pottier 
de la revistele  Agonia France şi Francopolis   
care se lupta să  traducă în franceză nu din 
poeziile lui Eminescu sau  Arghezi ci din 
„poeziile reprezentative” ale lui Gălăţanu. 
Interviurile sună cam aşa : 
Nicole Potier: “- Cher Mihail Gălăţanu, vous 
avez été absorbé dans la splendeur d’une 
trajectoire d’un grand poète visionnaire. 
Peut-être n’est-ce pas fortuit que vous soyez 
justement né le jour où Nichita Stănescu 
nous a quitté pour toujours. Alex Ştefănescu 
vous considérer comme un véritable 
Paganini de la poésie, « tenant dans sa barbe 
en fait de Stradivarius, un dictionnaire »… 
Êţes-vous un poète prédestiné Cher 
Gălăţanu?”. 
Adică:”Scumpe  Mihail Gălăţanu, aţi fost 
aspirat  cu totul în splendoarea unei 
traiectorii de poet cu  adevărat vizionar. 
Poate nu întâmplător v-aţi născut în ziua în 
care Nichita Stănescu ne-a părăsit pentru 
totdeauna. Alex Ştefănescu vă consideră un 
adevărat Paganini al poeziei care ţine sub 
bărbie în loc de o vioara Stradivarius un 
dicţionar. Oare sunteţi cu adevărat un poet 
predestinat, scumpe domnule Gălăţanu?” 
           La această întrebare răspunde cel 
interpelat: 
„Mihail Gălăţanu: -Eu m-am născut în 1983 
ca poet în spaţiul public. Neîndoielnic, poeţii 
sunt fiinţe predestinate şi angajate până la 
cea din urmă fibră a fiinţei lor…Pentru mine 
Divinitatea este în sufletul  meu, este în 
mine…Eu cred că Divinitatea susţine 
lumea”(Nicole Pottier, pour Agonia France en 
parteneriat avec Francopolis). 
Din nou avem de-a face cu doi actori care 
joacă ambii o comedie. Nici francezul 

Pottier nu crede că Gălăţanu este un poet 
predestinat şi nici Gălăţanu nu spune 
adevărul atunci când spune că el crede în 
Dumnezeu. În cel mai bun caz dumnezeul în 
care el crede se numeşte Barabas. Aşa a scris 
şi aşa a declarat în cărţile lui în care l-a 
batjocorit inclusiv pe Isus. Dacă nu este aşa, 
atunci „opera”lui nu este sinceră şi este falsă. 
Dar el în interviurile lui spune că a scris cu 
convingere tot ce a scris şi că toate scrierile 
lui sunt sincere, atunci dumnezeul lui 
Gălăţanu este Barabas. Oricum ai judeca 
lucrurile din acest punct de vedere, Gălăţanu 
minte. Gălăţanu este un nimic care nu 
merită nici pe departe atenţia vreunei 
reviste literare şi totuşi este în atenţia 
Europei. Dar o UNIUNE EUROPEANĂ 
care încurajează batjocorirea valorilor 
naţionale ale unei ţări care se află în 
componenţa ei  nu poate avea respect nici 
pentru propriile valori şi nu se poate numi 
nici democrată şi nici civilizată. 

Poezia cu iz penal a dlui Gălăţanu şi 
vajnicii ei apărători 

Toată această lume numită poezia română 
contemporană se va prăbuşi cu vuiet odată 
cu moartea  dlui MANOLESCU şi nu se ştie 
dacă din  sfărâmăturile ei se vor ridica în 
picioare mai mult de trei sau patru nume. Şi 
acelea nesemnificative. Manolescu  şi Alex 
Ştefănescu au împins poezia română în abis. 
Au creat o lume absolut falsă cu false valori, 
au inventat un limbaj sibilinic şi întunericit, 
pretins ştiinţific şi au lansat teoria subversivă 
cum că poezia este o artă pe care nu o poate 
înţelege oricine. Dar cine o poate înţelege? 
Poezia o pot înţelege, evident, doar ei, adică 
dl Manolescu şi dl Ştefănescu!  Şi e cu atât 
mai valoroasă cu cât nimeni nu înţelege 
nimic din ea! Asta este şmecheria cu actuala 
artă literară contemporană! 
Acest lucru a permis unui grup foarte 
restrâns de inşi, în frunte cu dl Manolescu, 
să preia iniţiativa în întreaga lume literară 
românească şi să-şi impună punctele de 
vedere proprii (şi oamenii, bineînţeles) în 
toate posturile cheie ale tuturor instituţiilor 
culturale legate de literatura din România. 
Scriitori uriaşi prin valoarea lor artistică şi  
talentul lor au fost îndepărtaţi sau împinşi în 
planul doi al literaturii, în timp ce au fost 
scoşi în faţă scriitori şterşi şi nesemnificativi, 
cel mai bun exemplu fiind Nichita Stănescu 
scos în faţă ca un adevărat geniu naţional şi 
„confecţionat” practic din nimic  de către dl 
MANOLESCU la ordinul Securităţii. 
Ca şi alte zeci de  „poeţi” fabricaţi la şaibă şi 
care nu au nimic de spus în cărţile lor, dl 
Mihail Gălăţanu este odrasla de suflet a dlui 
Nicolae Manolescu. De aceea în 2001, când 
lui Gălăţanu i s-a întocmit dosar penal de 
către Parchetul din Braşov pentru ofensă 
adusă însemnelor ţării, lezarea sentimentului 
naţional  şi imoralitate (scriere şi răspândire 
ilegală de pornografie, delict amendat de 
legile UE), dl MANOLESCU a sărit ca ars şi 
a scris în ROMÂNIA LITERARĂ: 
„În ROMÂNIA LIBERĂ din 28 august 
2000 se face public un document uluitor, o 
scrisoare a IPJ Braşov către Uniunea 
Scriitorilor din România prin care sunt 
solicitate unele informaţii în interesul 
rezolvării unei cauze penale aflată în lucru la 
IPJ Braşov. Este vorba despre un apel al 
unor români din străinătate (SUA, Anglia, 
Canada) în care este reclamată o campanie 
de denigrare a valorilor culturale şi naţionale 

prin promovarea subculturii şi a creaţiei 
obscene decadente şi se cere măsuri contra 
vinovaţilor, adică împotriva lui Mihail 
Gălăţanu pentru volumul  O NOAPTE CU 
PATRIA….Dar dnii Gălăţanu şi Ianuş n-au 
devalizat nici o bancă, n-au călcat pe nimeni 
cu maşină, n-au violat nici o octogenară! 
Când am reclamat într-un editorial educaţia 
naţionalist-şovină a tinerilor din şcolile SRI, 
primul adjunct al instituţiei m-a asigurat că 
greşeam. Dar eu rămân la convingerea că 
şcolile militare şi de SRI se fac răspunzătoare 
de tot acel spirit cultural antioccidental care 
suflă ca un taifun mititel. Acolo duhul 
naţional-comunismului este treaz. 
Convingerea că libertăţile pe care şi le poate 
lua un poet sunt în stare să distrugă valorile 
morale ale neamului vin din rezervele 
amestecate ale imbecilităţii comuniste şi 
hitleriste” (Nicolae MANOLESCU, postfaţă 
la volumul O NOAPTE CU PATRIA al lui 
Mihail Gălăţanu). 
Este limpede aşadar cine este sprijinitorul 
din umbră al lui Gălăţanu şi autorul moral 
(mai bine zis imoral) al vespasienelor 
gălăţeaniste numite „poezii”. Dacă este aşa 
de sigur că naţionalismul trebuie aruncat la 
gunoi de ce nu se duce oare dl 
MANOLESCU să recite în faţa militarilor 
români din Afganistan şi Irak poemele dlui 
GĂLĂŢANu? De ce nu se duce să smulgă 
Tricolorul (pe care-l batjocoreşte protejatul 
sau Gălăţanu) de pe trupurile militarilor 
morţi în Irak sau Afganistan şi care vin în 
ţară înfăşurate în acel drapel? 
Sigur că la vremea respectivă printre 
legumele care conduceau ministerele 
Apărării, al Internelor precum şi SRI-ul din 
România nu s-a găsit nimeni să dea o 
pereche de palme bătrânului critic 
proletcultist şi să-l ducă pe banca acuzării 
alături de pupilul lui. Acel proces trebuia să 
continue şi oprirea lui şi închiderea dosarului 
penal al lui Gălăţanu au făcut poate un mare 
rău literaturii române moderne şi poate chiar 
şi ţării. Probabil că dincolo de izul penal al 
poeziei lui Gălăţanu SRI-ul ar fi descoperit 
multe dedesubturi care l-ar fi interesat. Ca şi 
dl Alex Ştefănescu, dl Nicolae Manolescu nu 
a scris şi nu a publicat nicăieri în toată viaţă 
domniei sale nici măcar un singur vers sau o 
amărâtă de schiţa literară. Respectivii domni 
au venit pe lume… direct critici literari. 
Personal consider un lucru extrem de imoral 
să te apuci să dai lecţii într-un domeniu la 
care nu ai contribuit cu nimic. Totuşi, 
bătrânul critic Nicolae Manolescu are 
dreptate. În România, Polonia, Cehia, 
Ungaria, există deja un spirit antioccidental 
care acum este un taifun mititel dar care în 
curând va ajunge un taifun care-i va mătura 
pe mulţi de pe faţa pământului dacă Uniunea 
Europenă va continua politica ei sistematic 
antinaţionalistă şi agresivă la adresa mândriei 
naţionale a unora dintre cetăţenii ei. Şi nu 
este vorba doar despre recenta revoluţie din 
Ungaria înnăbuşită cu greu de forţele de 
ordine (şi fără prea mare tragere de inimă) în 
care oamenii sătui de o propagandă 
mincinoasă au dat foc drapelelor europene şi 
au ocupat televiziunea de stat. Să nu uite 
Uniunea Europeană că militarii români care 
mor în Irak şi în Afganistan mor în numele 
apărării României şi vin acasă înfăşuraţi în 
drapelul tricolor românesc.  

(Continuare în pagina 36) 
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 “Dar când patru generaţii peste moartea mea vor 
trece, 

Când voi fi de-un veac aproape oase şi cenuşă rece, 

Va suna şi pentru mine al dreptăţii ceas deplin, 

Şi-al meu nume, printre veacuri, înalţându-se senin, 

Va-nfiera ca o stigmată neghiobia duşmănească, 

Cât vor fi în lume inimi şi o limbă românească.” 

  

 Atunci când am citit acest Epigraf publicat în 
1882, m-am simţit «vizată», ştiind că fac parte 
din a patra generaţie de la Macedonski. Am înţeles 
mai târziu că această «a patra generaţie» nu se 
referă doar la mine, ci şi la cea a contemporanilor 
mei, aşadar, «stră-strănepoţii» contemporanilor 
lui Alexandru Macedonski. Mă încred, astfel, că 
aceşti contemporani ai mei vor fi mai luminaţi şi 
mai deschişi la receptarea lui Alexandru 
Macedonski. Graţie acestor motive am iniţiat anul 
acesta o serie de manifestări culturale menite 
să-l aducă pe Macedonski mai aproape cititorilor 
de azi, cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la 
naşterea sa. Alături de Mihai-Daniel Gheorghe, un 
pasionat exeget macedonskian, am pus bazele 
proiectului de promovare intitulat «Alexandru 
Macedonski – 160 de ani de istorie şi literatură» 
despre care vă voi da amănunte după o scurtă 
prezentarea a poetului despre care criticul Şerban 
Cioculescu notează: “Macedonski este 
întemeietorul literaturii noastre moderne.” 

Despre anii copilăriei, familia sa 

Alexandru Macedonski, s-a născut la 14 martie 
1854, într-un cartier apropiat de Podul 
Mogoşoaiei (calea Victoriei de astăzi), fiind unul 
dintre cei patru fii ai familiei, alături de Elisabeta, 
Dimitrie, Vladimir. 

Tatăl poetului a fost nimeni altul decât Alexandru 
D. Macedonski, prim-adjunct al Domnitorului şi 
Şef al Statului Major Domnesc după Unirea 
Principatelor, în timpul domniei lui Alexandru Ioan 
Cuza. 

Mama sa, Maria Fisenţa, era descendenta unui 
neam de boieri, cu origini la 1421 (Petru Zamona, 
membru în Sfatul domnesc al Ţării Româneşti), 
primind ca zestre de nuntă moşiile Pometeşti şi 
Adâncata – preluate ca teme şi în versurile 
macedonskiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 24 februarie 1883, Alexandru Macedonski se 
căsătoreşte cu Ana Rallet-Slătineanu, 
„coborâtoare din Ghika şi Cantemireşti”. 
Străbunicul Anei, pe linie paternă, era Ion Rallet, 
Mare Ban, iar pe linie maternă, aceasta avea 
ascendenţă în neamul voievodului moldav 
Constantin Cantemir. 

Familia lui Alexandru Macedonski a avut cinci 
copii: Alexis, Nikita, Pavel, Nina şi Constantin-
Hyacint, toţi fiind încurajaţi să dezvolte 
preocupări artistice. 

Copilăria lui Alexandru Macedonski a fost una 
demnă de cea a oricărui copil de aristocraţi la 
mijlocul secolului al XIX-lea. Luxul se împletea cu 
ştiinţa şi studiul, un mediu în care generalul 
Macedonski nu doar le-a insuflat copiilor pasiunea 
pentru studiu, dar le-a transmis şi nobleţea 
conduitei în societate. 

În vremurile tulburi pe plan politic, viitorul poet 
rămâne orfan în copilărie, asupra morţii tatălui 
planând încă misterul. Mama se vede nevoită să 
amaneteze reşedinţele familiei, iar Macedonski va 
scrie mult pe tema paradisului pierdut al 
copilăriei. Pentru că a fost privat de o evoluţie 
firească în societate care ar fi trebuit să îl aşeze 
în funcţii onorofice, Alexandru Macedonski a dat 
totul pe tărâmul artei, dorind să întemeieze o 
„dinastie de artişti,” înţeleasă prin cheie 
simbolistă, bineînţeles. Astfel, la cenaclul 
„Literatorul”, Macedonski trona la propriu, gest ce 
a fost complet de neînţeles în receptarea critică 
ulterioară. Fiului său, Alexis, i-a insuflat 
dragostea pentru pictură, devenind la maturitate 
un pictor renumit în Europa, celorlaţi oferindu-le 
sprijinul în preocuparea pentru muzică şi 
literatură. 

 Preocupările literare şi ştiinţifice 

Când vorbim despre scrisul lui Macedonski, 
amintim de „cosmpopolitismul” macedonskian, de 
temperamentul său creativ şi aplecat către  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

experiment literar, aflat într-o permanentă 
căutare pentru găsirea unui limbaj poetic ideal, 
capabil să întreacă prin formă şi conţinut… însuşi 
sublimul aflat în stare latentă în natură – privit 
aşa, Macedonski poate fi comparat cu Baudelaire 
şi tema „paradisurilor artificiale,” atât de prezentă 
în literatura franceză. 

Pe de altă parte, aceleaşi preocupări îl pot 
compara cu un om de ştiinţă din secolul XIX 
englez, mereu atent să colecţioneze în 
„laboratorul” său literar tot ce este „metal 
preţios” şi să-l sintetizeze în arta poetică, 
transformându-l, aşadar, într-un obiect de artă, 
„altul cum n-a mai fost.” 

Întocmai această preocupare, aşadar, demnă de a 
fi asociată cu cea a unui vizionar, face din 
Macedonski „cel mai reprezentativ scriitor român 
pentru secolul al XIX-lea” (Mircea Anghelescu). 
Pentru că nici un alt scriitor român nu a 
experimentat cu toate formele literare existente 
în secolul al XIX-lea, dintre cele mai vechi sau mai 
noi, devenind primul autor român care publică vers 
alb, care scrie un scenariu de film, care publică 
texte originale într-o limbă străină, care concepe 
texte teoretice despre estetică, devenind, 
totodată, primul teoretician literar al literaturii 
noi, care susţine inclusiv conferinţe de 
popularizare a ştiinţei. 

Macedonski a publicat poeme paşoptiste 
(amintind de Heliade-Rădulescu), anticipaţie 
(fiind comparat în presa franceză cu Jules Verne), 
texte în spirit naturalist, poezie simbolistă, 
poeme scrise în forme incipiente de modernism 
literar (care au încurajat debutul unor scriitori 
precum Bacovia, Arghezi, Minulescu, Tudor Vianu 
şi apariţia ulterioară a unor autori precum Ion 
Barbu, Nichita Stănescu), proză la persoana I, 
proză erotică, memorialistică, texte mistice, 
întreţesute cu numeroase teorii ştiinţifice, iar ca 
o recunoaştere a meritelor sale ştiinţifice, în anul 
1907 a fost primit ca membru în Societatea 
Astronomică Franceză. 

( Continuare în pagina 7 ) 
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 De asemenea, în anul 2006, mai aproape de 
zilele noastre, Alexandru Macedonski a fost ales 
membru post-mortem al Academiei Române. 

Pentru unii cercetători, Alexandru Macedonski 
este un poet simbolist, precursor al SF-ului 
românesc, pentru alţii este romantic prin 
excelenţă, pentru alţii devine primul autor român 
care a propus sincronizarea literaturii române cu 
cea europeană, înainte de iniţiativa lui Eugen 
Lovinescu. Îi datorăm, aşadar, lui Alexandru 
Macedonski un rol foarte important în evoluţia 
culturii şi literaturii române, un motiv solid pentru 
recuperarea acestei „memorii pierdute” pentru că, 
fără urmă de îndoială, opera lui rămâne o parte 
semnificativă din patrimoniul nostru identitar. 

“Spre neşansa lui Alexandru Macedonski, tocmai 
această plurivalenţă a activității sale l-a condus 
la un dezechilibru între propriu-i destin şi lumea 
contemporană, care nu a ştiut să gestioneze o 
astfel de prezenţă în mijlocul ei. Şi, poate, nici 
critica literară de după 1920 nu a reuşit să 
împace toate aceste preocupări pentru a da un 
verdict favorabil în privinţa lui Alexandru 
Macedonski, preferând să-l ocolească de cele mai 
multe ori. Ar fi, evident, exagerat să spunem că a 
fost un martir, însă, cu siguranţă, a fost un om 
care a sacrificat totul pentru ideile sale, un om 
care a trecut demn prin viaţă şi a intuit foarte 
bine viitorul său în istoria literaturii” spune Mihai-
Daniel Gheorghe. 

 Alexandru Macedonski în 2014 

Azi putem afirma că Macedonski este un autor 
mult mai complex decât simpla apartenenţă la 
„simbolism” întâlnită în materia pentru 
Bacalaureat. De aceea am iniţiat o serie de 
manifestări culturale menite să-l aducă pe poet 
mai aproape cititorilor de azi. Principalele teme 
de comunicare ce vor fi abordate în 2014 sunt: 

Alexandru Macedonski, scriitor reprezentativ 
pentru secolul al XIX-lea 

Scriitor european 

Scriitor inovator al culturii române 

Una dintre primele manifestări ale proiectului 
este seria de evenimente lunare «Nopţi 
macedonskiene» (au avut loc până acum 
«Noaptea de ianuarie» şi «Noaptea de februarie»), 
evenimente ce au fost foarte bine primite de 
public, oferindu-ne încrederea că Macedonski are 
încă foarte multe de spus, în continuare, în 
cercetarea istoriei literaturii române şi a 
patrimoniului nostru identitar. 

Iată, în final, și părerile lui Mihai-Daniel Gheorghe: 
,,Alexandru Macedonski a evitat cu multă 
eleganţă concesiile în numele artei şi a crezut cu 
tărie în destinul său de creator. A fost unul dintre 
cele mai mari talente ale literaturii noastre; 
întreaga sa viaţă a fost trăită cu instrumentele de 
scris în mână, înfăţişându-l ca pe un arhitect care 
a dorit să clădească un adevărat Panteon pentru 

arte. De la cele mai mici pietre până la 
«grandioase şi lucitoare blocuri de marmoră şi de 
alabastru», totul a fost bine organizat. 

Macedonski a cunoscut ca nimeni altul formele în 
care se manifestă poezia şi a dorit să dea o parte 
din marea sa viziune artistică şi celor din jur. A 
organizat, astfel, un cenaclu, a conceput şi a 
răspândit o revistă de cultură (Literatorul) la nivel 
naţional. A dorit ca românii să se emancipeze 
cultural şi a luptat împotriva unei limbi greoaie, cu 
expresii învechite. Opera sa conţine cel mai mare 
număr de neologisme pentru vremea sa, devenite 
între timp cuvinte uzuale, a introdus noi imagini 
poetice şi a pus pe acelaşi piedestal literatura 
noastră cu literatura Europei, astfel, rondelurile 
sale pot fi considerate o «infuzie» de cultură 
franceză în literatura română. 

Un alt lucru remarcabil îl reprezintă proza, la fel 
de valoroasă ca poezia, sub raport artistic. Unii 
poeţi mari sunt prozatori mediocri şi unii prozatori 
mari sunt mediocri ca poeţi. Alexandru 
Macedonski a fost atât un mare poet, cât şi un 
mare prozator, iar dacă mai adăugăm şi 
preocupările pe care le-a avut în diverse domenii 
(istorie, pictură, cinematografie, sport, 
astronomie, muzică), ajungem la imaginea unui 
scriitor total şi complex pentru care arta nu este 
o îndelednicre ci un modus vivendi. 

Macedonski merită o reevaluare critică făcută 
într-un mod onest, Şi când aceasta se va realiza, 
urmărind toate preocupările sale, vom putea 
observa cât de mult a contribuit acesta la 
dezvoltarea culturii române.” 

 

„Puţini cunosc rolul pe care simţurile îl au cu 

privire la naşterea, la formarea şi la felurile 

cugetãrii omeneşti. (...) Mai puţini incã ştiu cã 

poezia nu este decât o manifestare a 

simţurilor. (...) Dacã s-ar face abstracţiune de 

ele, n-ar mai fi nimic. În adevãr, ideea coloarei 

nu ne-o dã decât simţul vederii. Fãrã ajutorul 

ochilor, creierii n-ar mai primi sensatiunea 

luminii, prin urmare formă şi coloarea lumii n-

ar mai există. Sunetul este, - fiindcã auzul 

este. Şi tot aºa cu mirosul, cu gustul, cu 

sensatiunile tactile pe care le primim de la 

obiecte. Negreşit cã lipsa simţurilor ar nimici 

lumea externã în sine. Lumina, coloarea, 

parfumul cât şi celelalte vibraţiuni diferite ale 

obiectelor, ar continuă sã fie ce sunt, dar n-ar 

mai fi nimic pentru noi.

(...) Poezia, artele, precum şi preţuirea lor, 

depind exclusiv de acuitatea simţualã, cãci 

numai ea este creatoare în domeniul 

intelectual. (...) O imaginã viu transmisã 

creierului, că formã şi coloare, va produce o 

întipãrire adâncã, va da naştere unui produs 

intelectual puternic. Şi ce se va întâmpla cu 

imaginea se va întâmplă şi cu celelalte 

sensaţiuni.(...) Cugetarea şi simţirea sunt 

astfel nişte simple rezultate ale impresiilor pe 

care anumiţi nervi sunt susceptibili sã le 

primeascã şi sã le transmitã creierilor cu o 

voiciune mai mult sau mai puţin mare.”-

Alexandru Macedonski în Literatorul, XV, 3, 1895 

 

 
 

 

 

 

 

Legenda foto: Litografia maestrului Jean Al. Steriadi, 

cu imaginea donquijotescă a celui mai hulit scriitor 

român: Alexandru Macedonski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Destinul 
 
Se zice că Destinul stă-n mâna omenească... 
Aştearnă-şi fiecare de vrea să s-odihnească... 
Medaliile, însă, au vers, ca şi revers... 
Munceşti şi mori de foame... Stai trântor, faci palate... 
 
Numească-l muritorii, Noroc, Fatalitate, 
Cu tălpile-i gigantici apasă-n Univers! 
În cale ne stă vecinic privind la orişicare... 
Şi-n clipă, de voieşte, te face mic sau mare... 
Puternic fii ca Cezar, că el te face mic; 
Fii mic, că te ridică să fii atotputernic; 
El singur este mare, iar omul e nemernic, 
Nemernic şi nimic! 
 
Precum se duce fulgul oriunde vântu-l duce, 
Oriunde hotărăşte, — acolo ne conduce!... 
Să râdem sau să plângem rămâne neschimbat, 
E surd şi nu ne-aude; e orb şi merge-orbeşte, 
Zburând pe dibuite, înalţă, fericeşte, 
Coboară nencetat! 
 
Aşteaptă-l cu răbdare sau tremură de frică, 
De vrea, el te scufundă, de vrea, el te ridică! 
Vârtej fatal, te bagă în cercu-i de oţel, 
Şi, facă-ţi fericirea, sau chiar să ţi-o sugrume, 
Pe faţă puie-ţi râsul, sau dorul s-o consume, 
Te ţine-nchis în el! 
 
Întemeiază tronuri şi pe-altele sfarmă: 
Un fulg e omenirea în mâinile-i de-aramă! 
Cu regi şi cu popoare se joacă nemilos! 
 
Adeseori ridică la culmile de stimă 
Un suflet fără aripi, un corp mânjit de crimă, 
Şi-adeseori Virtutea rămâne tristă jos! 
 
În cartea sa fatală pe toţi înscrişi ne are: 
Pe cerşetorul gârbov şi pe-mpăratul mare! 
Şi toţi deopotrivă în faţa lui rămân! 
 
Dar el, de sapă-adesea şi drepţilor mormântul, 
Încai au şi monarhii ce stăpânesc pământul, 
Într-insul un stăpân! 
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„Ce lipseşte din tot ce scriu: excesul, implicarea, 

emoţia. Poemele mele de-acum seamănă cu cele 

ale tuturor poeţilor proşti, pentru că un poem 

bun trebuie să fie patetic, chiar dacă la un mod 

superior…” 

Mircea Cărtărescu, Jurnal, 2001, p. 15. 

  

Mircea Cărtărescu este unul dintre puţinii poeţi 

români care îşi pun întrebări cu privire la 

athanorul poetic, la modul în care se elaborează 

poezia. Mi-am ales să vorbesc despre felul în 

care M.C. îşi concepe poezia nu pentru că am 

fost sedus de poetica sa, ci pentru că mi s-a 

părut interesant să aflu cum produce poezie un 

autor pe care critica literară îl apreciază la 

modul superlativ, căruia USR îi premiază 

aproape toate cărţile de poezie şi care este 

considerat de către Nicolae Manolescu un 

adevărat „profesionist al literaturii” (Istoria 

critică a literaturii române…, 2008, p. 1351). Cum 

îşi concepe, aşadar, un „profesionist al 

literaturii” poezia? 

Cărtărescu, poet prin trei sincronizări… 

Din articolul Cum am devenit poet, publicat în 

volumul Pururi tânăr, înfăşurat în pixeli (1), 

aflăm că Mircea Cărtărescu nu îşi elaborează 

poezia în urma unei „experienţe de viaţă” şi a 

unui act de imaginaţie propriu, ci a unor lecturi 

poetice, a contactului său direct cu poezia 

altora. Pentru Cărtărescu, contactul cu poezia 

băştinaşă şi străină a însemnat, în viaţa sa 

poetică, trei convertiri poetice succesive. 

Prima convertire poetică s-a produs în liceu 

(prin 1970) – „descopeream câte un poet, român 

sau străin, şi îl imitam cu sentimentul că scriu 

de fiecare dată în singurul fel posibil, că am 

descoperit punctul culminant al poeziei” (ib., p. 

63). 

A doua convertire poetică se petrece în anii 

studenţiei, când este cucerit de poezia colegilor 

optzecişti dinCenaclul de luni, Coşovei, Iaru şi 

Muşina – „am reuşit în cele din urmă să înţeleg 

formula lor şi să o pot folosi” (ib., p. 64). 

Şi, în fine, a treia convertire are loc prin 1985, 

când este cucerit de poezia postmodernistă 

americană şi, în general, de „cultura de tip 

nord-american, astăzi un adevărat arhetip al 

postmodernităţii.” (2, p. 202). 

Cărtărescu ne spune în acest fel că toată poezia 

pe care a scris-o din liceu şi până astăzi a 

fost influenţatăşi dominată de modele poetice 

străine, că el a făcut întotdeauna poezie în 

genul poeziei altora: de-a lungul timpului, 

poezia lui s-a sincronizat fie cu „un poet român  

 

 

 

 

 

 

 

 

sau străin”, fie cu formula poetică a generaţiei 

optzeci, fie cu poezia postmodernistă aflată în 

vogă în America de Nord,  

drept care creaţia sa în versuri devine, în 

final, optzecist-

postmodernistă sau postmodernistă. 

Poezia pe care Cărtărescu o scrie nu este, 

aşadar, consecinţa unui flux intelectual, afectiv 

şi imaginar, ci a unui şir de orientări şi influenţe 

literare, de sincronizări cu poezia poeţilor sau a 

direcţiilor poetice pe care le-a preţuit la un 

moment dat.  

Sincronizarea despre care vorbim aici are 

înţelesul de imitare a unui model poetic 

preexistent. 

Constituie toate aceste sincronizări-imitări 

tehnicile creatoare, poeticele unui mare 

scriitor? Este o sincronizare mai bună decât 

alta? Să citim câteva versuri semnate de marele 

scriitor, culese din volumulnimic (3), pentru a 

vedea la ce rezultate ajunge sincronizarea 

cărtăresciană: 

„şi am sărit la geam: pe bune, ningea” (p. 38). 

„Zâmbeşte-mi şi tu şi mi se rupe de tot” (p. 45). 

„o femeie mişto, pulpe mişto” (p. 57). 

„Nimeni nu mă fute la cap.” (p. 73). 

„Tristuţ deci, pentru că vremea s-a-nchis” (p. 

80). 

„Mişto miroase a pământ/ când vine metroul” 

(ib.). 

„Văd în schimb o fată tânără şi dulce într-un 

tricou mişto.” (p. 95). 

„era aşa mişto încât mi-a ars inima” (p. 96). 

„Mişto e Calea Moşilor privatizată.” (p. 100). 

„E foarte mişto Calea Moşilor.” (p. 102). 

„Mai demult iubeam constelaţiile, 

azi mi-e perfect perpendicular.” (p. 103). 

„cu viaţa lui futută definitiv.” (p. 107). 

„Ce-i mai mişto pe lume decât să te fuţi?” (p. 

17). 

Dar să urmărim şi câteva exemple în care 

Cărtărescu reuşeşte să lege „poetic” versurile. 

„Am fost pe la CR, la amici 

pe tot drumul m-am uitat după femei şi gagici 

cu negri colanţi pe sub fuste de blugi” (p. 62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Poezia de dragoste” a lui M.C. ne oferă un fel 

de instrucţiuni sexuale pentru adolescenţi: 

„femeile sunt interesante 

până în 20 şi peste 30 de ani 

cu 5 ani înainte şi 5 după (…)”. (p. 17). 

Concluzia la care Cărtărescu ajunge în clipele 

lui de singurătate de apartament este fără 

îndoială profundă: 

„Ce-i mai mişto pe lume decât să te fuţi?” (p. 

17). 

Când autorul nu cade în mirajul gagicilor, 

magnetofonul Kashtan îi produce adevărate 

revelaţii: 

„adesea, când plec de la şcoală mă opresc la 

electronice 

la Doamna Ghica 

şi mă uit la frumosul, făgăduitul meu 

magnetofon, 

la figura lui simpatică pătrăţoasă 

la rolele lui inteligente şi blânde (…) (p. 16). 

Stupidităţi de felul acesta, prezente în toate 

textele pe care le semnează, nu trebuie să ne 

surprindă prea mult, pentru că aşa arată 

poezia postmodernistă, mai precis poezia 

postmodernistă elaborată de Cărtărescu: o 

odisee a nimicului, cu „role inteligente şi 

blânde”, cu „femei şi gagici”, cu „ghete adidas” 

şi „jackă de piele”, cu vedetele muzicale ale 

anilor ’80-’90, cu străzile şi mijloacele de 

transport ale Capitalei etc. 

Postmodernitatea acestei poezii, în care 

realitatea nu este nici scociorâtă, nici 

transfigurată în vreun fel, înseamnă, de 

fapt, gradul zero al imaginaţiei poetice. Aici nu 

vom găsi nicio urmă de metafizic, iluzie, poetic, 

stranietate, mitos, emoţie, ci doar abundenţa 

elementelor realului minor.Cărtărescu vede 

lumea strict epidermic, ca un şofer. Textele în 

versuri semnate de el nu ne surprind artistic şi 

nu ne tulbură în niciun fel, locul comun este 

regula, afixiantă, a fiinţei lor.Aproximativ în 

acest fel arată, în mare, poezia poetului pus în 

fruntea tuturor topurilor poetice, a poetului 

care se sincronizează în trei timpi, care aleargă 

de la un model poetic la altul, de teamă să nu 

piardă „spiritul epocii”; a poetului care luptă să 

fie sincronizat şi în vogă cu ceea ce, peste el, 

este în vogă. Deşi în versurile de mai sus sau în 

cele de tipul acestora nu există nicio urmă de 

poezie. 

(Continuare în pagina 9) 
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Cărtărescu, practicant al poeticii 

imitative retro 

Mircea Cărtărescu declară în 

volumul Postmodernismul românesc (1999) că, 

începând cu anul 1985, generaţia ’80 din care 

face parte s-a sincronizat cu poezia/literatura 

postmodernistă nord-americană. Dar ce 

înseamnă poezie/literatură postmodernistă 

nord-americană? Care este înţelesul, conceptul 

(canonul) acestei poezii, care l-a încântat pe 

Cărtărescu şi căruia i-a dedicat câteva zeci de 

pagini în cartea sa? 

Poezia postmodernistă occidentală are, 

înţelegem de la teoreticianul Mircea Cărtărescu, 

două concepte (sau doar aproximări 

conceptuale). Primul concept este cel de 

literatură/poezie (postmodernistă) retro, al 

doilea cel de literatură/poezie 

(postmodernistă) indetermanentă. 

Primul concept, prima poetică postmodernistă 
care îl seduce pe Mircea Cărtărescu este 
poetica retro. Poetica retro este teoretizată de 
Nicolae Manolescu, mentorul său, în volumul  
Despre poezie(capitolul Postmodernismul, 1987 
şi 2002) :„poezia postmodernă se constituie ca o 
acceptare a tradiţiei literare. Mai mult: este 
pentru prima oară când tradiţia este recuperată 
şi integrată în bloc” (p. 185). 
Conform opiniei lui Nicolae Manolescu, poezia 
contemporană postmodernistă este o poezie  
retro. Poetul postmodern, spune criticul, nu 
mai caută să inventeze, să descopere tărâmuri 
noi ale poeziei, ci recuperează şi reciclează 
poezia deja existentă – poezia tradiţională şi cea 
modernă, deopotrivă. 
Poetul Mircea Cărtărescu îşi însuşeşte 

conceptul de poezie postmodernă retro elaborat 

de Manolescu, reuşind, cu poemul-

mamut Levantul, o răsunătoare aplicaţie a 

acestui concept. Iată spre exemplu câteva 

versuri din Levantul semnat de levantin: 

O, Levant, Levant ferice, cum nu simţi a mea 

turbare, 

Cum nu vede al tău ochiu cu văpăi de 

chihlimbare 

Noaptea tulbure din pieptu-mi, zbuciumul ce 

am în sîn, 

De cînd sunt deştept pe lume, de cînd ştiu că 

sunt român! 

Cum n-am ochii mii, ca Argus, ca cu mii de 

lăcrimioare 

Să jelesc ticăloşita a poporului meu stare 

Peste care lupi şi pardoşi s-au făcut stăpîni 

deplin, 

Zgîriind cu gheare lunge al Valahiei drag sîn! 

Nu ne sună cunoscut ritmul, lexicul, sintaxa, 

acestor versuri? Nu seamănă ele cu cele ale 

poetului „romantic” pe care Cărtărescu l-a făcut 

surcele pentru că „era păros”? 

Volumul Levantul se naşte prinimitarea poeziei 

poeţilor predecesori, români sau străini, pe care 

Mircea Cărtărescu i-a citit cu intenţia expresă 

de a extrage  din ei propria poezie… 

Lipsit de imaginaţie, Mircea Cărtărescu 

pastişează în volumul Levantul lexicul, temele, 

ritmul, rimele, sintaxa, simbolurile lui 

Eminescu, ale poeţilor pre şi posteminescieni 

(Anton Pann şi, respectiv, Ion Barbu etc.) sau 

ale unor poeţi străini (Byron, Baltrusaitis, 

Borges), alcătuind din opera acestora o epopee 

eroicomică de secol XVII, o 

epopee retro postmodernistă, fără nerv poetic, 

cărturărească, prozaică, parodică, imensă, 

obositoare. 

Levantul este, aşadar, consecinţa 

unor influenţe şi imitaţii poetice, aşa încât 

modelele poetice retro sunt în poem pregnante, 

dominante, în timp ce imaginaţia şi 

originalitatea autorului sunt modeste. Pentru 

Cărtărescu, sincronizare nu înseamnă „creaţie la 

înălţimea modelului ales”, ci clonarea poeziei 

cu un surogat de Eminescu, de Anton Pann, Ion 

Barbu, Byron, Baltrusaitis, Borges, Bolintineanu 

– iată sinclonizarea. 

„E oribil să scrii dacă nu vezi deja literele pe 

pagină, prin hârtia de calc, căci marii scriitori 

sunt copişti şi caligrafi, iar cei proşti sunt 

originali” (Zen, jurnal 2004-2010, Humanitas, 

2011), spune poetul postmodern Mircea 

Cărtărescu, punctând astfel faptul că 

postmodernismul retro pe care îl practică este 

în mod esenţial o imitare a unor modele poetice 

şi că el, care face acest lucru, este un mare 

scriitor… Sub hârtia de calc a „propriilor” 

versuri se văd versurile altor poeţi, „căci marii 

scriitori sunt copişti şi caligrafi, iar cei proşti 

sunt originali”. Aşa s-a născut Levantul, poemul 

pe care criticul Ov. S. Crohmălniceanu îl 

apreciază ca fiind un „adevărat 

manifest postmodern”. Această evaluare nu-l 

avantajează însă în nici un fel pe M.C., pentru 

căLevantul poate într-adevăr să fie „un manifest 

postmodern”, dar asta nu înseamnă că el este şi 

poezie. 

„Eu am imitat tot ce am citit”, spune eroul 

poeziei postmoderne generaţioniste într-o 

emisiune la TVR 1, în octombrie 2010, referindu-

se la poezie. Imaginaţia lui M.C. prelucrează 

texte străine. El aplică, în acest sens, o idee pe 

care a încercat să o breveteze Erza Pound, care 

în Cantos (1927-1970) a reciclat poezii din toată 

lumea şi din toate epocile, începând cu poezia 

chineză veche. Mai aplicat, Cartărescu plagiază, 

de exemplu, în poemul Căderea (Faruri, vitrine, 

fotografii, 1980) pagina 194 a volumului Viaţa şi 

opiniile lui Tristram Shandy, autor Lawrence 

Sterne (ELU, 1969)… 

Levantul, opera prin excelenţă 

imitativă, retro semnată de Mircea Cărtărescu, 

este, în acelaşi timp, un fel depoveste în versuri 

clasice. Structura  poemului este narativ-

epopeică, astfel încât, pentru a-i sintetiza firul 

narativ, deci povestea, Andrei Perian are nevoie 

de aproape o pagină… Levantul trădează 

un prozatorcare, ţinând morţiş să scrie poezie, 

ajunge să scrie versuri epice. Cărtărescu re-

creează, reciclează cu sârg şi prozaic poezia 

altora, face din poezia lirică poezie epică. 

Din teoria şi tehnicile poetice practicate de 

M.C., înţelegem că a fi poet postmodern, 

eventual poet postmodern important, înseamnă 

a face poezie din poezia altora, deci a-i imita pe 

poeţii pe care îi apreciezi; înseamnă a scrie cu 

cărţile poeţilor pe masă. Dar dacă faci acest 

lucru nu dobândeşti nicidecum calitatea de 

(mare) poet, pentru că tot ceea ce poţi 

„reproduce” pe pagina ta dintr-un mare poet nu 

sunt decât elementele individuale şi 

fragmentare din care acesta îşi construieşte 

poezia, în timp ce viziunea şi metafora rămân 

ale poetului-model în cauză, fără posibilitatea 

de a fi reproduse. Ca să îi răpeşti acestui poet 

spiritul, viziunea, metafora şi să faci din el 

„propria” poezie trebuie să-l plagiezi! Vezi, 

parţial, poemul cărtărescian Căderea. 

Cărtărescu, teoretician al 

sinclonizării indetermanente 

Cel de-al doilea concept postmodernist care îl 

seduce pe poetul şi teoreticianul Mircea 

Cărtărescu este cel de „literatură 

postmodernistă indetermanentă”. Conceptul 

indetermanenţei este prezentat de poet în 

volumul Postmodernismul românesc, fiind 

preluat de la universitarul american Ihab 

Hassan, care defineşte literatura 

postmodernistă prin conceptul 

(canonul) indetermanenţei, canon pe care îl 

descrie în volumul The Dismemberment of 

Orpheus: Toward a Postmodern 

Literature (4, 1971) şi în articolulPluralism in 

Postmodern Perspective, cuprins în 

antologia Exploring Postmodernism, întocmită 

de Matei Călinescu şi Douwe Fokkema (5, p. p. 

17-39, 1990). O privire sintetică asupra literaturii 

postmoderniste şi a conceptului/canonului ei 

indetermanent o constituie Postfaţa la Sfâşierea 

lui Orfeu, tradusă în revistaCaiete critice nr. 1-

2/1986 (6, p.p. 181-187). 

Mircea Cărtărescu abandonează, aşadar, 

conceptul de poezie 

postmodernă retro teoretizat de Nicolae 

Manolescu şi, pe urmele lui Ihab Hassan, ne 

spune că poezia/literatura postmodernistă 

(nord-americană / occidentală) este, de fapt, o 

poezie/literatură indetermanentă, adică o 

literatură compusă din două tendinţe-principii 

esenţiale şi 

opuse: indeterminarea şi imanenţa (indeterman

enţă = indeterminare + imanenţă). 

Din discursul răsucit al lui Hassan rezultă însă 

că cele două principii sunt, de fapt, 

principiul indeterminării estetice sau 

al determinării nonestetice şi 

principiul imanenţei estetice, aşa încât literatura 

postmodernistă indetermanentă apare ca fiind 

o literatură indeterminată estetic (nonestetică) 

şi imanenţă estetic în acelaşi timp. 

Opera literară postmodernistă occidentală este 

o operă indetermanentă, aşadar o operă 

nonestetică şi estetică în acelaşi timp… Adică un 

poem, o proză, o dramă sau comedie sunt non-

estetice şi estetice în acelaşi timp… Este posibil? 

Conceptul/canonul indetermanenţei pare a fi 

mai mult o ironie, o persiflare a literaturii 

postmoderniste. Prin canonul indetermanenţei, 

profesorul universitar american Ihab Hassan îşi 

exprimă rezervele sale faţă de valoarea 

literaturii postmoderniste, care este (se pare că 

este) indeterminată estetic (nonestetică) şi 

determinată estetic (imanentă estetic), în 

acelaşi timp. 

În ceea ce-l priveşte pe Cărtărescu, acesta nu 

prinde sensul indetermanenţei şi nu înţelege că 

opera literară indetermanentă este, prin cele 

două tendinţe opuse, absolut contradictorie, 

explozivă. Ca şi canonul indetermanent. 

( Continuare în pagina 10) 
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Mircea Cărtărescu ne asigură, în volumul  
Postmodernismul românesc, că  poetul optzecist 
se sincronizează cu aşa-numita literatură 
postmodernistă(occidentală/americană) 
indetermanentă.Această sincronizare înseamnă, 
de fapt, construirea unei opere poetice prin 
aplicarea canonului indetermanenţei, aşadar 
elaborarea unei poezii indetermanente. Dar 
poezia obţinută prin sincronizarea 
indetermanentă este nonestetică şi estetică în 
acelaşi timp, este contradictorie conceptual, 
aşadar invalidă axiologic. 
Poezia obţinută prin aplicarea conceptului 

indetermanenţei este într-adevăr o poezie 

postmodernistă, însă aceasta este în afara 

esteticului. Faptul că M.C. îşi face model şi 

poetică din poezia indetermanentă ne arată că 

nu a înţeles nici spiritul canonului 

indetermanent, nici ironia hassaniană 

privitoare la calitatea literaturii postmoderniste. 

Replica pe care M.C. a vrut să o dea 

poeticii retro descrisă de maestrul său N. 

Manolescu este un eşec. 

Fascinaţia faţă de postmodernismul eşuat 

estetic 

În dorinţa de a fixa conceptul de „literatură 

postmodernă (postmodernistă)”, Mircea 

Cărtărescu publică în anul 1999 

studiul Postmodernismul românesc. Volumul 

cuprinde, în mare, ideile autorului privitoare la 

poezia postmodernistă indetermanentă 

occidentală, la poezia optzecistă şi la poezia 

optzecistă, devenită postmodernistă 

(indetermanentă sau retro) prin sincronizare. 

Dar, tot aici, găsim şi cele mai neaşteptate idei 

şi judecăţi din câte se pot citi în critica 

românească contemporană. Voi semnala mai 

jos câteva dintre ele. 

Una dintre aceste idei este aceea referitoare la 

calitatea postmodernismului 

american/occidental. Cum apreciază Mircea 

Cărtărescu, aşadar, postmodernismul literar 

american/occidental, pentru care face pasiune 

şi care întemeiază conceptual voluminosul 

studiu Postmodernismul românesc? 

„Eclectic, versatil, difuz, «androgin», lipsit de 

agresivitate, postmodernismul tinde să 

părăsească locurile înalte ale culturii, să se 

asocieze cu cultura de masă, cu kitsch-ul, 

paraliteratura, designul, să devină ambiental, 

erijându-se astfel în însăşi arta lumii 

democratice, pluraliste şi tolerante a sfârşitului 

de mileniu.” (2, p. 89). 

Aşadar, M. Cărtărescu înţelege că 

postmodernismul, despre care discută şi pe care 

îl îmbrăţişează, nu este unul performant, pentru 

că, de fapt, „postmodernismul tinde să 

părăsească locurile înalte ale culturii, să se 

asocieze cu cultura de masă, cu kitsch-ul, 

paraliteratura, designul, să devină ambiental”… 

M.C. ne spune, în acest fel, că postmodernismul 

tinde să iasă din sfera literaturii de valoare, a 

literaturii estetice. Ba aflăm că 

postmodernismul a şi ieşit din sfera esteticului, 

de vreme ce levantinul afirmă că „Arta înaltă nu 

mai defineşte astăzi întreaga cultură, ci rămâne 

doar unul dintre aspectele acesteia, fără vreun 

drept de preeminenţă.” (ib., p. 69).Se vede astfel 

că Mircea Cărtărescu înţelege postmodernismul 

ca fiind  asociat cu cultura de masă, de fapt un 

mod de manifestare al culturii de masă. El este 

cucerit, fascinat de faptul că arta înaltă nu (mai) 

are niciun drept de preeminenţă asupra artei 

minore, mediocre, că „postmoderniştii caută 

tăcerea în hazard, indeterminare, aleatoriu şi 

haos.” (ib., p. 88). 

Poetul şi teoreticianul Cărtărescu, 

„profesionistul literaturii”, face pasiune pentru 

postmodernismul de masă, popular, kitsch… Şi, 

în fond, exact acesta este postmodernismul cu 

care se sincronizează poeţii optzecişti. 

Poezia se învaţă în universităţile străine 

O altă idee perplexă a lui Mircea Cărtărescu 

este aceea că reuşita poeziei româneşti stă în 

manifestarea acelei viziuni postmoderne, aflată 

„în rapidă creştere azi datorită mai ales noilor 

orientări universitare şi a stagiilor în străinătate 

ale tinerilor de valoare” (2, p. 202). 

Poetul şi teoreticianul postmodernist 

Cărtărescu crede că viziunea poetului român 

tânăr este şi trebuie să fie determinată de „noile 

orientări universitare” occidentale. Şansa 

poeţilor români este aceea de a urma cursurile 

universităţilor occidentale şi de a învăţa de aici 

procesul de fabricare a poeziei postmoderniste. 

Nu universitarii studiază creaţia poeţilor, ci 

poeţii învaţă de la universitari secretul poeziei! 

Dându-i crezare lui Mircea Cărtărescu, nici nu 

mai sper ca vreun poet român să aibă vreo 

revelaţie sau vreo urmă de har în afara 

sistemului universitar american, deci a stagiilor 

în străinătate. E de ajuns ca poetul tânăr să dea 

curs „noilor orientări universitare” şi să 

pitrocească modelul postmodernist 

occidental/american, pentru ca în felul acesta 

să creeze poezie postmodernistă. 

Dar ce fel de poezie postmodernistă ar putea să 

creeze tinerii stagiari ai lui Cărtărescu? Din 

momentul în care poetul-critic M.C. înţelege că 

postmodernismul occidental este „Eclectic, 

versatil, difuz, «androgin» (…)” şi că acest 

„postmodernism tinde să părăsească locurile 

înalte ale culturii, să se asocieze cu cultura de 

masă, cu kitsch-ul, paraliteratura, designul, să 

devină ambiental (…).” (ib., p. 89), după cum 

am văzut deja mai sus, tinerii stagiari în 

Occident despre care vorbeşte M.C. şi tânăra (în 

anul 1985) generaţie ’80 nu se poate sincroniza 

decât cu acest postmodernism eşuat estetic… 

Despre sensul pe care îl are sincronizarea 

poeziei optzeciste cu poetica postmodernistă 

eşuată estetic numai Cărtărescu ne-ar putea 

lămuri. 

Critica nonestetică a lui şi/şi 

Din momentul în care suntem cuceriţi de 

postmodernismul de masă, de 

postmodernismul „eclectic, versatil, difuz”, 

nonestetic şi sugerăm că arta înaltă nu are drept 

de preeminenţă asupra artei de consum, trebuie 

să născocim şi o critică capabilă să susţină 

postmodernismul eşuat estetic, pe care îl 

preferăm. 

„Natura fractalică, nelineară, probabilistică a 

fenomenului artistic postmodern permite 

criticii literare să se situeze de multe ori în plin 

paradox. Logica lui sau/sau cedează uneori 

locul celei a lui şi/şi,  adevărul e substituit (…) 

de posibil, de probabil sau de eventual, iar 

realul – de virtual şi iluzoriu.” (ib., p. 105), 

decretează Cărtărescu.  

Dar critica nu poate să evalueze operele 

artistice cu şi/şi, adică să susţină şi să 

promoveze şi opere ratate estetic şi opere 

estetice, adică să ignore tocmai diferenţa 

estetică dintre opere, ierarhia lor „naturală”. 

Menirea criticii artistice este tocmai aceea de 

a discerne între valori şi nonvalori, între 

literatura înaltă şi literatura minoră şi, mai 

departe, este aceea de a promova şi consolida 

setul de opere estetice, deci de a consolida un 

canon de opere viabile, estetice, iar nu un 

canon de opere nediferenţiate valoric, un canon 

care amestecă opere estetice cu opere 

pseudoestetice. Canonul critic-evaluator 

cărtărescian-postmodernist al lui şi/şi este total 

neproductiv din punct de vedere axiologic şi, de 

aceea, nu poate conduce la selectarea (şi 

conturarea) unui corp canonic de opere 

estetice. 

Situarea criticii literare „în plin paradox”, adică 

în logica lui şi/şi nu este acceptată nici chiar de 

Paul Cornea, conciliantul postfaţator al 

volumului Postmodernismul românesc, care ştie 

prea bine că „Literatura e permisivă pentru 

nonsensuri, paradoxuri, nedeterminări, critica 

însă – nu.” (ib., p. 510). 

Critica trebuie, aşadar, să discearnă şi 

ierarhizeze estetic. Critica artistică este 

întemeiată pe canonul critic-evaluator estetic, 

aşadar pe acel canon – set de norme estetice – 

care are capacitatea de a face 

vizibilediferenţele valorice dintre opere şi de a 

ierarhiza operele în funcţie de valoarea pe care 

ele o manifestă. 

Optzecismul este „deja epuizat ca formulă 

poetică” 

Dintre cei aproximativ 100-150 de poeţi 

optzecişti, M. C. nu apreciază ca „poeţi 

adevăraţi şi valoroşi” decât 10-15, care fac parte 

din fracţiunea optzecistă Cenaclul de luni, 

aşadar din fracţiunea din care însuşi Cărtărescu 

a făcut parte. Dar mai este valabilă astăzi poezia 

optzecistă? Ne mai spune ea ceva? 

„Cam prin 1985, simultan cu apariţia 

semnificativă a problemei postmodernismului 

în literatura română,optzecismul era deja 

epuizat ca formulă poetică (s. n.).” (ib., p. 386) – 

spune Cărtărescu. Poezia optzecistă durează 

din 1977 până în 1985, deci opt ani. După opt 

ani de la naşterea sa, poezia optzecistă se arată 

a fi epuizată, spune chiar liderul generaţiei ’80, 

care elimină în acest fel şi posibilitatea ca 

optzecismul să aibă totuşi 10-15 poeţi de valoare 

(despre care vorbea mai sus). Ce cadou mai 

frumos poţi să le oferi colegilor tăi optezecişti 

decât ideea că începând cu anul 1985 

„optzecismul era deja epuizat ca formulă 

poetică”? Şi că, în fond, poezia optzecistă nici 

nu mai există! Şi asta nu o spune oricine, ci 

însuşi „liderul generaţiei ’80”, „profesionistul 

literaturii”. 

Dar întotdeauna, în declaraţiile lui M.C. poate 

exista ceva şi mai frumos… Cartea Aer cu 

diamante (1982), volum colectiv, care îi are ca 

autori pe M.C. şi pe alţi câţiva optzecişti de luni, 

îi prilejuieşte spre pildă lui Cărtărescu câteva 

cuvinte de dragoste la adresa coautorilor, greu 

de imaginat: 

(Continuare în pagina 11) 
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„totul era de diamant pe atunci 

şi dacă oamenii defecau 

făceau diamante, zornăind în closet (…). 

(volumul nimic, p. 27). 

Acesta este cel de-al doilea cadou făcut de 

profesionistul literaturii poeţilor prieteni de 

luni. 

Postmodernismul românesc are cinci poeţi 

de valoare, cu toţii poeţi optzecişti de luni 

„Optzeciştii au fost (…) promotorii autentici ai 

unei noi poezii şi, propriu-zis, inventatori ai 

postmodernismului românesc (…)” (ib., p. 165), 

spune Mircea Cărtărescu. Şi mai departe: „se 

pot număra pe degetele unei mâini optzeciştii 

care au rămas măcar egali cu sine ca poeţi după 

1985” (2, p. 386). 

Postmodernismul românesc este inventat în 

1985 de cinci poeţi optzecişti, care provin, 

spune liderul, dinCenaclul de luni, din 

fracţiunea optzecistă de luni. Aceşti poeţi sunt 

totodată singurii poeţi postmodernişti de 

valoare, dintre cei care practică noua invenţie. 

Cenaclul de luni ni-i oferă, aşadar, atât pe cei 10-

15 optzecişti, care sunt „poeţi adevăraţi şi 

valoroşi” pe durata a opt ani, după care se 

epuizează ca poeţi, cât şi pe cei 5 poeţi 

postmoderni de valoare, pe singurii poeţi 

postmoderni de valoare din literatura română, 

care au supravieţuit epuizării optzeciste. Totul 

se învârte, în volumul Postmodernismul 

românesc, în jurul Cenaclului de luni, care i-a 

dat literaturii române pe cei 10-15 „poeţi 

adevăraţi şi valoroşi” şi pe cei 5 mari poeţi 

postmodernişti. 

Poezia contemporană românească este redusă, 

după cum se vede, la poezia Cenaclului de luni, 

din care au mai rămas 5 poeţi postmodernişti 

de luni. În afara acestora cinci, poezia noastră 

contemporană nu mai are niciun poet de 

valoare… Întru confirmarea şi susţinerea acestei 

idei, poate că ar fi fost mai nimerit ca 

voluminosul studiu critic al lui 

Cărtărescu, Postmodernismul românesc (550 de 

pagini), să poarte numele de Postmodernismul 

celor cinci poeţi de luni. 

Cele câteva ciudăţenii critice şi de 

orientare în câmpul literaturii abia semnalate, 

prezente în volumul Postmodernismul 

românesc semnat de Cărtărescu – ideea 

sincronizării repetate, adică a trecerii de la o 

sincronizare la alta şi, fireşte, de la un canon 

poetic la altul, susţinerea literaturii retro şi a 

literaturiiindetermanente, ideea că poezia 

postmodernistă se învaţă în universităţile 

străine, fascinaţia exercitată de 

postmodernismul de masă, kitsch, lipsa de 

preeminenţă a artei înalte faţă de arta de 

consum, apărarea criticii nonestetice a lui şi/şi, 

ideea că optzecismul poetic este epuizat, deci că 

nu are niciun poet de valoare, ideea că 

postmodernismul românesc înseamnă, de fapt, 

cinci poeţi postmoderni de luni –, ne arată că, 

în ciuda unei frazări elegante, studiul lui M.C. 

reprezintă o cât se poate de eronată judecare a 

literaturii contemporane, confundată de el cu 

literatura postmodernistă eşuată estetic. 

Principiile critice ale lui M.C. sunt exterioare 

literaturii şi, fiind astfel, ele nu confirmă valori 

poetice, ci pseudovalori. Prin principiile sale 

nonestetice, M.C. optează pentru arta de masă, 

kitsch, ratată estetic. De la debut şi până astăzi, 

Mircea Cărtărescu se află într-o levitaţie critică 

şi poetică ce îl înstrăinează de valorile literare. 

Cărtărescu, poetul 

holografic sau Canonizatul cu Poema 

chiuvetei 

Debilitatea poeziei şi a sistemului critic-teoretic 

promovat de M.C. te face să te întrebi cum este 

posibil ca un astfel de autor să fie, totuşi, 

considerat un scriitor complex, un scriitor al 

secolului, „un profesionist al literaturii” 

(Nicolae Manolescu). Cred totuşi că această din 

urmă apreciere îl priveşte numai pe prozatorul 

M.C., nu şi pe poet. 

Şi, cu toate acestea, ascensiunea poetică a lui 

Cărtărescu este datorată, în mare măsură, 

criticului Nicolae Manolescu, care l-a moşit pe 

poet încă din ieslea Cenaclul de luni. Mircea 

Cărtărescu este, fără îndoială, autorul pe care 

criticul l-a promovat intens şi pe toate canalele 

ştiute şi neştiute. Criticul a acordat astfel 

statutul de poet unui autor care scrie o poezie 

căznită, prozaică, vidă de imaginaţie şi emoţie, 

consecinţă a unor lecturi şi a unui susţinut act 

de voinţă. 

Mircea Cărtărescu este, totodată, canonizat în 

manualele şcolare şi curricula universitară 

cu Poema chiuvetei şi poezia postmodernistă, 

poezie scrisă fie în cheie retro, fie în 

cheie indetermanentă, coppypaste şi lipsită de 

„implicare” şi „emoţie”, după cum declară chiar 

el.Fără efortul unei armate de criticatori, care 

greblează confortabil-mimetic în urma 

drumului deschis, şi, mai cu seamă, fără efortul 

Guvernului Literar Postmodern-Optzecist, 

Cărtărescu ar fi rămas, ca poet, de-a dreptul 

anonim. Ca poet, Cărtărescu este un produs al 

marketingului literar. Oricum, el funcţionează 

ca o hologramă literară, creată de un aparat 

pseudocritic. Un alt aparat „critic” propune, în 

Transilvania, un alt poet, care poartă şi el titlul 

de cel mai mare poet contemporan… 

Cu toată vizibilitatea sa în lumea literară şi cu 

tot orgoliul, care prin declaraţia „Levantul este o 

piatră funerară peste poezia românească” 

(Mircea A. Diaconu, Poezia postmodernă, 

Editura Aula, 2002) anihilează toată poezia 

românească de ieri şi de astăzi, Mircea 

Cărtărescu a avut întotdeauna mari îndoieli în 

privinţa capacităţilor sale poetice. În nota de 

jurnal din 13 februarie 1990 el declară cu privire 

la acelaşi volum Levantul (1990) şi, probabil, la 

volumul de versuri nimic, scris în aceeaşi 

perioadă (1988-1992): 

„Ce lipseşte din tot ce scriu: excesul, implicarea, 

emoţia. Poemele mele de-acum seamănă cu 

cele ale tuturor poeţilor proşti, pentru că un 

poem bun trebuie să fie patetic, chiar dacă la un 

mod superior…” (Jurnal, Humanitas, 2001, p. 15). 

Cine l-ar putea contrazice? Cel care, mai 

înainte, se înfrupta din gloria copistului care îşi 

elabora opera pe hârtia de calc aşezată peste 

operele marilor poeţi se recunoaşte acum 

învins, un poet/scrib în afara poeziei… 

Culmea este că, în timp ce M.C. recunoaşte, în 

mai multe rânduri, atât în cele două jurnale, cât 

şi în câteva articole, debilitatea poeziei pe care 

o concepe, el este socotit în continuare de către o 

parte a criticii româneşti un poet de prim rang, este 

postat în fruntea tuturor topurilor poetice naţionale 

şi i se acordă cele mai importante premii ale USR. 

Dar încă de la început, critica noastră literară acorda 

Premiul pentru debut al USR 

volumului Faruri, vitrine,fotografii (1980), semnat de 

M.C., ce cuprindea poemul Căderea, parţial plagiat 

după Viaţa şi opiniile lui Tristram Shandy, autor 

Lawrence Sterne. La 33 de ani de la marele premiu, 

critica literară românească continuă 

monumentalizările goale, ierarhiile inverse. 

Din succesul de critică pe care îl are (prin 

supraevaluare) poezia minoră a lui M.C. rezultă, mai 

cu seamă, două lucruri. În primul rând, a pune în 

fruntea poeziei contemporane cărţile minore 

semnate de M.C. înseamnă a devaloriza, prin 

ignorare, acea parte a poeziei contemporane care 

este cu adevărat valoroasă. Altfel spus, succesul 

poeziei minore marca M.C. nedreptăţeşte şi umileşte 

poezia contemporană de valoare. 

Al doilea fapt care rezultă din succesul de critică pe 

care îl are poezia minoră a lui M.C. vorbeşte chiar 

despre calitatea criticii care face acest lucru: o critică 

holografică, deci una care fabrică imagini strălucite 

din nimic, o critică ce acordă de la sine valoare unor 

texte lipsite de valoare. Această critică, dacă nu este 

lipsită cu totul de repere critic-estetice, adaugă cu 

bună ştiinţă valoare unui poet care nu are valoare şi 

presează mediul literar cu pseudovalori şi ierarhii 

false. Această critică creează holograme literare, 

demne să intre în canonul vremii… Succesul de 

critică pe care îl are poezia minoră a lui M.C. 

vorbeşte chiar despre proasta calitate a criticii sau 

despre imoralitatea estetică a acestei critici. 

Desigur, critica literară este prima care ar trebui să 

recunoască faptul că poezia lui Cărtărescu este 

modestă, artificială, contrafăcută! Dar cum să 

recunoşti că M.C. este un poet modest, după ce l-ai 

moşit şi crescut în ieslea Cenaclului de luni, l-ai 

declarat „liderul generaţiei ’80, i-ai acordat 

plagiatorului Premiul pentru debut al USR, i-ai 

premiat de-a lungul timpului aproape toate cărţile, l-

ai canonizat cu Poemachiuvetei, i-ai tradus proza în 

15 ediţii şi l-ai propus (ca prozator) pentru Premiul 

Nobel? De vreme ce s-a investit atât de mult în el, 

este musai ca Mircea Cărtărescu să rămână „cel mai 

important poet contemporan”! El reprezintă 

produsul comercial şi victoria unei grupări literare 

care nu mai poate da înapoi, doar pentru faptul 

minor că alesul ei scrie o poezie lipsită de substanţă… 
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De ce nu-mi vii?  

 
Vezi, rândunelele se duc, 
Se scutur frunzele de nuc, 
S-aşează bruma peste vii - 
De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii? 
 
O, vino iar în al meu braţ, 
Să te privesc cu mult nesaţ, 
Să razim dulce capul meu 
De sânul tău, de sânul tău! 

 
Ţi-aduci aminte cum pe-atunci 
Când ne primblam prin văi şi lunci, 
Te ridicam de subsuori 
De-atâtea ori, de-atâtea ori? 
 
În lumea asta sunt femei 
Cu ochi ce izvorăsc scântei... 
Dar, oricât ele sunt de sus, 
Ca tine nu-s, ca tine nu-s! 
 
Căci tu înseninezi mereu 
Viaţa sufletului meu, 
Mai mândră decât orice stea, 
Iubita mea, iubita mea! 
 
Târzie toamnă e acum, 
Se scutur frunzele pe drum, 
Şi lanurile sunt pustii... 
De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kamadeva 
 
Cu durerile iubirii 
Voind sufletu-mi să-mi vindec, 
L-am chemat în somn pe Kama –  
Kamadeva, zeul indic. 
 
El veni, copilul mîndru, 
Călărind pe-un papagal, 
Avînd zîmbetul făţarnic 
Pe-a lui buze de coral. 
 
Aripi are, iar în tolbă-i 
El păstrează, ca săgeţi, 
Numai flori înveninate  
De la Gangele semeţ. 
 
Puse-o floare-atunci-n arcu-i, 
Mă lovi cu ea in piept, 
Şi de-atunci în orice noapte 
Plîng pe patul meu deştept... 
 
Cu săgeata-i otrăvită 
A sosit ca să mă certe 
Fiul cerului albastru 
Ş-al iluziei deşerte. 
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Legenda foto: Barbu Cioculescu 
 
Pe măsură ce trecerea timpului dă la iveală 
dosare din massa documentară a Securităţii, şi 
tabelul actanţilor acesteia se completează cu 
nume de rezonanţă –fenomenul începe să nu 
mai facă senzaţie, cum, cu decenii în urmă, a fost 
cazul cu Alexandru Paleologu. Interesul istoric 
însă nu va scădea chiar dacă, pe parcursul vremii, 
se va transfera în rafturile bibliografice. 
Psihologic, tema iese din timp: cum devine un 
om, degustător al avantajelor libertăţii şi prob de 
felul său, informator? Scandal al moralei, vis 
social urât – dacă nu coşmar –, există 
instrumente care să-l înlăture? Provoacă 
suficientă repulsie, ca să rămână un fenomen 
circumscris, ce se întâmplă cu epocile în care 
abundă? 
Recent, la editura Humanitas, Secţia de istorie 
contemporană, sub titlul „Dosarele secrete ale 
agentului Anton”, dl. Lucian Boia ne pune la 
curent cu „Petru Comarnescu în dosarele 
Securităţii”. Tema se alcătuieşte în jurul vieţii 
duble a intelectualului de marcă Petru  
Comarnescu şi a agentului Anton. 
Pasionant subiect pentru cel ce cunoaşte cine a 
fost scriitorul, platforma sa spirituală în anii 
dinaintea comunismului, dar şi mai pe urmă. 
Lectorul neavizat află că el a aparţinut uneia 
dintre cele mai strălucite generaţii pe care le-a 
dat cultura română, alături de Mircea Eliade, 
Mircea Vulcănescu, Emil Cioran şi Eugen 
Ionescu, Constantin Noica. Generaţie din care 
cei mai mulţi s-au salvat, alegând calea exilului, 
pe când Mircea Vulcănescu a pierit în temniţă, 
Constantin Noica a fost şi el închis, devenind, 
mai apoi, un fel de agent de influenţă al 
regimului. 
Rămas în ţară, nici lui Petru Comarnescu nu i-a 
mers deloc bine. Întrucât numai a zecea mia 
parte dintre români aderaseră cu sinceritate la 
comunism, slujindu-l ca atare, un sistem 
funcţiona de permanentă presiune pentru ceilalţi: 
foamea. 
Răpindu-i unui intelectual orice mijloc de trai, 
inducându-i un acut simţământ de culpabilitate 
politică – Petru Comarnescu era un admirator al 
Statelor Unite ale Americii, unde îşi făcuse 
studiile –, exploatându-i eventualele vicii – era 
homosexual notoriu – victima putea fi încolăcită. 
O persoană cu strânse relaţii în vaste cercuri, 
bine văzută, curată, întrunea toate exigenţele 
unui agent de anvergură. Prieten al tinerilor, ins 
deschis, comunicativ, călduros chiar, Petru 
Comarnescu era binevenit pretutindeni, prezenţa 
sa anima conversaţia – şi nu cu elemente facile. 
Racolarea scriitorului s-a petrecut în anul 1952 şi 
a durat până către sfârşitul vieţii, adică până în 
anul 1969. Activitatea neobosită a agentului  
Anton – numele de cod – umflând un maldăr de 
dosare, a uşurat reintrarea în viaţa culturală a lui 
Petru Comarnescu în sectorul artelor plastice, pe 
care-l stăpânea tot atât de bine ca şi pe cel literar 
filosofic, i-a îndulcit viaţa cu călătorii în 
străinătate şi, ceea ce probabil îl interesa în 
primul rând, i-a permis reapariţia în librării cu 
monografii de artişti plastici şi edificii de valoare  

 
 
 
istoric- culturală, fără să-i aducă destinderea pe 
care se presupune că o procură înaintarea în  
vârstă. Două ample surse ne stau la îndemână, în 
cercetarea personalităţii acesteia multiple, 
Jurnalul pe care l-a lăsat şi suma de note 
informative, din care o anume parte ne stă, 
acum, la dispoziţie, cu acurateţe înfăţişată de dl. 
Lucian Boia. 
Reprezintă în unitatea massei lor, opera unui fin 
observator al realităţii şi a unui talentat prozator, 
poate mai mult decât se cunoştea pe sine, în 
întregul lor o adevărată saga a societăţii 
româneşti a deceniilor cinci şi şase ai secolului 
trecut. La comanda Securităţii, Diavolul şchiop a 
trecut prin toate zidurile, a văzut totul, a 
comentat sine ira et studio, echilibrând dorinţa de a 
face cât mai puţin rău cu silinţa de a nu-şi trişa 
comanditarii. 
Dacă, bunăoară, Securitatea dorea să aibă o 
evidenţă generală asupra a ce se întâmplă la 
Institutul de Istoria Artei, de pe lângă Academia 
R.P.R., condus de profesorul Gheorghe Oprescu 
– homosexual şi dânsul – ce vrajbe îi frământă 
pe Remus Niculescu, Theodor Enescu, Ion 
Frunzetti – dintre care numai primul va fi arestat 
şi condamnat, într-un mare lot – cine decât 
agentul Anton ar fi fost în stare să producă 
cumulul de date necesare, într-o sinteză fără 
ascunzişuri şi părtiniri, câtă vreme mâna lui 
Anton scria cu degetele lui Petru Comarnescu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dar cazul lui Mihai Andricu, talentatul 
compozitor, răsfăţat de regim, îndopat cu bani, 
pe cât era de lacom, dar manifestându- şi peste 
tot adversitatea faţă de regim? Judecat public 
pentru faptele lui, umilit, cum va reacţiona el? 
Agentul Anton, apropiat al apropiaţilor acestuia, 
ştia, rapoartele lui devin tot atâtea pagini de 
roman balzacian, cum şi cele privindu-l pe  
neruşinatul fugar Petru Dumitriu. Informatorul 
cu contract se bucură de materialele pe care i le 
furnizează informatori proprii, pe deplin 
încrezători în omul de caracter Petru 
Comarnescu, lanţ trofic, am zice, mergând până 
la dr. Petru Groza – în chip curios şi el un 
dedublat. Revoluţia maghiară din toamna anului 
1956 alertează autorităţile de la Bucureşti, 
existând teama ca mai ales lumea studenţească să 
se agite – Anton are bune relaţii printre studenţi 
şi raportează doleanţele lor – şi încordata stare a 
mediilor în care se învârte, astfel avertizate 
asupra sporirii vigilenţei organelor de ordine. Ce 
crede profesorul Alexandru Rosetti sau H. 
Soreanu, fostul director al ziarului Adevărul se 
consemnează, se istoriseşte serata din casa Filip 
Enescu, la care participă scriitorul Petru 
Manoliu, Vişinescu deapănă îndelung amintiri 
din calvarul puşcăriei evocând „anchetele  

 
 
 
nesfârşite, metodele de anchetă, psihologia 
anchetatorilor” – întru uzul făptuitorilor. Dacă  
tot nu trebuie să ascundă nimic... În 

circumstanţă, agentul Anton constată că se  
discută în cercuri restrânse şi cu precădere teme 
de artă, expoziţii de pictură şi de sculptură. 
Relatează: „Lumea, în general, era prudentă cu 
cei pe care abia atunci îi cunoştea. Totuşi, 
majoritatea oaspeţilor se arăta favorabilă  
 
contrarevoluţiei, însă fără să o mărturisească 
public”. Încât: „Nelu (Ion) Valjean s-a ferit de 
orice discuţie, «flirtând» cu cucoanele şi mai ales 
cu d ra Dimov”. Willy Mogleanu, redactor la 
E.S.P.L.A. îi comunică cele spuse de Mihail 
Sadoveanu referitor la atrocităţile din Ungaria: 
„Ce vă miră, n-a trecut nici o mie de ani de când 
maghiarii mâncau încă carne de om”... 
 Primit cu braţele deschise, are acces şi la lumea 
mică, reparatorul de maşini de scris Sanderling i 
se destăinuie, ca şi studentul Tătaru, în tren 
vecinul de compartiment îi face confidenţe. În 
spatele lui, omul de bine Petru Comarnescu are 
grijă să-l tempereze, în toată gama de griuri, 
dând, indirect, asemănătoare indicaţii de 
moderaţie, de lărgire a şurubului Securităţii. În 
cazul în care agentul Anton n-ar fi corespuns 
aşteptărilor, omul de litere Petru Comarnescu   
n-ar mai fi condus expoziţii la Veneţia, n-ar fi 
călătorit la Paris, spre a se întâlni cu iubiţii săi 
amici Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen 
Ionescu, aceştia înşişi n-ar mai fi avut prilejul să-l 
întâlnească pe îndrăgitul Titel, Monica şi Virgil 
nu l-ar mai fi aşteptat în pragul căscioarei lor 
pariziene. 
 Neliniştit dintotdeauna, agitat, fumător de 
cincizeci de ţigări pe zi, omul s-a stins din viaţă 
în plin comunism, cum, de altfel, toată lumea 
credea pe atunci, agentul Anton a murit de 
aceeaşi neiertătoare maladie.  
Dl. Lucian Boia vorbeşte de remarcabila valoare 
literară a „scrierilor” numitului Anton. Ca 
strategie, operele lui Anton pot sluji de model 
unui discipol ambiţios. Cu condiţia să aibă în 
umbră un alter ego prodigios...  
 
Sursa:http://www.editurapleiade.eu/images/stat
ic/files/6_2014.pdf 
Revista Acolade,nr.6 iunie 2014 
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A.G. Domnule academician, dintre cele trei discipline fundamentale ale 
studiului literaturii, critica constituie miezul în jurul căruia alegeţi să vă fixaţi 
identitatea profesională. Nu este opţiunea cea mai simplă, tocmai dimpotrivă. 
Act funciarmente valorizator, presupunând cunoaşterea şi operarea unor 
principii, criterii şi concepte temeinice, critica indică, încă de la origini, o 
judecată selectivă, care în toate timpurile a pus în primejdie pe oricine şi-a 
asumat-o. De ce critica literară? A fost o întâmplare, a fost o influenţă 
exterioară, sau a fost o chemare? 
M.C. Desigur, de la origini critica înseamnă judecată (bună), zeiţa Themis fiind, aşadar, 
cea care o tutelează. Cântarul (= cumpăna) este atributul ei simbolic. Or, o cântărire (= 
cumpănire) este o operaţie care cere inteligenţă, sensibilitate, dar analitic asociativ / 
disociativ, logică („critica bună, rea trebuie să fie logică”, postula şi Alecu Russo al 
nostru). Ca şi „literatura” şi „cultura”, ea este mereu definită / redefinită cu o 
transmutare permanentă de accente teoretice: estetică în mişcare, fenomenologie, 
poetică a textului în devenire, hermeneutică, metaliteratură şi şirul de definiţii 
categoriale poate fi continuat. În toate condiţiile statutare rămâne, însă, judecata de 
valoare. În cazul meu, critica s-a născut, paradoxal, dintr-o dragoste faţă de literatură. 
Căci Gogol stăruia, într-un articol, anume asupra acestei calităţi a ei. Deci a fost, 
indiscutabil, o chemare, o chemare a dragostei ce-o purtam scrisului, valorilor. 
 A.G. Să vorbim despre începuturile criticii Dumneavoastră care a stat sub 
zodia unui impresionism elevat, estetizat, impregnat de neologisme. 
Exprimarea artistico-elegantă, poematică, cu volute stilistice şi exces de 
metafore l-a determinat pe Constantin Ciopraga să Vă caracterizeze drept un 
„hermeneut de ţinută modernă”, iar unii Vă consideră un „critic artist”. Ce 
credeţi despre asta? V-a făcut diferit de ceilalţi critici ai timpului de la noi 
acest limbaj critic în filigran? 
M.C. Critica ţine deopotrivă – lucru mult dezbătut – atât de ştiinţă, cât şi de 
beletristică (este ştiinţă inefabilă şi sinteză epică, după Călinescu). 
„Istoria este o ştiinţă cu legi inefabile şi o sinteză epică” (Principii de estetică, 1968, p. 
187). Conform acestui mod de a înţelege lucrurile în domeniul istoriei literare, este 
nevoie de un critic formulator de valori şi de un cap epic care să scrie o epopee (fie 
de forme, fie de destine personale). N-ar trebui să pară un paradox, precizează 
Călinescu, „că în istoria literară sunt mai puţin importanţi scriitorii în sine, cât 
sistemul epic ce se poate ridica pe temeiul lor”. Din moment ce se ocupă de 
literatură, criticul se cade să fie un literat, un metaliterat, fiindcă porneşte de 
la literatură. Făcând literatură de gradul doi, el îşi poate transforma scrisul, scriitura 
(în termenii lui Barthes) în adevărata literatură. Textul lui, care apare ca hipotext sau 
ca arhitext, poate străluci prin talent, cu toate atribuţiile acestuia: rostire esenţială a 
fiinţei autorului şi fiinţei textului acestuia, eleganţă şi disciplină clasică, dar şi spirit 
ludic postmodern. Aşa cum, după Buffon stilul este omul, tot astfel, stilul este omul 
critic. 
A.G. Aţi avut cumva sentimentul urgenţei unei intervenţii în favoarea 
principiului estetic în critica timpului? 
M.C. Întotdeauna, mai cu seamă în perioada absolutizării rolului conţinutului. Mă 
ajuta rusul Belinski, taxat şi ca revoluţionar, care spunea că în artă / 
literatură talentul este totul. 
A.G. Acest tip de critică este unul din genurile literare care solicită autorului 
mai mult timp şi forţe interioare. Pentru că lucrul asupra unui text străin îl 
obligă pe criticul „artist” să caute acel „miez”, acel principiu dominator ce 
face un text să devină operă literară şi, totodată, să găsească calea cea mai  
expresivă de comunicare a „descoperirii” sale. Ce „motivări” V-au împins 
către această perspectivă? 
M.C. Apărarea esteticului, în orice condiţie, este însăşi raţiunea de a fi a criticii, este 
acelmódus vivendi, fără de care ea se neantizează. 
A.G. A fost perioada începuturilor Dumneavoastră, a aşa-numituluidezgheţ 
hrusciovist, oportună apărării esteticului? 
M.C. Au fost perioade diferite. A fost perioada postbelică, proletcultistă, pusă sub 
semnul dirijismului jdanovist, care cerea să urmeze prescripţiile, dogmele realismului 
socialist. Asta s-a întâmplat până la începutul anilor ’60, perioada dezgheţului 
hruşciovist, când s-a scris şi o bună literatură română. A venit Druţă, Vasile 
Vasilache, în proză, Beşleagă, Grigore Vieru, în poezie. Atunci s-a pus accentul şi pe  
etic, şi pe estetic, nu numai pe social, pe acel social pervertit, când trebuia să cânţi 
Uniunea Sovietică, marea patrie sovietică şi aşa mai departe. Au apărut cărţile în 
limba română şi au început să se publice clasicii noştri. Până în 1956-1957, clasicii au 
fost consideraţi exponenţi ai burgheziei, ai ideologiei burgheze şi nu erau editaţi. Şi în  
România s-a întâmplat aşa; Arghezi a vândut legume la tarabă, până prin anii ’50, iar 
Blaga a fost bibliotecar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dezgheţul acesta valoric a fost prefaţat de alte fenomene. Prin 1954, s-a început 
editarea, deşi trunchiată, a clasicilor noştri Eminescu, Creangă, Alecsandri.  
După moartea lui Stalin, ei au fost scoşi la lumină. Şi asta a produs o reorientare în 
conştiinţa noastră naţională. Am înţeles cine suntem, care sunt valorile noastre. Ni s-
au redat aceste valori încetul cu încetul. Noi îl mai citeam pe Eminescu, cum spune 
Grigore Vieru, prin crăpăturile de la băncile studenţeşti. S-a întâmplat minunea 
revenirii noastre într-o matcă stilistică normală. S-a mai normalizat şi ortografia. Deşi 
chirilică, se scria româneşte. Cu norme ortografice româneşti. 
În perioada dezgheţului, aveam acces la cărţile româneşti, se vindea „Viaţa 
românească” în chioşcuri, o puteam cumpăra liber, iar la Biblioteca Naţională exista o 
secţie de literatură străină, unde aveam acces la literatura română. După aceea, au 
apărut certurile Moscovei cu Ceauşescu… Se ştia că acest lucru dăuna direcţiei 
ideologice din cultură şi s-au interzis cărţile româneşti. Librăria română care a existat 
s-a închis. Deja prin anii ’70, când Ceauşescu a încetat să mai vină la congresele 
PCUS la Moscova, s-a închis şi librăria. Întotdeauna erau nişte campanii ideologice 
foarte dure…” 
A.G. Este bun impresionismul liber, cu virtuţi artistice în critică? Unii critici 
literari, cum e Marin Mincu, spre exemplu, s-au pronunţat împotriva 
impresionismului foiletonistic. Ce părere aveţi? 
M.C. Parafrazându-l pe Voltaire care afirma că toate genurile sunt bune în afară de 
cel plictisitor, putem spune că şi impresionismul este bun dacă nu e „plictisitor” şi 
limitativ. Lovinescu îl impune, la noi, anume ca pe un unghi de abordare, căruia i se 
asociază un act critic viu, şi nu ca o metodă. El stă la baza modernismului axat pe 
triada noţională relativism, sincronism, diferenţiere. De altfel, orice gen de critică, în special 
cea de întâmpinare nu poate fi conceput fără „o doză” mai mare de 
impresionism. Impresia este temeiul judecăţii de valoare. 
Nu există o critică „impresionistă” şi alta „raţională” care să aplice o singură 
„metodă”, fiindcă nu putem concepe impresii fără raţiuni şi raţiuni fără impresii. 
Absurditatea unei astfel de distingeri este clară, dat fiind că „un examen critic începe 
obligatoriu printr-o „impresie” şi se împlineşte printr-un proces de raţionalizare mai 
mult ori mai puţin aparent” (Principii de estetică, p. 203). Criticul cel mai impresionist 
este în acelaşi timp şi cel mai familiarizat cu raţiunea. 
A.G. Deci aţi fost dominat chiar de la începuturi de sensul estetic al artei. Ce 
aţi făcut personal pentru a introduce perspectiva estetică, ideile şi conceptele 
legate de aceasta în limbajul criticii de atunci? 
M.C. Am căutat ca însuşi limbajul să fie estetic. Apoi prin impunerea primatului 
esteticului în analiza critică şi prin interesul deosebit al scriitorilor care, începând cu 
Druţă şi Vieru, apoi cu generaţia lui Dabija (Leonida Lari, Vasile Romanciuc, Iulian 
Filip, Andrei Ţurcanu, Nicolae Vieru, Valeriu Matei, Nina Josu) au reabilitat 
esteticul. Ochiul al treilea privea, în primul rând, spre estetic. 
A.G. Primele titluri ale cărţilor Dumneavoastră au fost Disocieri (1969) şiAlte 
disocieri (1971). Ce V-aţi propus să „disociaţi” atunci? 
M.C. Disocierile delimitau categoric valorile şi nonvalorile, noul şi vechiul în modul de 
a înţelege literatura, impuneau spiritul critic, aprobau şi stimulau orice mişcare ce se 
făcea pe un ascuns subtextual drum spre Centru. Salutam, în subsidiarul cu aspect 
evazionist-esopic, încercările disperate ale literaţilor basarabeni de a se reîntoarce spre 
el din cărările lăturalnice şi înfundăturile pe care au fost împinşi metodic. Se contura 
o regăsire a matricei stilistice autentice, o întoarcere la Ithaka, la izvoarele vierene, la 
arhetipuri. Demersul disociativ avea în vedere eminescianismul, prin care regenera 
românismul, impactul lui Arghezi, Blaga, Bacovia, Stănescu, Sorescu, Păunescu. 
A.G. Ce părere aveţi de aplicarea unor metode în critică? Ce ar însemna 
metoda în critică şi dacă duc metodele la înnoirea instrumentului critic? Aţi 
urmărit scopul de a impune o critică de direcţie, o şcoală de critică? 
M.C. Nu sunt convins că m-am ţinut de anumite metode şi că am urmărit scopul de 
a impune o critică de direcţie, o şcoală critică, deşi – iată – un distins coleg, Theodor 
Codreanu, mi-a depistat metodic metodele şi a intuit în demersul meu critic o 
direcţie, o şcoală. Vorba ceea: să vezi şi să nu crezi! Cred, totuşi, că m-a convins şi pe 
mine că parcursul meu ar fi de la mitopo(i)etică la critica ontologică. Să cităm din cartea sa: 
„Grila mitopo(i)etică este, desigur, de sorginte europeană, cu ingerinţe arhetipale de la 
Platon până la Carl Gustav Jung, Mircea Eliade, Sigmund Freud, Charles Mauron, 
Gilbert Durand, Jacques Lacan ş.a., trecuţi însă prin marea tradiţie a fenomenologiei de 
la Hegel la Edmund Husserl şi Heidegger. Mihai Cimpoi încearcă să-şi 
singularizeze modelul şi metoda tocmai prin «sinteza» dintre arhetipal şiDasein, ca facere 
(poien), apropiindu-se de poetica formativităţii lui Luigi Pareyson” (Theodor 
Codreanu, Mihai Cimpoi, de la mitopo(i)etică la critica ontologică, Iaşi, 2012, p. 8-9). 
Cel mai exact stabileşte ce se întâmplă cu metoda Dámaso Alonso. Criticul spaniol şi-
a dat seama că a utilizat metode foarte diverse în studiul celor mai mari poeţi ai 
Spaniei şi că alegerea „metodei” pentru studiul stilistic nu se poate face cu ajutorul 
normelor unui criteriu raţional.  

( Continuare în pagina 15 ) 
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„Mai mult, precizează Alonso, am înţeles că pentru 
fiecare stil există o cercetare stilistică unică, mereu 
alta, mereu nouă, când treci de la un stil la altul” 
(Poezie spaniolă, Bucureşti, 1977, p. 3). Unica 
modalitate de a pătrunde în incintă e „un salt 
norocos, o intuiţie”, dar orice intuiţie este „un afect, 
e un act de iubire sau care presupune iubirea”. 
A.G. O mare parte a suspiciunilor faţă de 
metodă şi de sistemul critic vine din utilizarea 
lor ostentativă, fără flexibilitate. Pe lângă 
instrumentele „ştiinţifice” e nevoie de gust, 
intuiţie, cultură şi ingeniozitate interpretativă, 
condiţii postulate atât de G. Călinescu, cât şi de 
Constantin Dobrogeanu-Gherea, critici oarecum 
diferiţi. Ce anume nu trebuie să-i lipsească unui 
critic literar? 
M.C. Nu i-aş pune alături pe Călinescu şi 
Dobrogeanu-Gherea din simplul motiv, pe care-l 
expuneţi exact, că cel dintâi este cu metodă/metode 
flexibilă/flexibile, având o deschidere largă spre mai 
multe unghiuri de abordare (este un Călinescu în 
ampla prospectare monografică a lui Eminescu prin 
grilă filosofică, sursieră, în explicarea artei 
povestitorului Creangă prin oralitate, realism 
poporan, arhetipalitate şi un cu totul alt Călinescu în monumentala 
sa Istorie… unde este lansonian, sainte-beuvian, lovinescian; cel de-al doilea se 
cantonează într-o metodă sociologistică (cu explicarea pesimismului 
eminescian prin influenţa mediului). Criticului poate să-i lipsească metoda, 
dar nu şi talentul. 
A.G. Aţi menţionat nu o dată că nu ţineţi de o anumită metodă de 
interpretare şi totuşi în exegezele Dumneavoastră asupra literaturii lui 
Grigore Vieru şi Ion Druţă se profilează o hermeneutică a simbolurilor 
arhetipale şi a structurilor mitice. Titlul studiului despre Grigore Vieru 
se intitulează edificator în acest sens, Întoarcere la izvoare. Aţi avut 
acces la literatura românească şi occidentală despre critica arhetipală şi 
mitanaliză, la cărţile unor Maud Bodkin, Northrop Frye, William Blake 
sau Gilbert Durand, Gaston Bachelard? Cum s-a întâmplat să 
sincronizaţi cu preocupările de atunci ale criticii de dincolo de Prut? 
M.C. După lucrările lui Bachelard, aflate la biblioteca Institutului de literatură 
universală din Moscova, s-a făcut un microfilm special pentru mine; lucrările 
altor critici le-am cunoscut prin traducerile şi studiile lui Matei Călinescu, 
Virgil Nemoianu (vol. antologicStructuralismul, 1967, adus de undeva de Mihail 
Dolgan); Ion Pop, Romul Munteanu, Mircea Martin şi, fireşte, Eugen Simion 
(în Timpul trăirii, timpul mărturisirii. Jurnal parizian, 1978 şiÎntoarcerea autorului. 
Eseuri despre relaţia creator-operă, 1981). 
A.G. Într-un articol din „România literară”, intitulat provocator 
„Simulacrele normalităţii”, Eugen Negrici afirma următoarele despre 
critica de metodă: „În loc să declare un război necruţător degradării 
spiritului critic, să intre în jocul mortal al deciziei neiertătoare şi al 
înfruntării bărbăteşti a pericolelor ce pândeau peste tot peisajul bolnav 
al literaturii române contemporane, numeroşi critici au dezertat spre 
locurile unde (…) nu erau expuşi direct presiunii proletcultului (…). 
Nu este exclus că tocmai din cauza acestei «laşităţi» să se ivit şi 
consolidat cea mai puternică şcoală cu cei mai serioşi poeticieni, 
structuralişti, hermeneuţi, textualişti din această parte a Europei”. Nu 
a fost critica estetică pe care aţi adoptat-o Dumneavoastră o consecinţă 
a evaziunii, a nevoii de a ocoli sistemele existente, politic vorbind? 
M.C. Evazionismul din Ţară, generat de laşitate, este total diferit de 
evazionismul basarabean care ţine de strategia rezistenţei, a luptei pentru 
păstrarea fiinţei naţionale, a limbii care e casa acestei fiinţe (în accepţia lui 
Heidegger şi Eminescu al nostru). Apoi, o evadare în estetic nici nu poate fi 
concepută, căci esteticul se intersectează neapărat cu eticul şi cu socialul. 
Eugen Negrici cheamă post-factum la o dizidenţă totală, ceea ce e de domeniul 
absurdului, căci nu cred că opoziţia faţă de regim a lui Călinescu ar fi fost mai 
indicată decât micile sale compromisuri. La fel cea a lui Vianu. În cazul 
Basarabiei atestăm un fenomen aparte: un martiraj intelectual şi o cultură 
rizomică. Evazionismul din Ţară nu s-a generalizat. Noica şi Simion, 
bunăoară, nu pot fi consideraţi evazionişti. 
A se ţine minte: mama unui poet din Transnistria, Nichita Smochină, care a 
fost un intelectual deosebit, a fost împuşcată pentru faptul că ţinea sub icoană 
o revistă în care se publicau nişte poezii ale fiului său, în limba română. 
Pentru asta a fost împuşcată pe loc. Petre Ştefănucă, mare folclorist, a fost 
maltratat şi bătut cu propria sa carte, pentru faptul că a refuzat să vorbească 
în rusă la proces… Pentru asta a fost pur şi simplu nimicit, în 1992. Nicolae 
Costenco – sufletul revistei „Viaţa Basarabiei“, redactorul-şef – a spus: 
suntem de acord să construim comunismul, dar să-l construim în limba 
română… Pentru asta a făcut 15 ani de închisoare. Toată intelectualitatea 
noastră aproape, în proporţie de 90%, a fost deportată şi mulţi au murit 
acolo. A murit Curicheru şi mulţi alţii. 
A.G. Cu îngăduinţa Dumneavoastră îmi permit iarăşi să Vă citez 
din Cimpoi despre Cimpoi sau mărturisiri de jurnal intim: „Ce a fost 
exilul basarabean (interior) pentru mine? Bineînţeles, o perioadă de teroare 
intelectuală şi o perioadă de rezistenţă „rizomică”, de ascundere a Tulpinei şi 

de cultivare strategică a rădăcinilor. O perioadă 
de frustrări şi recuperări, de replici mute la 
ideologismul terorizant, impus prin directive, 
hotărâri periodice ale partidului, critici în presa 
de partid şi cea literară, şedinţe, audieri în diferite 
instanţe, somări din partea Securităţii (KGB). 
Scriitorul se mai putea ascunde în metaforă, în 
parabolă, în limbajul esopic, în timp ce criticul 
era impus să fie un ideolog în sens partinic 
(marxist-leninist).” 
A.G. În lipsa criticii cu metodă, cu excepţia 
realismului socialist, la ce subterfugii au 
apelat criticii noştri în perioada regimului 
totalitar pentru a nu degrada sau pentru a 
ocoli cenzura? 
M.C. Studiul comparat şi eseul ofereau o mai 
mare libertate gândirii critice. 
A.G. De fapt, prin 1975, în prefaţa la 
volumul Focul sacru, Dumneavoastră 
defineaţi clar condiţiile pe care ar trebui să le 
acopere un bun critic, în care se poate avea 
încredere: „De la specificul artei până la cel 
al vieţii – iată drumul pe care trebuie să-l 
parcurgă criticul, fără a lua în consideraţie 
implicitele nuanţe dialectice… Capacitatea 

de a aprecia obiectiv valorile, orientările şi căutările creatoare, fără a 
opera cu mijloace extraliterare, precum şi de a nu cădea în 
apologeticele extreme – lauda excesivă şi tonul distructiv producător 
de şicane – sunt factorii clasici ai unei critici sănătoase, realiste, 
constructive”. Aţi optat pentru un impresionism estetic, creator, 
echilibrat, ne-umoral. Este actuală această opţiune? 
M.C. Condiţia statutară a criticii nu se schimbă, ci doar se nuanţează, 
raportându-se la spiritul timpului, la Zeitgest-ul hegelian. 
A.G. Ce necazuri V-a adus critica literară? 
M.C. Necazuri de natură diferită – de la sancţiunea aspră de a mi se interzice 
prezenţa în presă (m-am salvat cu traduceri – am tradus biografia 
romanţată Dostoievski a lui L. Grossman – şi prin întâlnirile plătite cu cititorii, 
căci la anunţarea interdicţiei autorităţilor de a nu mi se permite acest lucru Ion 
Bolduma, şeful Biroului de Propagandă al Uniunii Scriitorilor, a replicat 
prompt: „Daţi-mi decizia în scris” şi aceasta, bineînţeles, n-a urmat) până la 
altele ce ţin de moravurile literare: invidii, taxări, denunţuri. S-a produs şi un 
episod foarte neplăcut, dar amuzant: chemat la Secţia de propagandă a C.C. al 
P.C.M., pe motiv că românizez limba, am răspuns că nu înţeleg 
cum o românizez, şeful secţiei, transnistreanul Mihail Pleşco, mi-a dat un 
exemplu, uitându-se în turnătorie: dumneata foloseşti cuvântulurbanizare, care 
e românesc. Mi-a servit balonul la fileu: „Păi, Dvs. nu citiţi Pravda (= oficiosul 
C.C. al PCUS), care are o rubrică: Urbanizaţia i gradostroitelstvo”. Pleşca s-a 
uitat sus spre microfoanele care bineînţeles că înregistrau convorbirea noastră 
şi de teamă să nu se afle că nu citeşte Pravda mi-a arătat cu mâna direcţia spre 
uşă, fără să mai spună vreun cuvânt. Necazul cel mare a fost neacceptarea 
mea multă vreme în Academie. 
A.G. În 2005, într-un articol din „Timpul” din Iaşi, profesorul Dan 
Mănucă a reluat o discuţie despre „dramatismul cumpenei critice”, 
iniţiată de Dumneavoastră în Critice I, Fierăria lui Iocan. Care ar fi 
pericolele ce îl pândesc pe criticul literar sub toate timpurile? 
M.C. Partizanatul, lipsa de cultură şi a sentimentului de dragoste faţă de 
literatură (de care vorbea Gogol), gafa de neintuire a valorilor marilor 
scriitori, exemplul clasic fiind Sainte-Beuve care nu i-a înţeles pe mai-marii 
vremii sale – Balzac, Flaubert, Hugo. 
A.G. Criticii actuali se bucură de o libertate a expresiei fără precedent, 
însă nu se prea fac prezenţi prin lucrări şi atitudini demne de luat în 
seamă care ar împinge literatura înainte, spre europenizare. De ce se 
întâmplă acest lucru paradoxal? 
M.C. Explicaţia e simplă: nu sunt „europeni” prin cultură, nu sunt atraşi de 
valori, ci de animozităţile găşchiste şi de mahala, de cancanurile atât de 
specifice provinciei; unii dintre ei sunt stăpâniţi de prejudecata că ne înscriem 
în dialogul valoric nu cu Eminescu, ci cu nihiliştii, minimaliştii, cu 
postmoderniştii în bloc, căci însăşi afilierea programatică la postmodernism îţi 
asigură valoarea… 
A.G. Aparţineţi vreunei generaţii de critici, în cadrul căreia v-aţi 
format? Se poate vorbi, în general, despre existenţa unor generaţii de 
critici de partea noastră a râului Prut? Care sunt ele? 
M.C. Nu cred că am avut parte de „o generaţie de creaţie” (vorba lui Vianu) 
a criticilor. Am fost „un lup singuratic” faţă-n faţă cu literatura care mi-a fost 
„pradă”. (Deduceţi, cu titlul de glumă: nu am fost maimuţa scriitorilor!) Ca 
singuratici sau mai puţin singuratici îi văd pe câţiva critici de întâmpinare: 
Coroban, Ciocanu, Burlacu, cu îngăduinţa Dvs., Grati, Galaicu-Păun, Crudu, 
Leahu, Răileanu… 
(Fragment din cartea Aliona Grati în dialog cu Mihai Cimpoi: „Sunt un 
om de cultură devenit un destin”, Ed. Prut internaţional, 2013) 
Interviu realizat de Aliona GRATI 
 
Sursa:http://www.metaliteratura.net/mihai-cimpoi-am-fost-un-lup-
singuratic/comment-page-1/#comment-202
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Arhimandritul Sofronie, Lettres à des amis 

proches, traducere din limba rusă de Anne-

Marie şi Athanase Tatsis-Botton, Cerf, Paris, 

2013, 146 p., colecţia «Intimité du 

christianisme» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În 1947, Arhimandritul Sofronie (1896-1993) 

ajunge în Franţa după mai bine de douăzeci de 

ani petrecuţi în Sfântul Munte Athos. Aici se 

stabilește împreună cu o mică comunitate care 

se formase în jurul său la «Donjon» în Sainte 

Geneviève des Bois şi îl cunoaşte pe părintele 

Boris Stark care slujea la „Maison russe” (casă de 

bătrâni) şi la cimitirul rusesc care se găseau în 

acest oraş. În continuare, Părintele Boris va 

deveni duhovnicul Părintelui Sofronie – care va 

deveni el însuşi părintele duhovnicesc al întregii 

familii a Părintelui Boris – şi îi va putea fi un 

sprijin preţios atunci când, printr-o gravă 

operaţie, i se va îndepărta o mare parte a 

stomacului ceea ce îl va lăsa nu doar foarte slăbit 

ci şi foarte nesigur în ceea ce priveşte durata 

propriei sale vieţi. Născut în 1909 în Rusia, după 

ce îşi va pierde mama în 1925, Părintele Boris îl 

va urma pe tatăl său în Franţa. Devenit preot, în 

1952 el va hotărî să se reîntoarcă în Rusia pentru 

a-şi realiza slujirea mai întâi la Kostroma, mai 

apoi la Catedrala din Kerson şi, în sfârşit, la 

Rzbinsk şi Iaroslavl. Părintele Sofronie va păstra 

până la moartea sa cu Părintele Boris, soția sa, 

Natalia Dimitrievna, și cei patru copii ai lor 

legături afective și duhovnicești foarte strânse. 

Acest volum adună șaizeci de scrisori pe care li le 

va adresa între 1952 și 1992. 

 Aceste scrisori sunt de un mare interes. Pe de o 

parte, adresându-se unor prieteni apropiați, 

Părintele Sofronie face numeroase destăinuiri 

confidențiale asupra vieții sale personale pe care 

nu le găsim în altă parte (despre starea sa de 

sănătate, despre munca lui, despre relațiile cu 

ceilalți, despre ocupațiile în sânul comunității 

sale și despre modul în care el percepe natura și 

evoluția acesteia în Franța, iar mai apoi în  

 

 

 

 

 

Anglia, unde ea se va muta, plasându-se sub 

omoforul patriarhului de Constantinopol, după 

ce proiectul Părintelui Sofronie de a merge și a 

se stabili în Rusia nu va găsi nici un ecou pe lângă 

autoritățile Patriarhiei de Moscova…). Pe de altă 

parte, el va face remarci profunde și, foarte 

adesea, inspirate, asupra vieții duhovnicești și 

asupra stării lumii actuale. 

Vom cita, cu titlu de exemplu, câteva extrase și, 

mai întâi, acest pasaj dintr-o alocuțiune ținută în 

fața clerului la congresul ACER la Nisa în 1951 și 

publicat în această carte înaintea scrisorilor: 

«Când, în cadrul slujirii noastre, intrăm în 

contact cu lumea, vedem că acest lucru este 

extrem de dificil. Nu știm de ce Dumnezeu nu a 

binevoit să ne dea puterea de a „vindeca toate 

suferințele oamenilor”, așa cum a dat-o Sfinților 

Apostoli și Sfinților noștri Părinți. Este ca și cum, 

lipsiți de această putere de vindecare, în slujirea 

noastră noi am fi mereu acoperiți de oprobriu. 

Atunci când oamenii, chinuiți sub greutatea 

suferinței lor, vin să ne vadă căutând la noi 

ajutor și consolare, noi le dăm opusul a ceea ce ei 

așteaptă. Fără ajutor vizibil, în cele mai multe 

dintre cazuri, cuvântul nostru nu este  

primit. Și mai mult, el pare crud. Le cerem 

răbdare și speranță dar ne atragem acest 

răspuns: „Este ușor să le ceri celorlalți răbdare, 

dar am vrea să vă vedem atunci când suferințele 

voastre devin insuportabile. Este ușor să spui 

altora că nu trebuie să dispere, dar cum să-ți 

păstrezi nădejdea atunci când peste tot vedem 

confuzie, ruină și disperare?” În tristețea inimii 

mele, am gândit adesea că, dacă cei care vin să 

ne vadă constată că nu putem face minuni 

pentru a-i ajuta, vom fi în oprobriu până la 

sfârșitul zilelor noastre. Și aceasta nu fiindcă 

cuvântul nostru nu este adevărat sau pentru că 

este pervertit, ci pentru că, lipsiți de semne 

vizibile, el nu va fi primit decât de puțini aleși. 

Cine  

va deschide auzul duhovnicesc al oamenilor, 

cine le va da viziunea duhovnicească, astfel încât 

ei să poată vedea lumina și să poată auzi 

frumusețea cuvântului predicat de către 

Biserică, iar sufletele lor să fie întoarse de la 

orice altceva? Întoarse – nu vreau să zic pline de 

ură sau ostile, ci conștiente de distanța de 

necuprins între ceea ce este din lumea aceasta și 

cuvântul lui Hristos. Și noi, în nebunia noastră, 

îndrăznim să spuneam că vă propovăduim, vouă 

și lumii întregi, acest cuvânt al lui Hristos care dă 

viață veșnică. […] 

Nu vă mirați că suntem atât de puțini la număr, 

că fructele propovăduirii noastre sunt, din punct 

de vedere cantitativ, atât de neglijabile. Măreția  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuvântului nostru nu va fi împuținat din acest 

motiv și adevărul în esența sa nu va avea de 

suferit. Cuvântul lui Dumnezeu se adresează, cu 

blândețe și fără violență, omului liber; omul îl 

poate primi sau îl poate refuza. Disprețuiți, 

aruncați, persecutați, noi ne închidem în colțul 

nostru și preferăm liniștea. Vedem că lumea își 

urmează propriile sale căi. Inima oamenilor se 

deschide avidă pentru a primi fiecare sămânță 

de suspiciune, de dușmănie, de ură, de ostilitate 

și rămâne surdă și oarbă la chemările Bisericii: să 

iubim pe aproapele nostru. Dar ingratitudinea 

oamenilor devine strigătoare mai ales atunci 

când ei își ascund dușmănia și minciuna în 

spatele numelui lui Hristos și a practicii lor 

religioase». 

Fragment din scrisoarea 20: 

«Pe când eram încă „artist”, mă gândeam mereu, 

și încă mă gândesc, că arta cea mai înaltă este 

arta de a trăi. Oamenii manifestă adesea mari 

daruri de stăpânire de sine și, când se cufundă în 

munca lor creatoare, ei ajung până la a stăpâni 

mișcări foarte subtile ale degetelor (la 

muzicieni), a gândi cu precizie cel mai mic 

cuvânt (la poeți și scriitori), a găsi nuanțe abia 

perceptibile (la pictori). Dar, iată, în viață 

aproape toți acești „artiști” se dovedesc absolut 

incapabili să-și stăpânească nu numai cel mai 

neînsemnat detaliu al vieții lor interioare, al 

emoțiilor lor sau al înlănțuirii gândirii lor, ci 

chiar să-și țină în frâu patimile cele mai 

grosolane. 

Astfel, arta de a trăi (adică de a se domina în 

fiecare clipă, în tot locul, orice ar face și față de 

oricine) este, indiscutabil, cea mai nobilă artă; și, 

fără nici o îndoială, indestructibilă, deoarece îl 

va însoți pe om dincolo de moarte, în viața 

veșnică. După cum știți, eu predic această artă de 

a trăi deoarece face parte din slujirea mea, fiind 

totuși foarte conștient de completa mea 

incompetență. Pentru mine este clar că întreaga 

suferință a lumii nu poate fi atribuită 

Creatorului. În mod ciudat, oamenii nu aleg ceea 

ce este mai bun, ci mediocritatea.  

( Continuare în pagina 17) 
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 Nu spun ceea ce este mai rău, ci mediocritatea. 

Dar suntem foarte strâmtorați în această 

mediocritate atunci când ne agățăm de ea fără 

să dorim să ne lăsăm inima să se lărgească. 

Astfel, toată viața noastră trece luptând 

împotriva îngustimii inimii oamenilor. Și ca să 

fiu sincer, adeseori sunt la marginea 

deznădejdii. Oamenii, chiar cei care sunt buni, 

drăguți, inteligenți, instruiți, nu sunt capabili să 

trăiască în bună înțelegere, și atunci țesutul 

vieții se rupe la fiecare pas. Acest țesut viu nu 

poate fi cârpit decât printr-o încordare extremă a 

întregii iubiri pe care o dăm celorlalți. Inima, și 

toată firea împreuna cu ea, este într-o mare 

suferință, atunci când am dat tot fără să-i putem 

restabili integritatea. 

Iată, vă destăinui starea în care se găsește 

adesea sufletul meu în prezent, adică ajuns la 

bătrânețe, când puterea mea a slăbit și când văd 

sosind sfârșitul vieții mele fără să ating ceea ce 

caut și am căutat mereu. În mod evident, acest 

lucru nu se va întâmpla în această lume. Și 

plecarea noastră de aici va fi în mod inevitabil 

legată de întristare pentru 

starea lumii. 

Nu interpretați aceste cuvinte 

precum un semn de lașitate. Nu. 

Este mai degrabă un semn de 

îndurare, de milă. Este obositor 

să-ți petreci întreaga viață 

luptând împotriva neștiinței 

grosolane, a relelor înclinații ale 

oamenilor. Este obositor, pentru 

că oamenii nu doresc binele, nici 

lumina. Experiența de secole a 

arătat toate pagubele produse 

de învrăjbiri și lupte. Se pare că 

ar putea fi posibil… că ar fi 

marele moment… de a înțelege 

că, dacă oamenii și-ar uni 

forțele, ar putea trăi fără să le 

lipsească nimic. Dar dorința de a 

stăpâni, de a domina, este atât 

de înrădăcinată în inima 

oamenilor, încât tocmai această 

stare li se pare a fi 

normalitatea». 

 

Fragment din scrisoarea 31 

«Fie ca bucuria de a aștepta 

venirea Zilei fără de sfârșit a lui 

Hristos să nu vă părăsească și ca 

adevărata inspirație, care nu 

este alta decât Duhul Sfânt 

Însuși, să rămână pururi cu voi și 

să vă învăluie mai mult încă 

decât aerul pământesc. Această 

urare este cu atât mai arzătoare 

acum, când în lumea întreagă se 

nasc și se înmulțesc „pre-

oamenii”, foarte adesea brute incapabile să 

accepte nașterea pe care o dă Duhul primit de 

sus: ei rămân „pre-oameni” până la sfârșitul 

zilelor lor și sunt lipsiți de conștiința de a fi fii ai 

lui Dumnezeu, incapabili de a spune așa cum 

trebuie rugăciunea Domnului, „Tatăl Nostru”. 

Lumea devine o grădina zoologică gigantică. 

Trebuie ca noi să ne ridicăm mereu glasurile 

către Dumnezeu pentru ca El să trimită o nouă 

revelație – sau, mai degrabă, noi minuni (nu de 

ordin tehnic, bine-înțeles) – acestei lumi, care 

piere în menghina disperării și a absenței de 

sens astfel încât să trezească conștiința acestor –

„pre-oameni” pentru a se naște la o viață umană 

autentică. Starețul [Siluan] și mulți alți asceți s-

au rugat pentru lume timp de decenii și această 

rugăciune este fără de sfârșit. Dar Hristos a 

biruit și biruința Sa rămâne pe veșnicie». 

 

Fragment din scrisoarea 35 

«Am hotărât să-i las pe „copiii” mei, așa cum îi 

numesc eu, să se pregătească pentru inevitabila 

mea plecare, adică să lupte singuri pentru 

existența lor, dar și pentru a mă putea odihni și 

regăsi pe mine însumi departe de această 

agitație fără de sfârșit. Dar mă vei crede (știu că 

mă vei crede, pentru că tu însuți treci prin 

această încercare), că mi se întâmplă foarte 

adesea să nu am vreme să fac ordine în camera 

mea, să mănânc normal și liniștit sau să-mi fac 

un program pe care să-l pot urma. Mă ofer 

tuturor și fiecăruia – și mai ales celor care suferă, 

care au cu disperare nevoie de ajutor), care sunt 

apăsați de vreo grea singurătate, de boli, de 

muncă pentru puterile lor sau de către propriile 

lor imperfecțiuni. De ei am mai întâi grijă. Către 

ei îmi îndrept mai întâi inima și atenția. Vin mai 

apoi inevitabilele „treburi” ale lumii acesteia: 

toate problemele oficiale și administrative 

legate de existența noastră. Apoi, primirea 

numeroșilor vizitatori, dintre care cei mai mulți 

vin de departe și merită, deci, întreaga noastră 

solicitudine. În sfârșit, mai este și corespondența 

[…]. 

Tu știi că, pentru un preot, corespondența sa 

este, mai mult decât orice altceva, complexă și 

exigentă, pentru că toți cei care i se adresează o 

fac în speranța că el va fi atent la toate 

problemele lor, că le împărtășește toate 

necazurile și așa mai departe. Adesea, este de 

ajuns cea mai mică imprudență, cea mai mică 

neglijență, pentru ca o persoană să fie rănită 

mortal de această neatenție și chiar să fie dusă în 

ispită pentru mult timp. Toate acestea necesită 

multă forță interioară. Mă mir eu însumi 

câteodată că am purtat toată această povară în 

tot acest timp. Totuși, nu pot 

să mă laud că am o sănătate 

bună. De la operație, 

aproape în toți acești ani, 

seara (adică la unu sau două 

noaptea) a trebuit să iau 

somnifere pentru a putea 

începe slujba la ora șase. 

Foarte adesea a trebuit să mă 

mulțumesc cu patru ore de 

somn. Câteodată am reușit 

să mă odihnesc un pic după-

amiaza, dar câteodată mă 

prăbușesc în patul meu 

complet epuizat. 

Tu nu o să spui, așa cum fac 

alții, că mă plâng: oamenii nu 

îngăduie unui preot să-și 

exprime cea mai mică 

dificultate, pentru că ei 

așteaptă ca el să-i ajute, așa 

că el trebuie să poarte toate 

greutățile lor și chiar, dacă 

așa vrea Dumnezeu, 

greutățile lumii întregi. Îi 

înțeleg; celor care cer prea 

mult (și doar acelora) le scriu 

că nu pot să țin pasul, nu am 

destulă forță, așa încât să 

primească cu mai multă 

îngăduință o eventuală 

neglijență din partea mea». 

 

 

 

 

Sursa:http://www.pemptousia.ro/2014/09/arhimandr

itul-sofronie-scrisori-catre-prieteni-apropiati/ 
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Conversația s-a desfășurat în limitele 
parametrilor firești ai unui chestionar ce 
investighează relația dintre persoană și autor 
ce se petrece în interiorul unui scriitor, și 
asta a adăugat un dram de bun umor 
profesorului Kurt Bigot care se simți comod 
vorbind, printre altele, despre vremurile 
petrecute în colegiu, despre mătușa sa Inma 
și câinele său Hercules, fără să intre în 
polemici istoriografice. Recentul său articol 
“Vezuviul nu a paralizat Pompeiul” a cauzat 
un boom editorial și agitație în cercurile de 
istoriografi, care au pornit să-și descarce 
bateriile contra “acestui șarlatan străin“. 
Se coborî din taximetru și intră în vechiul 
edificiu al departamentelor –fără de 
ascensor– unde îi închiriaseră un mic locaș, 
considerând că nu va întârzia mai mult de o 
lună pe aici, asta cel mult. 
Închise ușa și începu să urce scăroaiele de 
marmură; ducea dorul acelor vremi când se 
construia cu bun gust și material bun, și, încă 
o dată, se reîntâlni pe scara patrusprezece 
(deja v-am mai povestit despre aceasta) cu o 
fetiță de vreo opt sau zece ani, slăbuță, 
palidă, blondă, jucându-se absentă cu o 
păpușă. Trecea pur și simplu pe alături de ea 
fără să o salute, dar de data asta i se 
strecurase acel strop de bucurie în inimă, și îi 
vorbi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
−Bun găsit, fetiță. 
Ea nu se întoarse să-l vadă și surâse fericită, 
dar fără să-i răspundă la salutare. Profesorul 
se simți tentat să se așeze alături de ea, dar 
se abținuse. Își aminti că o adolescentă din 
Statele Unite a acuzat un bărbat de faptul că 
ar fi dorit să o violeze doar pentru că acesta îi 
propusese să-i ajute a căra niște pungi de la 
un supermarket. 
−Să ai o seară bună, − doar atât își permise 
să zică și își continuă drumul, copleșit că 
fetița îi vorbise, lucru care nu se întâmplă în 
adevăr, dar așa presupuse că ea îl urmărea cu 
privirea surâzând. 
Se făcuse comod în micul său birou, servi un 
brandy, își aprinse pipa și răsfoi toate 
publicațiile –nu avuse timp să le citească pe 
toate– ce vizau cartea sa. La vederea unora 
zâmbea pentru reușitele imagini fotografice, 
în alte cazuri își încrețea fruntea din cauza 
redactărlor proaste ale ziaristului, moment în 
care îi atrase atenția sunetul pașilor 
diverselor persoane din curte și de pe scări, 
ce se auzeau din când în când și faptul că 
nimeni nu vorbea cu fetița. Se ridică, 
întredeschise ușa și privi spre scară; copila 
continua să stea acolo iar o doamnă obeză 
cobora pe scară fără să se întoarcă măcar 
pentru o clipă ca să privească spre fetiță. 
Închise ușa și reveni la treburile sale. După 
asta, din cauza unor bătăi ușoare în ușă, sări 
așa că era cât pe ce să verse vasul cu brandy. 
Îi displăcea permanenta sa stare nervoasă, în 
realitate însă îl deranjau toate în jur, toate 
zgomotele pe care nu le producea el personal. 
Se ridică și văzu copila de pe scări. Nu era o 
idee bună ca ea să treacă pragul 
departamentului și nici ca el să iasă pentru a 
vorbi cu ea în culoar, nici nu știa ce să facă. 
−O cunosc pe mătușa ta Inma−, zise liniștit 
copila. 
Un fior îi trecu prin spate iar apoi îl duse 
gândul că posibil ea văzuse interviul pe care i-
l luaseră la televiziune și pe care 
extraordinara imaginație a copiilor... 
−Ea te-a iubit mult−, și surâse. 
−Așteaptă-mă. Acușica ies−, îi ceru și închise 
ușa. 
Își scoase halatul și îmbrăcă un maiou, 
jacheta, își puse pantofii și ieși în culoar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copila plecase. O femeie trecu pe alături și îl 
preveni. 
−Nu se permite fumatul în coridoare. 
−Scuzați−, răspunse pierdut cu firea și 
căutând cu privirea în toate părțile. 
Femeia își continuă calea iar profesorul o opri 
cu vocea sa. 
−Fetița. Dumneata ai văzut-o? 
−Nu există nici o fetiță în edificiu. Nu ai văzut 
anunțul în curte? 
De asta, deci, nu vorbește nimeni cu ea, – se 
gândi profesorul. Uneori persoanele se fac 
complicele acestor transgresiuni și 
colaborează păstrând secretele. De ce, însă, 
se expunea fiind așezată pe scări? 
Femeia plecă și el rămase mut, privind în jos, 
poate că fetița se ascunse, până în momentul 
când un “pssst, pssst” îl făcu să se întoarcă 
vădit marcat. 
−Vii să vizitezi pe cineva sau locuiești aici? 
−Nu, − îi răspunse copila. 
−Nu, adică cum? 
−Că nu locuiesc, − și strânse puternic păpușa 
în brațe. 
−Bine. Vizitezi pe cineva. 
−Pe tine. În numele mătușii tale Inma. 
−Bine. Să uităm de mătușa Inma. 
−Ea nu a uitat de tine, așa că m-a rugat ca 
să… 
−Ascultă, hai să vorbim… Ce nume porți? 
−Inmaculada. Așa mă numeam eu de mică... 
Acela era lucrul cel mai improbabil în viața 
unui om de știință și, cu toate acestea, i se 
întâmpla lui. 
−Cum este posibil?, − se întrebă, asociind 
trăsăturile copilei cu ceea ce memoria sa 
reținuse de la mătușa sa Inma pe când era 
tănără iar apoi matură; se asemăna atât de 
mult acestei fetițe. 
−De ce nu mi-ai vorbit mai înainte?, − zise 
profund mișcat profesorul. 
Fetița porni să vorbească, însă începu să se 
evapore și el văzu doar cum mișcă buzele. 
Profesorul stătu înlemnit până o altă voce îl 
făcu să reacționeze. 
−Nu înțelegeți? Aici nu se permite fumatul! 
 
 
 
 
 

Julio Díaz Escamilla are peste 50 de piese 

de teatru scrise, nouă cărți de poezie , 

două cărți de povestiri scurte , patru 

romane. Distins cu numeroase premii 

internaţionale. ( Născut în El Salvador , 

1957 ).  
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Nimeni nu știa cu exactitate de unde venise 
domnul Barden. Într-o bună zi, casa cea veche a 
soților Ramila, care plecaseră de aici mâhniți în 
urma sinuciderii Amaliei – fiica lor mai mare – se 
pomeni ocupată de către un domn pe care, după o 
săptămână de zile, îl vedeam pășind pe drumurile 
colbăite ale satului. 
Era mult prea bătrân, slab și cu pielea tăbăcită, 
avea puțin păr pe cap și barbă grizonantă, mergea 
încovoiat băgat într-un sacou negru din piele de 
caprioară, pantaloni cenușii și o cămașă de 
culoare indefinibilă, la gâtul căreia stătea 
înnodată o panglică de culoare cafe sau roșie 
asemenea unei cravate.În acea dimineață 
stăteam în magazinul lui Pietro cumpărând niște 
mazăre. Doamna Marga o cântărea, moment în 
care se deschise poarta scârțâitoare și intră 
domnul Barden. Ambii am rămas stâlp. Bătrânul 
înaintă spre tejghea și mă făcu să întorc capul și 
să privesc cu ochii săi gri, ciocăni cu bastonul în 
încăpere și eu dădui câțiva pași în urmă, după care 
se îndreptă spre doamna Marga. 
-Îmi trebuie petrol lampant. 
Doamna Marga încercă să zâmbească și o perdea 
verde înghiți corpul său; apoi apăru cu o butelie și 
o puse pe tejghea. 
-Un baril – se indignă domnul Barden. 
-Voi cere să vi să se aducă acasă, peste 
aproximativ o oră. 
- Eu îl voi duce, – răspunse bătrânul lovind încă o 
dată cu bastonul în încăpere și făcându-mă să 
mai dau un pas înapoi. 
Doamna Margo se lăsă din nou înghițită de perdea 
și atunci îl auzii pe domnul Barden bolmojind: 
-Nu sunt calic. 
Eu mă făcui că nu înțeleg și îmi băgai mâinile într-
un sac deschis de fasole ce sunară a ceartă. 
-Să nu faci așa ceva! 
Mă întoarsei cu fața spre el și îmi veni în cap să-i 
zic doar: 
-Nu, domnule. Scuzați. 
-Câți ani ai? 
-Unsprezece, domnule, – am zis gata să 
izbucnesc în plâns. 
-La vârsta ta făceam deja baie singur. Înțelegi? 
Doamna Marga și soțul ei Pietro veneau, cu mare 
greutate, împingând un butoi și moșul își luă 
privirea de pe mine. M-am simțit eliberat. L-au pus 
în fața ușii de la intrare și Pietro se porni spre 
bătrân. 
-Iată-l, domnule... - și zâmbi. 
-Barden!, Barden. Cât costă? – a zis foarte, dar 
foarte serios. 
-Șase pesete. 
Bătrânul sprijini bastonul său de tejghea, își 
descălță un papuc, scoase un plic și, de aici, o 
bancnotă pe care o puse pe tejghea. Am văzut 
piciorul său gol, foarte alb, osos și cu o unghie a 
degetului gros neagră, foarte neagră, toată unghia 
era neagră, era unghia cea mai neagră văzută 
vreodată de mine. Doamna Marga luă bancnota, 
deschise un sertar și puse câteva bancnote și 

niscaiva monede ce sunară mut pe sticla 
tejghelei. El băgă bancnotele în plic și împreună 
cu piciorul osos și unghia neagră – foarte neagră 
– le băgă în papuc. Se răsuci ca să mă vadă iar eu 
îmi întoarsei privirea spre fasole. Ascultă cum 
răsuna de tropote încăperea și își luă monedele, 
își înșfăcă bastonul și păși până la butoi. Eu 
stăteam în espectativă, emoționându-mă în 
adevăr și așteptând să văd cum moșul ridică pe 
umerii săi acel butoi plin de petrol lampanat. 
-Să vă ajut, domnule Barden, - zise Pietro cu voce 
hotărâtă. 
-Chiamă atunci oamenii din căruță, care stau 
afară, - răspunse bătrânul. 
Zicând așa, doi băieți intrară, încărcară butoiul și 
plecară. Moșul se opri la ușă și zise lui Pietro și 
doamnei Marga: 
-Făceți cumva ca acest băiat să se băiască. 
În timpul nopții, când tatăl meu cobora în subsol, 
unde își avea laboratorul și prepara 
medicamentele pe care i le solicitau la farmacie – 
farmacia noastră se afla la două colțuri de stradă 
depărtare de magazinul lui Pietro – mă întâlneam 
în grădina din spate cu prietenii mei, care mă 
așteptau tupilați (vă voi explica pe urmă din ce 

cauză), și rămâneam cu ei până ce tatăl meu 
ieșea din subsol; nu era dificil să înțelegi de ce 
tatăl meu făcea atâta gălăgie când mergea, când 
vorbea, când căsca, când făcea de toate întrucât 
era un pic surd, a pierdut odată claxonul și de 
atunci trebuia să apropie urechea de gura 
oamenilor și să strige. Iată de ce noi aflam ușor 
unde se afla și ce făcea. 
V-am povestit aventura înfiorătoare referitoare la 
Pietro, despre bătrânul care se numea așa 
precum fac broaștele, despre mirosul său de lemn 
umed, despre privirea care arunca foc, papucii 
plini de bani și unghia neagră, ¨foarte neagră!¨, 
am repetat. 
Hanibal - care era gras și cu care niciodată nu 
puteam să alergăm în joacă, nu din cauză că era 
gras ci fiindcă se asfixia - avea ochii fixați pe 
fiecare cuvânt al meu, Antonio însă nu credea în 
nici o silabă de a mea. Ah, da! Tatăl meu mi-a 
interzis să prietenesc cu Antonio deoarece tatăl 
său fura bovine... doar pentru asta, dar eu nu l-am 
văzut niciodată măcar cu o vițică. Mă căuta mereu 
și, în timp ce tatăl meu discuta cu Hanibal, 
Antonio făcea zgomot în curte iar eu îi făceam 
semne grăsuțului pentru ca el să se ducă în curte 
și să se ascundă cu Antonio, după care eu făcem 
un semn și ei ieșeau. Aproape că în semiumbră, 
deoarece în coridor exista doar o lampă, vorbeam 

despre multe chestii și ne spuneam unul altuia 
multe chestii și țineam în secret multe chestii. 
Antonio – înainte de a ne vorbi despre bătrân – 
ne-a trântit-o: 
-Am ajuns azi tocmai la Loma Alta (un sat situat 
la mare distanță de al nostru) și îmi displăcu – el 
se culca înaintea trenului și intra în orice vagon. 
Apoi eu le-am povestit despre bătrân, iar Antonio 
ne-a speriat într-adevăr. 
-Să mergem la casa acestui vampir – avea să îmi 
pară rău că am deschis gura. 
Vom intra în grădina casei prin spate și îl vom 
spiona pe la geamuri. Așa vom vedea cum se 
transformă în liliac și cum iese prin horn să caute 
oameni ca să le sugă sângele. 
-Mâine, - am zis pentru a câștiga din timp iar mai 
apoi să scornesc ceva ca să nu merg. 
-Nu. Chiar azi. Când vor dormi cu toții. 
Hanibal a fost ultimul în a ajunge la apel – dar a 
ajuns. Am început să pășim măsurat prin curtea 
vechii case strânși lipiți de pereții exteriori. Puține 
geamuri erau luminate și asta ne împiedica să 
mergem. Antonio era liderul, iar în spatele lui 
pășeam noi în tăcere, cu mult greu. Atunci se 
dezlănțui! Din toate părțile începură să iasă niște 
scrâșnete mortuare „bar-den, bar-den, bar-den, 
bar-den” și să tremure ramurile și tulpinile. 
-Sunt broaște, - șopti Antonio. 
-Ne-a observat, să mergem de aici, - ne imploră el. 
-Sunt broaște, doar broaște, - medită Hanibal 
convingânduse pe sine însuși. 
Încercarăm să distingem ceva acolo înăuntru, ce 
se afla după un geam, însă văzurăm doar un pian, 
o ramă cu imagini fotografice, un tablou sau o 
oglindă și un scaun. Trei acțiuni s-au produs 
aproape în același timp: sunetul unei uși care s-a 
deschis, o lumină care era cât pe ce să se 
izbească în geam și noi care ne ghemuiserăm. 
Simțeam că inima îmi ieșea pe gură. După un 
scurt timp cât stăteam acolo ghemuiți, Antonio 
porni să se miște lipit de perete până când îi văzui 
fruntea că depăși golul geamului. Fără să ne lase 
din ochi, făcea semne ca să privim și noi 
deasemenea. Puțin câte puțin ne apropiasem și 
noi ochii de geam (îmi amintesc că îmi frecasem 
nasul și ajunsesem ultimul în a mă poziționa). 
Bătrânul stătea pe scaun, cu picioarele 
desfăcute, balansa capul și scotea fum pe gură. 
Începu să se cutremure. 
-Fumează, - zise Antonio -, tatăl meu tot fumează. 
Eu mă aflam ca în altă lume, fiindcă prietenii mei 
aplecaseră capurile rapid iar eu mă trezii cu ochii 
pironiți, văzând cum bătrânul întoarse capul său 
spre geam și atunci a fost când am reacționat și îl 
aplecasem pe al meu, dar jur că mă văzuse; sunt 
sigur că nu doar mă observase ci chiar mă 
recunoscuse. Nu am mai stat mult pe gînduri, cu 
lumină sau fără, am șters-o care și încotro și nu 
ne-am oprit până când nu am ajuns în stradă 
perfect sănătoși și întregi, cu toate că Hanibal 
respire foarte urât, ca și cum se înădușea. 
În ziua următoare – care era duminică – auzii cum 
tatăl meu discuta cu cineva (ca de fiecare dată 
aproape strigând) la ușa casei. Mă uitai și văzui 
că acolo stătea bătrânul. Începui din nou să 
tremur – poate că se plângea pe mine. Tata își 
apropia urechea de bătrân și văzui cum acesta 
deschise gura și doi colți lungi se îndreptau direct 
spre gâtul tatălui meu. Fugii înspăimântat pentru 
a mă ascunde în grădină! 
Inima mi se urcă în cap și o ascultam cât bate de 
tare, timp în care vedeam de la distanță cum tatăl 
meu făcea notițe în caietul său de rețete și își luă 
rămas bun de la bătrân. 
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Flori de ciulini, flori de pământ căznit,  
Cu ghionturi între spini, şi-îmbrâncituri,  
Aprind, în desperare şi călduri,  
Trei candele cu moţul ciufulit, 
Flori îndărătnice, osoase flori,  
Flori bătăioase, încâlcite-n snopi, 
Ruptura-ncălecând, a unei gropi,  
S-o stăpânească numai tagma lor,   
Flori semeţindu-şi sufletul ţepos, 
Flori fastuos fanatice ca un- 
De sus- cer mov, ornat cu semiluni 
Şi constelaţii, greieri, până jos… 
Cum le întimidezi, răi, ghimpii sar, 
Spăimoase cârdăşii de cuţitari… 
* 
Păduri de brad cu-acoperiş astral, 
Se-înăbuşă pământul de păduri, 
Păduri de tei, cu aurul mahmur, 
De trandafiri, călini, jasmin, santal, 
Păduri făr` arbori, mari păduri de crini, 
Se prăbuşeşte încă un stejar, 
Păduri cioplite- uşă de altar, 
Păduri trăgându-şi eminenţa din 
Iubire, umbră, rugăciune, leac, 
Păduri imaginare, fără a-şi 
Înmuguri urmaşii din urmaşi, 
Păduri de orgi, păduri de liliac, 
Păduri cu sufletu-n extaz, buimac, 
Îşi cântă`n frunză suflet uriaş… 
* 
O tufă de ciulini cu şapte ochi  
În floare, cei mai sprâncenaţi, se-alintă,  
Oricât te-njură fără să te mintă,  
“Ce lele-mi eşti, nu-ţi fie de deochi!”  
Iniţiate-în mari academii  
De nori la modă, rupţi între picioare, 
De nevăzut, măcar strălucitoare,  
În inimă îţi zboară ciocârlii-  
Pe înnoptat, pământul dedulcit  
De-otrava zbenguită picătură,  
Cu picătură între dealuri jură  
Pe macii nărăviţi la infinit , 
În peliniţă să te tăvălească,  
Ce cutră-mi eşti, de-esenţă ştrengărească!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

Zdrobit în râşniţe strălucitoare,  
De câte ori de-o doamnă-ndrăgostit,  

Sau fetelor furând o sărutare,  
Mă pomeneam al naibii pedepsit,  

Deci alungat cu-asprime la plimbare;   
Azi, după ani, cu zborul tot mai jos,  

Le-admir din cine ştie ce-ntâmplare,  
Cum, bietele, îmbătrânesc frumos;  

Mi se-ofilea pelinu-n buzunare,  
Când altele mă înşfăcau de gât,  

Cu zor-nevoie să-mi devină soare,  
Azi, vinovate,-îmbătrânesc urât;  
Pe-aripi, cât fiecare-o fi în stare,  

Dragele-şi poartă blânda-ntunecare. 
*  

Mi-am cumpărat din drepturi de-autor  
Douăsprezece zodii incomplete  

Şi-o mătură de-ascuns pe îndelete  
Istoria cu scârbă sub covor;  

Şi nişte roabe-umplute cu pietriş,  
Cât a rămas din toată desperarea  

Şi strigătele după demolarea  
Lui Dumnezeu, pe faţă ori furiş;  

Şi-o cană cu apă de la robinet  
Să o răstorn la rădăcina vieţii  

În patosul de-a preschimba poeţii  
Pentru nimic la casa de-amanet;  

Şi încă-un pumn mi-am cumpărat, de sare  
Pe rănile de ieri şi viitoare. 

* 
Unii-au crezut-o şoim sau ciocârlie,  

De-au dăruit-o ocult cu-naripare,  
Alţii-au târât-o la spânzurătoare,  
În groapă înfundând-o, cu mânie;  

Unii pe cinste-i cârpăcesc pereţii  
Colibei, hârbuiţi ca-ntr-o furtună,  

Fardând-o-`ntre lumini cu vestea bună  
Că-`n casa ei, l`-altar, slujesc poeţii,  
Alţii o smulg, o storc din balamale,  

Se-ngraşă pântecos, pân`o îneacă  
În tobe cu zdrăngănituri, aşa că  

O-nalţă la doi bani şi trei parale,  
Cu-atât la colţ de străzi, pe veresie,  

Se vinde amărâta poezie… 
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Vyacheslav Samoshkin este un poet şi ziarist 
rus, membru al Uniunii Scriitorilor din 
Moscova. S-a născut în anul 1945 în regiunea 
Penza (Rusia) şi a absolvit Universitatea 
“M.V.Lomonosov” din Moscova. A fost 
corespondent permanent de presă în 
România.A condus Biroul RIA “Novosti” din 
Bucureşti. În anii studenţiei a participat la 
asociaţia informală a poeţilor SMOG ( Cea mai 
Tânără Societate a Geniilor), interzisă de 
autorităţi. Printre publicaţii la care a colaborat 
publicând poezie: revistele ruse 
“Iunost”,”Moscova”,”Den i noci”, “45 Parallel”, 
“Literaturnaia Rosia”, revistele “Kresciatik”-
Germania, “Kodrî”-R.Moldova, Chişinău, în 
România a publicat în revistele: “România 
literară”, “Cronica Română”, “Argeş”, “Cronica 
Fundaţiilor”, “Kitej-Grad”. 
Vyacheslav Samoshkin a publicat cartea de 
poezii “În direcţia spre (dinspre) SMOG” 
(Moscova,2008).El a tradus poezie şi proză 
românească şi a participat la diverse festivaluri 
internationalede literatură.În present este 
redactor şef al publicaţiei international Dialog 
of the Seas,editată sub egida International Fund 
for Cooperattion and Parttnership of the Black 
Sea and the Caspian Sea. 
Vyacheslav Samoshkin este unul din poeţii cei 
mai importanţi pe care Rusia de azi îi are, din 
stirpea reprezentată de Alexander Block,Puşkin 
sau Anna Ahmatova. Vocea lui poetică o 
continuă pe cea a marelui poet rus Serghei 
Esenin, ale cărui sonorităţi se regăsesc în 
versurile diamantine şi tragice ale lui 
Vyacheslav Samoshkin. Cartea acestuia, 
Poştaşul nocturn, în versiunea românescă 
realizată de regretatul Ion Covaci, bun 
cunoscător al limbii ruse, apărută la Editura 
Ideea Europeană,Bucureşti, 2014, readuce în 
circuitul aproape stins poezia mare a Rusiei, 
ţară cu o mare tradiţie culturală. 
Vyacheslav Samoshkin este unul din marii poeţi 
ai secolului XX, dincolo de orice prejudecăţi.- 

Marcel Ion FANDARAC. 

 
Secolul XX 

 
Secolul XX-istorie cifrată: 

Două cruci ale Sfântului Andrei, 
Pe una Rusia-i crucificată, 
Pe cealaltă, URSS. 
 

Supă de fidea 
 
Mă serveşti cu supă de fidea, 
Şi fideaua, şerpuind în farfurie, 
Ia formă de seceri şi ciocane, 
Şi-nchipuie sigla URSS. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cocorii lui Ibycus-1989 
 
Flăcări prin coama copacilor zburdă, 
Dar din ceruri coboară-o nelinişte surdă; 
Cocorii clamează acelaşi refren: 
<Tien an Men! Tien an Men! Tien an Men!> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La moartea lui Soljeniţîn 
 
De, parcă,brusc un braţ mi se tăiase, 
Şi-aripa morţii m-a zdrelit în zbor. 
Prieteni, strângeţi-vă să-mi fiţi reazem, 
Şi re minor, orchestra, re minor… 
 
Să se reverse Mozart pe pământ, 
Dar pentru <Recviem> eu n-am putere, 
Rusia îl coboară în mormânt 
Pe cel ce-a înălţat-o la-nviere. 
 

La sicriul Rusiei 
Lui Aleksandr Zinoviev 

Să zici că s-a mai luminat 
Oraşul, după-atâta ploaie, 
Lins de şuviţe şi şuvoaie, 
E strâmb şi neadevărat. 
 
La tot pasul te umple urâtul, 
De parcă-ntr-o ţară de monştri 
Ne-ar fi abandonat zeii noştri: 
Mizeria, rânjind, îşi şterge râtul. 
 
S-o tăiem de aici! Însă unde? 
În patrie-i glod pân` la gât 

Şi sufletul-mai mohorât, 
Şi moartea la jale-ţi răspunde. 
 
Iar ploaia-i strânsură de-alean, 
De plâns la sicriul Rusiei 
Ce nu-i de ajuns s-o învie 
Chiar de-am lăcrima un ocean. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salutare, oraş răspopit! 1998 
 
Moscova!... Îmi iau bun rămas 
De la însoţitoarea sprinţară 
Şi iată-mă, băştinaş de pripas 
Pe caldarâmul din gară. 
 
Salutare, oraş răspopit 
Şi dizgraţiat al destinului! 
Ce jug tătărăsc poate fi mai cumplit 
Decât demenţa Kremlinului? 
 
Întâi, ţara a fost ruinată, 
Apoi s-a ciopârţit ce-a rămas, 
Şi din plăcinta cu sârg sfâşiată 
s-au înfruptat Naş după Naş. 
 
Buticuri şi chioşcuri râvnind chilipir, 
Merţane gonind la tot pasul… 
Sub poleiala asta în delir 
Ţipă lăcomia şi falsul. 
 
Luxul prostesc şi preţul infernal 
Plătit pentru el mă-nfioară, 
Când uliul sărăciei, bicefal, 
Planează, hămesit, peste ţară. 
 
… Sătul de zarvă şi de vagi păcate, 
La rădăcini mă întorc din nou: 
Cobor şi miroase a muşcate 
Mântuitorul meu metrou. 
 

Primul tramvai 
 
Ca o stivă e liniştea asta! 
Pentru sunet nu-i loc nici de-un deget. 
Moţăind, se foieşte nevasta, 
Mângâind universul pe creştet. 
 
Dar deodată-n străvechiul oraş, 
Năvălind ca tătarul Mamai, 
Trufaş,nărăvaş,buclucaş, 
Sparge noapte întâiul tramvai. 
 
Tipul ăsta se ia-n serios 
Şi electrici să fim ne învaţă: 
Jerbe lungi de scântei de sub roţi- 
Doar apoi se topeşte în ceaţă. 
 
Altu-i şpilul aicea, băieţi! 
Alt dichis, şi se riscă hoţeşte, 
Iar tramvaiul, clopoţind semeţ, 
Epoci noi, perle noi,prevesteşte 
 
El, tramvaiul, iabraş precum e 
Le străpunge, scrâşnindu-şi mania 
Din Rusia în URSS 
Şi de-acolo-din nou-în Rusia.  
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Sunt bolnav de tot, prieteni, 
Sunt bolnav peste măsură. 
Singur nu ştiu cum şi unde m-am 
îmbolnăvit. 
Ma frâng. 
Parcă galopează vântul 
Şuierând prin stepa sură, 
Parcă-n creier alcoolul 
Fierbe ca-n septemvre-un crâng. 
Ca o pasăre din aripi, 
Capul din urechi vibrează. 
El picioarele trudite 
Să-şi mai poarte n-are cum. 
Un om negru, 
Un om negru, 
Un om negru 
Vine şi pe pat s-aşează. 
Un om negru 
Nu ma lasă s-adorm noaptea nicidecum. 
Un om negru 
Plimbă-un deget pe o carte ticăloasă 
Şi ca peste-un mort călugăr, 
Mormăindu-mi din abis, 
Îmi citeşte viaţa unui zurbagiu, 
De patimi roasă, 
Împlântând în suflet groaza 
Şi umplându-l de plictis. 
Un om negru, 
Negru, negru! 
“Hei, asculta-mă, ascultă - 
Mormăie mişcându-şi gheara - 
În această carte-s multe planuri mari 
Şi mari idei. 
Acest om trait-a-n ţara 
Care-o stăpâneau scârbavnici, 
Prefăcuţi şi mari mişei. 
Ţara ceea, în decemvre, 
E drăceste de frumoasă sub zapezile de 
spumă, 
Viscolele ţes fuioare 
De pe caierele moi. 
Acest om a fost odată aventurier, 
Nu glumă, 
De cea mai aleasă viţă 
Şi de cel mai falnic soi. 
A fost fercheş, 
Pe deasupra şi poet, c-o înnăscută, 
Deşi nu prea mare forţă, 
Care nu plăcea oricui. 
Pe-o femeie oarecare, 
Peste patruzeci trecuta, 
O numea fetiţa scumpă 
Şi spunea că-i draga lui. 
Fericirea – spunea dânsul - 
E în dibăcia mânii şi în agerimea minţii. 
Cei cu suflete stângace sunt în veci 
nefericiţi. 
Nu-i nimic 
Că-n traiul nostru biciuirea suferinţei 
Ne aduce gânduri false 

Şi ne lasă istoviţi. 
Când te bântuie tristeţea, 
Când pierzi toate, 
Când te doare, 
Când te-nşfacă gerul vieţii, 
Sub furtuni, sub ani, sub vânt, - 
Să zâmbeşti cu nepăsare 
E cea mai înaltă artă 
Dintre câte-s pe pământ.” 
“Omule, omule negru! 
Nu vei cuteza aceasta, 
Doar în valuri, 
Ca scafandru nu ţi-e rostul să te-njugi, 
Mi-e indiferentă viaţa unui biet poet 
ce umblă după chefuri şi scandaluri. 
Te poftesc oricui, nu mie, 
S-o citeşti şi să-l îndrugi.” 
Omul negru 
se încrunta şi se uita fix la mine. 
În vomitături albastre ochii lui s-au înecat. 
Parc-ar vrea faţiş să-mi spuie 
Că-s tâlhar fără ruşine, 
Ca pe cineva câineşte l-am căznit 
Şi l-am prădat. 
… Sunt bolnav de tot, prieteni, 
Sunt bolnav peste măsură. 
Singur nu ştiu cum şi unde m-am 
îmbolnăvit. 
Mă frâng. 
Parcă galopează vântul 
Şuierând prin stepa sură, 
Parcă-n creier alcoolul 
Fierbe ca-n septemvre-un crâng… 
Noaptea e geroasă. 
Doarme 
Liniştea răscrucii goale. 
Singur stau la geam. 
Pe nimeni 
Nu aştept. 
Mi-e gândul stâns. 
A acoperit tot şesul varul nisipos şi moale. 
Nişte călăreţi – copacii - 
În grădina mea s-au strâns. 
Undeva, cobind, boceşte cucuvaia, 
Ca un scheaun. 
Iscă tropot de copite 
Sumbrii călăreţi de lemn. 
Iată iarăşi 
Omul negru 
S-a ivit, 
S-a pus pe scaun, 
Dând jobenul către ceafă, 
Desfăcându-şi haina, demn. 
“Hei, asculta-mă, ascultă! – 
Mârâie, privindu-mi faţa care parcă-
nţepeneşte 
Şi plecându-se asupra-mi tot mai rau, 
Mai fioros, - 
Pâna astăzi niciodată n-am vazut aşa 
prosteşte 
Suferind de insomnie pe-un mai mare 
ticălos. 

Ah! Să presupunem însă c-am greşi! 
Afară-i luna. 
Ce mai vrea şi luna asta 
Toropită-n bălţi cereşti? 
Poate c-o îmbie tainic 
“Ea”Cu coapsa groasă, 
Brună, 
Printre lirice miazme 
De iubire să-i citeşti. 
Ah! Mi-s foarte dragi poeţii! 
Şleahta de caraghioşi. 
Eu îmi amintesc povestea cunoscută şi 
banală 
Cum unei studente, 
Pline pe obraz de coşi, 
Din mers 
O hâzanie pletoasă, ros de pofta sexuală, 
Îi vorbeşte prins de verva 
Tocmai despre univers. 
Nu mai ştiu, 
Nu mai ţin minte, 
Într-un sat, poate-n Kaluga, 
Poate undeva-n Reazan, 
Trăia un copil cuminte, 
Cu păr galben, 
Ochi albaştri, 
În familia lui simplă şi săracă 
De ţărani. 
Şi-a crescut, 
Acum e vârstnic 
Şi poet – chiar de elită. 
De-o putere nu prea mare, 
Dar de-un nesecat tumult. 
Pe-o femeie oarecare, 
Peste patruzeci pornită, 
O numea fetiţa scumpă 
Şi-o iubea nespus de mult.” 
“Omule, omule negru! 
Eşti un oaspăt de ocară. 
Faima ta de când e lumea 
Se lăţeste peste tot.” 
Sunt turbat, 
M-a prins furia - 
Şi bastonul sare, zboară, 
Cu nebuna-nverşunare 
Îl izbeşte drept în bot. 
Luna a murit. 
La geamuri 
Zorile-s albastre, line. 
Ah, tu, noapte crudă, 
Ce-ai scornit, ce-ai vrut s-araţi? 
Cu jobenu-n cap pe scaun 
Şed 
Şi nimeni nu-i cu mine. 
Singur sunt, bolnav… 
Şi-oglinda 
Zace spartă în bucăţi.… 
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Pe 27 decembrie 1925, într-o cameră de hotel 
din Leningrad (actual Sankt Petersburg), a 
fost găsit spânzurat marele poet rus Serghei 
Esenin. Moartea sa, la 30 de ani, a fost 
considerată drept sinucidere. 



 
 
 
 
 

 

 

 

Scriitoarea Gabriela Melinescu a iubit doi 
bărbaţi: pe poetul Nichita Stănescu şi pe soţul 
ei, editorul suedez Rene Coeckelberghs. A 
primit cele mai prestigioase premii pentru 
poezie, dar şi pentru proză. Scrie în română şi 
în suedeză. Academiile ambelor ţări i-au 
apreciat meritele pentru promovarea în 
străinătate atât a literaturii române, cât şi a 
celei sudeze. O conversaţie despre dragoste şi 
credinţă, despre rostul vieţii şi izbăvirea din 
moarte. 
CARTE DE VIZITĂ 
 
Născută în 1942, în Bucureşti; poetă, prozatoare, 
traducătoare; absolventă a Facultăţii de Filologie 
a Universităţii Bucureşti. A lucrat ca redactor la 
revistele "Femeia" şi "Luceafărul". 
1972. Premiul Uniunii Scriitorilor pentru volumul 
de poezie "Jurământul de sărăcie, castitate şi 
supunere". 
1975. Pleacă în Suedia, unde publică cinci volume 
de poezie şi nouă volume de proză. 
1991 şi 2003. Academia Suedeză îi acordă Premiul 
de Nio pentru romanele "Omul pasăre" şi "Acasă 
printre străini". 
1997. Premiul Uniunii Scriitorilor din România 
pentru romanul "Regina străzii". 
2001. Academia Română îi acordă Premiul 
"Nichita Stănescu" pentru poezie. 
2002. Premiul "Albert Bonniers" pentru "opera 
omnia". 
2005. Academia Suedeză îi decernează Premiul 
pentru introducerea literaturii suedeze în 
străinătate. 
2005. Primeşte Premiul "Mihai Eminescu" pentru 
"opera omnia". 

 
 
În jurnalul dvs. scrieţi că, pe vremea lui 
Ceauşescu, scriitorii plecau destul de 
des din ţară, dar dvs. vă erau refuzate 
deplasările în Occident. De ce? 
Gabriela Melinescu: Am mai plecat şi eu. 
Am călătorit în aproape toate republicile 
exsovietice, în Ţările Baltice, în Armenia, în 
Georgia. Erau treizeci şi ceva de republici 
pe atunci şi pot spune că am văzut o lume 
extraordinară. Am şi câştigat un premiu 
literar în ruble - pe vremea aceea erau 
foarte mulţi bani - cu un reportaj despre 
Georgia. Însă pe mine nu nevoia de a 
călători m-a făcut să părăsesc ţara, ci faptul 
că m-am îndrăgostit de un om. Nu am 
plecat pentru Suedia sau ca să scap de 
vreun tiran. Mă simţeam foarte bine în 
România cu colegii mei, lucram la 
"Luceafărul" şi aveam prietenii pe care îi 
am şi astăzi. 
 
Aţi plecat în Suedia pentru bărbatul pe 
care l-aţi iubit, soţul dvs., editorul Rene 
Coeckelberghs. Cum l-aţi cunoscut? 
 
El i-a publicat în Suedia câteva romane lui 
Zaharia Stancu. Le citise în franceză şi cel 
mai mult îi plăcuse ce a scris Zaharia 
Stancu despre mama lui, "Ce mult te-am 
iubit". Şi a venit la Bucureşti ca să-l vadă pe 
Stancu şi să-i cunoască pe tinerii scriitori  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
români. Stancu a fost foarte generos 
organizând, la Uniunea Scriitorilor,   
o recepţie unde Rene să se întâlnească şi cu 
alţi scriitori români, nu numai cu el. Acolo 
ne-am cunoscut. Eu i l-am prezentat lui 
Rene pe Nichita şi ne-am împrietenit. Dar 
Rene abia mai apoi s-a îndrăgostit de mine, 
după ce a primit nişte fotografii ale 
tinerilor scriitori români făcute pentru 
Biblioteca Nobel. Rene a fost foarte 
încântat când a văzut aceste fotografii. 
Generaţia noastă i se părea foarte 
interesantă şi din punct de vedere vizual. 
Aşa făceau şi turcii. Turcii voiau să 
cucerească Europa şi nu aveau timp să 
curteze femeile ca să se căsătorească. Şi  
atunci primeau portretele unor tinere 
frumoase şi se îndrăgosteau de acele 
portrete. După ce Rene a primit pozele, s-a 
dus la părinţii lui, în Belgia, şi le-a arătat 
fotografia mea, cu toate că era însurat şi 
avea doi copii. 
 
Pare complicat să te îndrăgosteşti de un 
om căsătorit, cu doi copii, şi să pleci 
într-o ţară a cărei limbă n-o cunoşti… 
 
Iubirea e absurdă. Nu urmează regulile, e 
ca o boală contagioasă. Scriitorii au scris 
mari opere despre asta. Aţi citit, poate, 
Goethe. El a scris despre dragostea lui şi că 
a vrut să-şi ia viaţa. Iubirea depăşeşte 
raţiunea. Toţi oamenii înţelepţi se roagă la 
Dumnezeu să nu le dea mari iubiri. 
 
Cum l-aţi întâlnit pe Nichita Stănescu? 
 
Dacă n-aş fi fost scriitoare, nu aş fi avut 
şansa să-i cunosc pe cei doi iubiţi ai vieţii 
mele. Eram foarte tânără şi mergeam la 
cenaclul lui Eugen Barbu, la Casa 
Scriitorilor. Ne-am întâlnit într-o zi pe scări 
şi am intrat în vorbă. Ştiţi, probabil, cum 
Dante s-a îndrăgostit de Beatrice sau 
Petrarca de Laura: te îndrăgosteşti fără 
motiv, dintr-o privire. Nu ca astăzi, fiindcă  
vrei să faci amor cu cineva. Apoi am 
început să ne vedem. Eu eram foarte flatată  

 
 
 
 
 
că Nichita era îndrăgostit de mine. De fapt, 
am aflat asta ulterior, fiindcă el mi-a 
mărturisit dragostea printr-o scrisoare. 
 
În ce fel v-a influenţat Nichita scriitura? 
 
M-a influenţat în toate felurile. Cum bine 
spune prietena mea, Ileana Mălăncioiu, 
care a fost iubita lui Eugen Jebeleanu: "Am 
avut noroc să nu ne pierdem timpul cu alţi 
bărbaţi, numai cu bărbaţi extraordinari." 
Lucru foarte adevărat. Nichita era un 
fenomen, era o lume întreagă, se născuse 
cu poezia în el. Am înţeles mai bine de la el 
ce înseamnă să scrii, fiindcă nu e vorba 
doar de nevoia de confesiune, ci mai ales de 
creaţie. Datorită lui am aflat că purtam o 
lume în mine şi că trebuia s-o exprim; şi că 
a scrie înseamnă să fii conştient de tot ce  
există. Fiindcă şi eu şi Nichita, cunoscându-
ne prin scris, nu voiam să trăim într-un 
mod inconştient - e foarte important 
pentru un scriitor să exprime viaţa. Tot de 
la el am înţeles că nu există lucru mai greu 
decât a trăi. Iar noi trăiam ca să dăm formă 
lucrurilor care nu aveau formă. 
Sentimentelor. Arta ne ia cu ea într-o 
călătorie orfică în adâncul psihicului 
omenesc. Ne ajută să înţelegem mai bine 
care e rostul nostru pe lume. La întâlniri, 
ne citeam unul altuia poemele pe care le 
scriam şi, cu timpul, Nichita ajunsese să-mi 
dicteze mie poemele lui. El era mai puţin 
interesat să publice, nu-l interesa să-şi 
adune toate hârtiile, nu era egoist cum sunt 
de obicei scriitorii. Dar eu le-am strâns şi 
le-am dat unei dactilografe de la "România 
Literară", să le bată la maşină. După aceea i 
le-am dat lui Nichita. Şi aşa au apărut 
cărţile lui. Eu l-am ajutat să nu se 
împrăştie, să nu risipească sau să arunce la 
gunoi improvizaţiile pe care le făcea. Unele 
erau poeme extraordinare.  
 
Dvs. sunteţi o persoană organizată, 
practică. 
 
Foarte practică. Iar el era un boem în 
sensul lui Baudelaire sau Edgar Allan Poe. 
Şi, din pricina marii generozităţi pe care o 
avea faţă de poeţii tineri, mulţi voiau să 
aibă un poem scris de Nichita ca pe un 
fetiş. 
 
În ce relaţii aţi rămas cu Nichita după 
ce v-aţi despărţit? 
 
De obicei, despărţirile sunt pline de 
resentimente. Nichita s-a supărat pe mine 
când a auzit că mă voi căsători şi că voi 
părăsi ţara. A fost foarte afectat. Dar Rene 
i-a publicat apoi, în Suedia, o carte 
prefaţată de şeful Academiei suedeze, Artur 
Lundkvist, care îl aprecia enorm pe Nichita 
şi voia să i se dea Premiul Nobel. L-am 
invitat pe Nichita în Suedia, la lansarea 
primei lui cărţi, apoi la cea de-a doua şi la 
cea de-a treia. Dar el a devenit dintr-o dată 
foarte mândru şi n-a venit la Stockholm 
niciodată. Şi rău a făcut că n-a venit. 
 

 ( Continuare în pagina 25 ) 
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Avea Nichita nişte gelozii absurde, cu toate 
că el era căsătorit cu Dora şi erau foarte 
bine. Deşi nici Nichita nici Rene nu mai 
trăiesc, anul trecut am publicat aici, în 
Suedia, o nouă antologie a lui Nichita, 
făcută de mine şi de traducătoarea Inger 
Johansson. Eu continuu publicarea operei 
lui aici, continuu să traduc poemele lui. 
Iubirea mea pentru el e veşnică. 
 
Am fost convins că aţi plecat din ţară ca 
să evadaţi, dată fiind cumplita 
întâmplare cu sinuciderea tatălui dvs. 
 
Tatăl meu era de stânga. Şi credea, ca mulţi 
oameni din România, că într-adevăr 
comunismul îi va ajuta pe 
oamenii săraci să se ridice. 
Ca mulţi alţii, tatăl meu a 
crezut în comunism, dar s-a 
înşelat şi a fost foarte 
dezamăgit de turnura pe 
care a luat-o bolşevismul. El 
avea un atelier personal şi 
n-a mai putut să lucreze ca 
particular, ajungând să 
trăiască pe banii mamei. 
Mama era cea care ne ţinea, 
pe mine şi pe sora mea. 
Lucra într-o fabrică şi ţinea 
foarte mult ca noi să ne 
facem studiile.  
Nu ştiu motivul pentru care 
un om se sinucide. Tata era disperat. Ne-a 
lăsat o scrisoare foarte frumoasă, în care ne 
spunea că nu mai poate rezista. Într-un fel, 
ca şi generaţia lui, eşuase. Speranţele lui se 
spulberaseră. Nu mai avea nici un motiv să 
mai trăiască. Nu suporta să trăiască precum 
un parazit, el, un om inteligent şi cultivat şi 
talentat. Nu-şi mai găsea locul. 
 
Scrieţi mult despre dânsul în jurnal. 
 
Îl visez foarte des. În clipele de disperare, 
îmi face semn în vis că nu. Să nu fac ca el. 
Aşa interpretez eu. 
 
N-aţi reuşit să treceţi peste moartea lui. 
 
Nu. Nu voi trece niciodată. Nici 
măcar peste moartea mamei, deşi a murit 
liniştită, cu sora mea alături. Nu trecem 
peste morţile celor pe care îi iubim. Ei 
trăiesc cu noi. Cel puţin morţii mei iubiţi 
trăiesc cu mine. Mă gândesc la ei în fiecare 
zi. 
După moartea lui Rene, scriaţi că 
prietenii v-au fost aproape şi ca să vă 
consoleze, dar şi ca să se asigure că n-o 
să vă luaţi viaţa. V-au încercat astfel de 
gânduri? 
 
Probabil că acest impuls există în mine. Dar 
eu am credinţa mea ortodoxă, iar idealul 
meu personal este să fiu morală, umană. 
Religia este purtătoare de sens pentru mine 
şi cred în puterea catharsis-ului. Religia 
compensează uneori arta, iar viaţa este o 
cale către religia profundă. Tatăl meu nu 
era credincios, era agnostic. În familia 
mamei mele, există o tradiţie în credinţă. 
Ea are o soră care a fost călugăriţă. În satul 
în care s-a născut ea, toate familiile îşi 
dădeau câte un copil la mânăstire. Încă de 
copil am simţit o atracţie pentru rugăciune. 

Dar ortodoxismul îi condamnă pe 
sinucigaşi.Preoţii au refuzat să-l îngroape 
pe tata în ritualul ortodox. Cu toate că 
familia lui era ortodoxă. Şi a fost ars. 
 
V-aţi iubit tatăl, dar iubiţi şi religia 
ortodoxă, care, iată, condamnă gestul 
tatălui dvs. Cum aţi reuşit să le 
împăcaţi pe una cu cealaltă? 
 
Cred în puterea rugăciunii, dar nu 
condamn pe nimeni care se sinucide. 
Înţeleg că poţi ajunge la limita puterilor 
fiindcă, aşa cum am mai spus, cel mai greu 
lucru este să trăieşti. Cu greu ajungi la  
Legenda foto: Giorgio Vasari –  

The Return of Cosimo the Elder from Exile 

 
bătrâneţe fără să fii amar şi să blestemi 
viaţa. Sigur, formal, religia condamnă 
sinuciderea. Dar eu îi înţeleg pe cei care nu 
mai pot suporta. Şi mai cred că oamenii au 
inventat legile acestea. Dumnezeu este 
înţelegător cu cei care-şi iau viaţa. Toate 
religiile condamnă sinuciderea. Pentru că 
există mereu în jurul tău oameni care să te 
sprijine. Surorile tatălui meu au fost foarte 
revoltate că tata şi-a luat viaţa. Pentru că 
ne-a lăsat pe noi, care încă mai eram la 
şcoală, fără mijloace de existenţă. Iar mama 
nu mai ştia ce să facă, muncea şi ziua şi 
noaptea pentru ca noi să ne putem 
continua studiile. Familia lui l-a 
condamnat, dar eu l-am înţeles. Nu îţi iei 
viaţa fiindcă eşti fericit. Cei care au fost 
închişi în timpul comuniştilor au suferit 
enorm, dar au îndurat. Eu prefer să îndur, 
după experienţa cu tata. Poate că şi tata şi-a 
regretat gestul şi de asta mi se arată atât de 
des în vise. Viaţa este frumoasă şi cu mine 
şi fără mine; şi e o minune că se nasc copii 
şi că oamenii n-au distrus încă natura; că 
trăim vremuri groaznice, nu mai există 
morală, şi totuşi iubim viaţa. 
 
Tot în jurnal mărturiseaţi că aţi 
renunţat să faceţi copii pentru a nu 
complica şi mai mult lucrurile în relaţia 
cu copiii soţului dvs. 
 
E poate singurul lucru pe care îl regret. 
Rene avea deja doi copii şi, în glumă, ei îmi 
mai spuneau că ar fi bine să fac o fată. Dar 
eu nu eram sigură că o să fac o fată, că 
lucrurile astea nu pot fi controlate… Iar 
dacă ar fi fost băiat, Doamne-
Dumnezeule!… Ei aveau nişte probleme şi 
se certau groaznic, dacă aş mai fi venit şi eu 
cu un băiat, ar fi fost şi mai şi. Dar e un 
lucru pe care eu îl regret profund. Lucrul 
cel mai frumos pe care o femeie îl poate da 

lumii este un suflet nou. Cred că dacă aş fi  
fost mamă aş fi învăţat de la copiii mei. 
Acum învăţ de la copiii altora, pentru că 
am prieteni cu copii. Dar copiii m-ar fi 
îmbogăţit şi mai mult. 
 
Nu vorbiţi mereu de bine despre 
suedezi.   
 
Problema lor e rasismul. Rasismul este o 
problemă nu numai în Suedia, ci în toată 
lumea. În societăţile acestea de consum, 
sunt oameni care se simt lipsiţi de o 
identitate socială clară şi atunci ei îşi caută 
privilegii prin faptul că sunt născuţi într-o 
anume ţară. Este o invidie socială. Eu sunt 

aici de multă vreme şi sunt 
cetăţean suedez; sunt 
publicată la cea mai mare 
editură din Suedia, unde nu 
ajunge oricine, şi am primit 
mereu burse de stat. Pentru 
ei e greu de acceptat că un 
om care vine din România, 
care e o ţară fostă comunistă, 
are privilegii pe care suedezii 
înşişi nu le au. 
Aţi primit premii 
prestigioase şi în Suedia, şi 
în România. Cărei culturi 
aparţineţi? 
 
Eu aparţin culturii române şi, 

din fericire sau din întâmplare, ţin şi de 
cultura suedeză. Româna este limba în care 
gândesc. Am scris şi scriu în româneşte. 
Dar am avut şi noroc. Rene m-a ajutat 
foarte mult, dar cred că am dovedit tuturor, 
după moartea lui, că pot să mă descurc şi 
singură. Am trăit şi trăiesc singură după 
moartea lui şi încerc să mă ţin drept fără 
ajutorul lui. Am avut norocul să iubesc doi 
oameni extraordinari, să scriu despre ei şi 
să nu devin amară la bătrâneţe. Şi am 
prieteni extraordinari în lumea scriitorilor, 
în România. Unora le-am tradus poemele 
aici. Am primit premii aici pentru ce am 
făcut pentru cultura suedeză, şi în România 
pentru ce am făcut pentru cultura română. 
Dar rădăcinile mele sunt şi vor rămâne în 
cultura română. 
 
V-aţi gândit să vă întoarceţi în ţară, mai 
ales după 1990? 
 
Aş fi vrut să mă întorc, dar comuniştii mi-
au confiscat apartamentul pe care îl 
cumpărasem cu banii de pe cărţile mele şi 
din premii. Aveam un apartament mic în 
Drumul Taberei. Şi mi-e greu să vin în 
România şi să stau la hotel, costă foarte 
mult. 
 
Dar de ce n-aţi încercat să recuperaţi 
apartamentul? 
 
Trebuia să vin şi să stau în România şi eram 
foarte prinsă aici. Şi nici nu m-am priceput 
să fac demersurile necesare, nici eu, nici 
mama sau sora mea. Dar asta n-are nicio 
importanţă. Nu-mi pasă de astfel de 
lucruri, n-o să luăm cu noi dincolo nimic. 
Decât binele pe care l-am făcut. 
Sursa: 
http://www.gandul.info/blog/gabriela-
melinescu-problema-suedezilor-e-
rasismul-7760985 
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Colt New Service revolver, 
O armă din vremea lui Eminescu 
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LECTURI LA TAVĂ / „GUSTUL 

ETERNITĂŢII” 

 

 

În totul surprinzătoare, apariţia memoriilor 

lui Mihai Gramatopol (Gustul eternităţii, 2 

vol., Ed. Meridiane) 

 

Pentru noi, cititorii de rând, numele lui 

Mihai Gramatopol (1937-1998, neam de 

greci epiroţi veniţi în Valahia la sfârşitul 

domniei lui Cuza) va să zică nu atât munca 

ştiinţifică a doctorului în ştiinţe istorice, 

specializat în numismatică, epigrafie, arte 

miniaturale, gliptică, istoria artei antice, şef 

de secţie la Muzeul de Arheologie din 

Constanţa (1961-1962), apoi cercetător la 

Institutul de istoria artei „George Oprescu”, 

autor al unor volume precum „Moira, 

mythos, drama”, „Civilizaţia elenistică”, 

„Arta imperială a epocii lui Traian”, 

„Antichitate şi modernitate” ş.a.m.d., cât 

faptul că a tradus în româneşte acel fabulos 

manual de jubilaţie estetică, fervori 

senzoriale şi bună resemnare, care 

este „Memoriile lui Hadrian” de Marguerite 

Yourcenar. 

O viaţă de om retras, familist cu norme 

etice severe, cu orgoliu legitim şi ultragiat, 

cu sobrietate, decenţă, profesionalism şi 

pasiunea călătoriilor (după 1986 

conferenţiază în peste 50 de oraşe din 

Grecia, Anglia, Spania, Suedia, Danemarca, 

Scoţia, Olanda). Bacalaureat în 1954, 

absolvent al Limbilor Clasice, Bucureşti, 

1959, anii formării intelectual-morale 

coincid - aparent paradoxal - cu anii 

stalinismului românesc, însă anii de 

educaţie peripatetică prin Herăstrău cu 

Tudor Vianu, Aram Frenkian, Ion Marin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadoveanu şi Valeriu Papahagi, învăţăcel 

fiind Gramatopol alături de Sorin 

Mărculescu,  Sorin Alexandrescu şi Matei 

Călinescu. „Pot spune că acolo şi atunci a 

fost adevărata mea universitate, în mijlocul 

naturii, ascultând discuţiile înalt-

cuprinzătoare ale unor personalităţi de 

veritabilă talie europeană interbelică. Lui 

Frenkian şi lui Vianu le-am închinat cel mai 

pur amor intelectualiz, disciplina şi idealul 

meu.” 

„Din fragedă copilărie am primit o educaţie 

britanică, în vederea proiectatei plecări în 

Anglia. (...) Vă închipuiţi cât de uriaş a fost 

impactul cu necruţătorul talaz al 

comunismului.  De aceea am rămas pentru 

restul vieţii un inadaptabil impenitent.” Aşa 

stând lucrurile, cartea poate fi citită 

deopotrivă ca radiografia unei ratări şi 

cartografierea unei împliniri prin 

resemnare. Iar memoriile, cum singur 

recunoaşte, dac-ar fi fost dulcege,  n-ar fi 

avut nici un haz. Iată de ce, după ce te laşi 

entuziasmat de scrisorile lui Sorin 

Mărculescu şi Mihai Sturdza, ori cucerit de 

scenele şi verdictele afective acordate lui 

Vianu, Frenkian,  Al. Rosetti, Al. Graur, E. 

Papu, Maria Tănase, până la  H.R. 

Patapievici, aluneci iute pe toboganul uns 

cu maliţie şi ironie corozivă. De la 

„hahalera Carol II, escroc, delapidator, 

paranoid” până la hoţia de carte a 

academicianului  Emil Condurachi („a furat 

copios cărţi vechi de la Biblioteca 

Academiei, mai ales din fondul celor venite 

de la  Şcoala Română din Roma”) şi 

„abominabila colcăire de viermi intriganţi”, 

care era Biblioteca Academiei, când i-a 

venit director Şerban Cioculescu{qluetip 

title=[ ] } Vezi precizările de subsol de la 

pp. 229-231.{/qluetip}, treceam prin 

„infantilismul moral” al lui Iorga, 

„catastrofa de N.I. Barbu”, grobianismul 

lui  Aurel Baranga, oportunismul vanitos al 

lui Răzvan Theodorescu, „Al. Piru urât ca 

un triton”, „un Petru Creţia plat, un absolut 

inacceptabil Florea Fugariu, un abulic şi 

incert Mihai Nasta”, „răutatea senilă a lui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iorgu Iordan”,„vanitosul calomniator” D.M. 

Pippidi, pactul securistic al lui Remus 

Niculescu,  „Gelu Ionescu, nefericit prin 

vocaţie”, dar şi I.C. Drăgan,  Ion Coteanu, 

E. Jebeleanu, atmosfera de la Institutul de 

istoria artei, lumea de la Casa Oamenilor 

de ştiinţă, party-urile de la familia Berindei 

şi câte altele. Plus idei captivante despre 

„filoxenia societăţii burgheze româneşti 

precomuniste” şi excelentul „portaltoi” care 

este românitatea. 

 

Colţos, pipărat la limbă şi fără cruţare, 

memorialistul  are dreptate: ticăloşia 

semenilor „te împinge la scris” aproape fără 

să vrei.{qluetip title=[ ] } Textul lui Mihai 

este clar: „Vorba lui Iuvenal, nu oamenii 

trebuie să te indigneze, căci chiar dacă nu 

ai talent, ticăloşia faptelor lor te împinge la 

scris: «Si natura negat, facit indignatio 

versum».(Iuvenal, Satire, I, v. 79. Dacă 

natura este potrivnică, nemulţumirea 

creează versuri. [ Morala latinească face 

pizma să pălească. ]) Cu atât mai 

mult Gustul eternităţii te-mpinge cât mai 

departe de oameni, cât mai aproape de zei!” 

( v. Gustul eternităţii, II, Memorii, p. 245 

){/qluetip} 

 

Sursa: 

http://www.mihaigramatopol.ro/old/index.

php/opera/miscelanea/miscelanea-ii/466-

lecturi-la-tav-gustul-eternitii 
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Cu semnătura lui Mihai Gramatopol (născut la Sibiu, 

în 1937 - 14 februarie şi înmormântat la „Sfânta 

Treime”, în Şcheii Braşovului, în 1998 - 31 martie) 

lumea ştiinţifică românească s-a întâlnit frecvent 

după 1964, şi se va întâlni frecvent şi în viitor, 

deoarece opera lui nu este dintre acelea care îşi 

încheie destinul o dată ce omul se va fi dus de pe 

lumea aceasta. Fiul lui Panait Gramatopol şi al Ioanei 

(n. Maican) îşi face studiile liceale la „Gheorghe 

Lazăr” şi „Mihai Viteazul” în Bucureşti (absolvent în 

1954). Este licenţiat al Facultăţii de Filologie, secţia 

Limbi clasice, a Universităţii din Bucureşti (1959) şi 

doctor în ştiinţe istorice cu teza Pietrele gravate din 

colecţia Cabinetului Numismatic al Academiei R.S. 

România (1977). Şef de secţie la Muzeul de 

Arheologie din Constanţa (1961 -1962); cercetător 

ştiinţific la Academie [1963-1968], la Institutul de 

Istoria Artei [1968-1975]; din 1975 la Direcţia 

Patrimoniului Naţional [în 1977 desfiinţată]; din 1990 

revine la Institutul de Istoria Artei. Profesor doctor 

docent. S-a ocupat de aproape toate aspectele 

culturii şi istoriei lumii greco-romane: numismatică, 

epigrafie, gliptică, arte miniaturale, istoria artei 

antice, filosofie. 

În anii de început ai activităţii ştiinţifice s-a impus 

atenţiei specialiştilor îndeosebi prin studiile semnate 

în publicaţii ca: Revue roumaine d'histoire de l'art, 

Studii clasice, Revue d'études latines, Studii şi 

cercetări de documentare şi bibliologie, Revista 

muzeelor, Studii şi cercetări de istoria artei, 

Apulum. În paginile lor se făcea remarcat prin 

investigaţii aplicate pe astfel de teme: L'enfance de 

Caligula à propos d'un portrait glyptique inédit, 

Imperial Cameos from Second Century, L'Apothéose 

de Julien l'Apostat et de Flavia Helena sur le grand 

camée de Roumanie, Câteva aspecte ale bibliografiei 

numismatice recente, Un port comercial la Callatis, 

Artă şi istorie veche în colecţiile Cabinetului 

numismatic, Documentarea istorică prin iconografia 

numismatică, Nouveaux portraits glyptiques dans 

l'iconographie impériale, O tendinţă a caricaturii 

elenistice şi romane în lumina unui gryllos inedit, 

Optimo Principi, Iconografia monetară dacică 

autohtonă, Un médaillon de type thessalien du Musée 

d'Archéologie de Constantza, Une Scylla funéraire 

d'Apulum, Câteva puncte de plecare pentru studiul 

artei romane în Dacia, Podoabele în Dacia romană, 

Artizanal şi provincial în Dacia romană (un alt mod 

de a pune problema), Romula et la glyptique du Bas-

Danube, Portrete romane imperiale descoperite la 

Apulum, Les bijoux antiques de la collection Marie et 

dr. G. Severeanu du Musée d'Histoire de la Ville de 

Bucarest, Amfore stampilate din Tomis. 

Biografia începuturilor îl recomandă prin lărgimea 

orizonturilor culturale, prin interesul marcat pentru 

perspectivele de sinteză şi, de asemenea, prin analiza 

minuţioasă a obiectului. Asemenea calităţi vor fi 

determinante pentru fizionomia operei de mai 

târziu. Interesul ardent faţă de orizontul universalist, 

cu care s-a acomodat în perioada studiilor clasice, pe 

baza unei formaţii poliglote, îl duce la o experienţă 

sistematică de traducător, motivată, poate, şi prin 

blocarea interesului intelectual din perioada 

comunistă faţă de evoluţiile lumii culturale 

europene. După un intermezo de aproape un deceniu 

de la debutul editorial ca traducător, cu Istoria 

literară a Greciei antice de Robert Flacelière (Editura 

Univers, 1970), revine în lumea traducerilor cu Arta 

romană de la Republică la Constantin de Richard 

Brilliant (Editura Meridiane, 1979), pentru a da 

culturii române, în anii următori, alte câteva cărţi 

fundamentale: Revolta romantică de Kenneth Clark 

(Editura Meridiane, 1981), Memoriile lui Hadrian de 

Marguerite Yourcenar (Editura Cartea Românească, 

1983, Premiul Uniunii Scriitorilor, 1984), Ediţia a II-a 

(Humanitas, 1994), Civilizaţia greacă în epocile 

arhaică şi clasică de François Chamoux (Editura 

Meridiane, 1985), Acropole de Albert Thibaudet 

(Editura Meridiane, 1986),Monumentele publice ale 

artei romane de Niels Hannestad (Editura Meridiane, 

1989),Grecia epocii întunecate de A.M. Snodgrass  

(Editura M eridiane, 1994), Mit şi religie în Grecia 

antică de Jean-Pierre Vernant (Editura Meridiane, 

1995), Roma republicană de Michael Crawford 

(Editura Meridiane, 1997). 

  

Cum în perspectiva unei vieţi intelectuale organizate 

marile surprize, dacă nu luăm în seamă moartea 

însăşi, sunt aproape excluse, opera de mai târziu va 

configura arhitectura previzionară a tinereţii. Aceste 

cărţi de căpătâi, cu care va intra definitiv în memoria 

culturală a timpului, reiau, de fapt intuiţiile din 

tinereţe, şi le ridică la austeritatea severă a edificiului 

definitiv. Titlurile publicate sunt: Moira, mythos, 

drama (Editura pentru Literatură Universală, 

1969), Civilizaţia elenistică (Editura Enciclopedică 

Română, 1974), Les pierres gravées du Cabinet 

numismatique de l'Académie Roumaine,Collection 

Latomus, Bruxelles, 1974, Dacia antiqua. Perspective 

de istoria artei şi teoria culturii (Editura Albatros, 

1982), Artă şi arheologie dacică şi romană (Editura 

Sport-Turism, 1982), Arta imperială a epocii lui 

Traian (Editura Meridiane, 1984), Portretul roman în 

România (Editura Meridiane, 1985), Artele 

miniaturale în antichitate (Editura Meridiane, 1991, 

Premiul „George Oprescu” al Academiei Române, 

1993), Arta monedelor geto-dacice (Editura 

Meridiane, 1997), la care putem adăuga colaborarea 

sa la Enciclopedia civilizaţiei romane (1982, lucrare 

colectivă). 

O analiză a miilor de monumente de artă antică 

inedite, pe care le-a publicat de-a lungul a peste un 

sfert de veac, în prestigioase reviste româneşti şi 

străine, ne poate ajuta să realizăm dimensiunile 

contribuţiei sale directe la cunoaşterea artei antice 

româneşti şi europene. La capătul ei, încă departe de 

marile concluzii, el pune o carte: Artele miniaturale 

în antichitate, practic cea mai completă abordare 

sistematică în materie. Cartea face o analiză 

imbatabilă a conceptului de miniatural, refuză 

definiţiile franceze, germane şi engleze, care vorbesc 

de arte minore, şi ajută să fie consacrat un termen 

mai puţin confuz şi riscant. Chiar în pofida riscurilor 

de tot felul, între care acela de a-1 credita pe Richard 

Payne Knight, colecţionar şi donator al Muzeului 

britanic, pentru expresia: „mărimea şi frumuseţea nu 

pot coexista”. O expresie ce nu poate fi adevărată, 

întrucât, dacă ar fi, l-ar expulza din acest câmp al 

sublimului chiar pe Dumnezeu, autorul sublimului 

grandi os. De altfel, tratarea exigentă a expresiei, 

referinţa strictă la proprietatea cuvântului, 

preocuparea pentru precizia termenilor, pentru 

claritatea noţiunilor folosite pare a fi o trăsătură 

generală a scrisului literar cu care lucrează. Adeseori 

cititorul este condus la dezbateri, câteodată 

captivante, asupra sensurilor şi definiţiilor nominale. 

Şi, de fiecare dată, dincolo de controversa specioasă, 

impune ţinuta discursului, eleganţa demonstrativă şi 

bogăţia factuală a informaţiei. Astfel, cunoscând 

vechii autori care au scris despre artă şi artişti, 

cititorul descoperă totodată categoriile didactice în 

care pot fi grupaţi aceştia, de la compilatorii de 

tradiţii (Duris din Samos, Pliniu cel Bătrân, 

Pausanias), la antologiştii literari, şi de la aceştia la 

esteticienii moralişti (cum sunt Platon sau Aristotel) 

şi la criticii profesionişti ca atare, de cele mai multe 

ori ei înşişi artişti (Policlet, Vitruvius). 

 

Cartea redesenează planul general al disciplinei, pe 

toate cele opt domenii de analiză: gliptica, sticlăria, 

podoabele, monedele, toreutica, statuetele de bronz, 

statuetele de teracotă şi fildeşurile. 

De fiecare dată cititorul este călăuzit prin descrieri 

sigure ale tehnicilor de execuţie în fiecare material, 

au loc observaţii asupra uneltelor şi procedeelor de 

lucru, sunt prezentate materialele, fără să fie omise 

analizele din perspectiva ariei geoistorice, de 

asemenea semnificaţiile culturale oricât de 

fastidioase. Ilustraţia spectaculoasă (aproape 500 de 

imagini), consistenţa notelor de la fiecare capitol, 

aparatul ştiinţific în general, compun amploarea 

perspectivei abordate, situând studiul într-un plan de 

referinţă înalt, nu numai în cultura română, din 

multe puncte de vedere unic în evoluţia disciplinelor 

respective în plan universal. 

Comparabile ca viziune şi ca arhitectură, concurând 

prin noutate şi rigoare analiza consacrată artelor 

miniaturale din antichitate, mi se par şi cercetările 

asupra artei imperiale din epoca lui Traian şi, în 

continuarea ei, cartea despre portretul roman din 

România. Şi în aceste cazuri autorul propune culturii 

naţionale în premieră elaborări sistematice de 

sinteză, ridicând într-un plan conceptual european o 

morfologie factologică gata să sufoce bibliografia 

temelor respective. Seducţia scrisului elegant îl 

salvează pe autor şi de data aceasta de primejdiile 

academismului ros de molii prin cotloanele arhivelor 

învechite. Dar îl desparte şi de tipicurile în care a fost 

gândită seria internaţională a CSIR, ceea ce poate fi 

un handicap, atât pentru autor cât şi pentru dialogul 

culturii române în străinătate, un ideal faţă de care 

tocmai el a militat cu o fervoare neobosită, toată 

viaţa. Portretul roman în România dimensionat în 

spaţiul istoric european de la sfârşitul secolului I 

î.e.n. şi până în primul sfert al secolului al III-lea e.n., 

poate fi, din acest unghi de vedere, un exemplu. El 

prezintă aventura unui număr de 102 portrete 

romane sau de epocă romană, descoperite fie pe 

teritoriul ţării noastre fie în afară, însă, în acest caz, 

intrate în colecţiile româneşti ca daruri. Folosind 

acelaşi model analitic minuţios, este prezentat 

întregul spectacol de detalii tehnice, însoţit de o 

argumentaţie atât de ispititoare ori de câte ori sunt 

redeşteptate iniţiativele de identificare a personajelor 

istorice portretizate. Un număr de 38 asemenea 

identificări sunt propuse în paginile cărţii, ceea ce 

trebuie considerat din capul locului ca o izbândă. 

Câteva dintre acestea ar fi cazul să facă şcoală în 

imagologia naţională, ceea ce deocamdată nu se 

poate constata.  

 ( Continuare în pagina 29 ) 
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Cazurile pe care le consider în această postură sunt: 

Homerul dobrogean, descoperit pe malul Mării Negre, datat 

secolul II î.e.n. şi omologat, ca şi Homerul din Olbia de 

altfel, ca produs local; dubla hermă de marmoră de la 

Bucureşti, nu se ştie unde descoperită, reprezentându-i pe 

Platon şi pe Epicur; un Hadrian şi un Marc Aureliu aduse de 

la Roma de M. Sutzu, dar şi un Marc Aureliu descoperit la 

Apulum. Fireşte, în această galerie de senzaţie trebuie să 

plasăm şi pe cei trei Traian, într-o vreme în care istoria artei 

româneşti considera că nu avem nici unul: un Traian 

descoperit la Roma, unul înregistrat între descoperirile de la 

Ostia şi unul descoperit, ca şi Homerul de care vorbim, în 

ţărâna Dobrogei. 

Fără îndoială, baza de plecare pentru aceste desfăşurări 

analitice fastuoase trebuie căutată în cercetarea despre arta 

şi arheologia dacică şi romană, elaborată prin 1978 şi 

tipărită în 1982 la Editura Sport-Turism{qluetip title=[ ] } 

Mihai Gramatopol, Artă şi arheologie dacică şi 

romană.{/qluetip}, unde se consolidase o viziune 

remarcabilă pentru reevaluarea vechilor culturi. Cartea lui 

Mihai Gramatopol proiectează o deschidere neobişnuită, 

începând din secolul IX î.e.n. şi până în secolul IV e.n., 

deschidere la care el va renunţa mai târziu, când va 

restrânge unghiurile pe un spaţiu istoric mai lesne de 

coordonat spre concluziile de fond. Cercetarea este, 

desigur, avantajată de contextul editorial în care tocmai se 

exprima, în forţă, Constantin Daniel şi unde seriile lui Idel 

Segall de la Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică pregătiseră 

un mediu de percepţie favorizant. Studiile atrag atenţia 

lumii ştiinţifice prin rigoarea dezvoltărilor consacrate unor 

subiecte extrem de specioase, cum ar fi: medalioanele de tip 

tesalian traco-dacice, toreutica traco-dacică, arta monedelor 

geto-dacice, atelierele de sticlărie dobrogene şi relaţiile lor 

cu Orientul, zeităţile marine şi demonologia acvatică din 

Scythia Minor, ultimul portret antum al lui Traian, un 

denar neobişnuit descoperit la Turda sau Marea camee a 

României. Aproape toate vor fi reluate în cărţile de mai 

târziu, cu adaosurile de informaţie şi interpretare inerente, 

după ce fuseseră abordate într-un prim expozeu chiar în 

paginile publicistice de început. Curiozitatea autorului se 

manifestă cu fervoare într-o nesăţioasă amplitudine a 

perspectivelor. Cartea include o cercetare ispititoare despre 

legăturile traco-dacilor cu Orientul, unde încearcă o 

corelare a opiniilor exprimate de istorici (Eduard Mayer, 

G.I. Kaţarov, Vasile Pârvan), cu opiniile filologilor (W. 

Tomaschec, P. Kretschmer, Vl. Gheorghiev, I.I. Russu) şi ale 

istoriei religiilor (Erwin Rohde, M.P. Nilson, Mircea Eliade). 

Dacă expansiunea analizelor poate lăsa uneori impresia că 

multe lucruri nu şi-au putut găsi aici o rezolvare durabilă, 

incursiunea asupra tezaurului de la Vâlcitrăn (sudul 

Plevnei), bazată pe intuiţiile cercetătorului român, stârnite 

prin comparaţia cu butonii şi cu discurile ceramice 

smălţuite din palatul lui Assurnasirpal II, de la Muzeul 

Pergamon din Berlin, avansează o ipoteză greu de bătut 

pentru destinul acestei descoperiri excepţionale. 

Cu aceeaşi înflăcărare s-a pasionat de disputele savante din 

jurul Monumentului de la Adamclisi şi, complementar cu 

acesta, de ale Columnei daco-romane. În acest cadru a 

proiectat, de asemenea, o viziune nouă, după examinarea 

minuţioasă a metopelor, şi a impus reorganizarea lecturii pe 

baza unei demonstraţii care va face şcoală {qluetip title=[

] } Mihai Gramatopol, Civilizaţia elenistică, Editura 

enciclopedică română, Bucureşti, 1974.{/qluetip}. Ipotezele 

documentate de el cu privire la războaiele dacice, la 

portretele lui Traian şi Decebal – protagoniştii legendari ce 

le-au purtat, aşa cum au fost ele consacrate inclusiv în 

spaţiul carpato-pontic, au intrat în bibliografia europeană 

esenţială. Pentru noi, toate acestea au valoarea unei 

referinţe de căpătâi, care induce argumente durabile în 

configurarea conştiinţei de sine a neamului românesc. De 

altfel, chiar în acei ani Mihai Gramatopol redactează cartea 

captivantă despre Dacia antiqua. Perspective de istoria artei 

şi teoria culturii {qluetip title=[ ] } Editura Albatros, 

1982.{/qluetip} – o lucrare de temperament şi de fervoare 

ideatică, dedicată soţiei şi confidentei sale intelectuale. În 

paginile ei autorul oferă „o primă prezentare teoretică 

globală a artei antice în România”, de la cele dintâi 

manifestări ale civilizaţiei istorice pe pământul românesc 

(iar el spune: coloniile greceşti de pe litoralul Mării Negre, 

începând cu secolul VII î.e.n.), până la începutul civilizaţiei 

medievale bizantine la Dunărea de Jos. Referinţa 

documentară, apreciată ca deschiderea către istorie (Partea 

I), o fixează la finele secolului VIII î.e.n., prin ceramica de la 

Basarabi (Dolj), după care, preluând etapizarea lui A. Vulpe, 

grupează demonstraţia între invazia prescitică şi apoi scitică 

de la sfârşitul secolului VIII până la invazia celţilor din 

secolul III î.e.n. (1). Din secolul III î.e.n. până în secolul I 

e.n. (2) ia în consideraţie o epocă elenistică între Dunăre şi 

mare, pentru a deschide spaţiul artei romane în România 

(Partea a II-a), şi, mai departe, accesul artei romano-

bizantine şi a migratorilor.  

Chiar dacă o anume viziune a evoluţiei prin mutaţii externe 

poate să pară insuficient motivată în perspectiva 

manifestării fenomenului geto-dacic pe făgaşul istoriei, şi 

chiar dacă demonstraţia suferă uneori de presiunea 

polemicii protocronism-sincronism, activă în epoca 

redactării textului, cartea rezistă examenului istoric şi se 

citeşte cu interes, ca o poveste vie, şi azi. 

Cu aceeaşi însufleţire narativă, dar într-o viziune mai bine 

închegată structural, este angajat discursul despre civilizaţia 

elenistică {qluetip title=[ ] }Mihai Gramatopol, Civilizaţia 

elenistică, Editura enciclopedică română, Bucureşti, 

1974.{/qluetip}, dintr-un anume punct de vedere cea mai 

fermecătoare dintre cărţile rămase de la Mihai Gramatopol. 

Examinând cele trei veacuri de istorie mediteraneană 

întemeiate de Filip al II-lea, pe marile concepte europene 

introduse de Johann Gustav Droysen (Geschichte des 

Hellenismus), autorul desfăşoară sistematic istoria creşterii 

şi descreşterii Imperiului macedonean, consacrând etapele 

unei glorii nepieritoare pentru memoria lumii. Confluenţa 

cercetării istoriei cu arheologia şi, pe această bază 

documentară, cu exegeza literară, creează acel farmec 

ispititor, care face discursul captivant atât la nivelul stilului 

literar, cât şi la nivelul construcţiei narative. Legendarele 

confruntări persane din marginea Europei, practic 

inexistente în istoria persană, după cum legendarele 

campanii macedonene în India sunt complet necunoscute 

memoriei istorice indiene, oferă cititorului reflexii 

tulburătoare despre relativitatea gloriei pământeşti. 

Consemnând actele istoriei autorul compune un joc subtil 

despre o istorie condensată a istoriilor, în care istoricii, 

începând cu Ptolemeu din Pela (Soter), viitorul rege al 

Egiptului, îşi prezervă trufia de a şi scrie istoria pe măsură 

ce, prin ei înşişi, au şi făcut-o. 

Interferenţa registrelor culturale, făcută cu o degajare 

savantă, mută continuu planurile discursului dintr-o 

realitate obiectuală foarte clar trasată, într-o realitate 

disimulată prin mit şi legendă, pentru a o converti treptat în 

construcţii care sunt literare până la un punct anumit, dar 

sunt în substanţa lor materie de filosofia vieţii niciodată 

vetuste. Se simte numaidecât dexteritatea exerciţiilor 

teoretice din anii tinereţii, când autorul se familiariza cu 

simbolurile filosofice ale antichităţii, scriind despre dramă, 

despre mit sau despre destin. Numai despre dramă a lăsat 

un corpus de studii care trece de 200 de pagini, dar a scris 

texte de referinţă şi astăzi valabile despre evoluţia ideilor în 

antichitate, pronunţându-se într-o materie care poate fi 

revendicată cu succes de teoria artei, de estetică şi de 

filosofie, dacă nu chiar de discipline mai specioase, cum ar 

fi estetica formei sau teoria limbajului. 

Prin Moira, mythos, drama{qluetip title=[ ] } Editura 

pentru literatură universală, Bucureşti, 1969.{/qluetip}, dă 

una dintre puţinele analize autohtone ale tragediei antice, 

fiind considerată cea mai complexă. De un mare interes 

sunt lămuririle de ordin conceptual, studiul fiind şi un 

dicţionar „din mers” al conceptelor tragediei. Găsim analize 

savante cu privire la conceptele de armonie, de destin, dar 

şi de estetica stilului, cu care iniţiaţii diferitelor discipline 

pot lucra cu folos şi azi. Abordând problematica stilului, de 

pildă, autorul face apel la sursele clasice, invocând însuşirile 

aristoteliene dinRetorica: puritatea limbii (1), claritatea (2), 

concizia (3), congruenţa (4), verosimilul (5), pateticul (6), 

formarea caracterelor (7), evidenţa (8), plăcutul (9) şi 

măreţia (10), dar nu omite să le asocieze categoriilor lui 

Teofrast (Stroux - De Theophrasti virtutibus dicendi), pentru 

a le confrunta apoi cu cele patru însuşiri reţinute de Cicero 

(De oratore): veritatea limbii (1), claritatea (2), congruenţa / 

verosimilul (3) şi construcţia (4). Dezvoltarea analizei îl 

conduce mai departe la asocieri semantice pline de nerv, în 

legătură cu statutul unor noţiuni cum ar fi metron – 

măsură, sau prepon – cuviinţă / congruenţă: între cuvinte şi 

lucruri, între caractere şi idei, între comportări şi realitate. 

Asemenea operaţii savante exersase şi în paginile asupra 

conceptului de destin (moira), pe exemple din literatura 

clasică, dar şi prin asociaţii de localizare faţă de alte 

concepte incidente: arhé (principiul începutului) sau 

anánke (ananghia românilor - principiul necesităţii). 

La fel de pătrunzătoare sunt analizele asupra formei vizuale 

în Artă şi arheologie dacică şi romană, unde surprinde 

câteva paradigme ale artei antice, raportând canonul lui 

Policlet la textele filosofice ale antichităţii, ca să conchidă 

asupra originii divine a modelului. Raţionamentul pare 

corect: Dacă perfecţiunea depinde de mai multe relaţii 

numerice (Policlet), şi de vreme ce cosmosul întreg e 

armonie şi număr (Pitagora), şi dacă Zeul cuprinde în sine 

modelele tuturor lucrurilor (Seneca), urmează, imbatabil, 

că ipoteza este şi confirmată. De altfel, la Platon şi la 

Aristotel paradeigma este chiar un model de esenţă divină. 

 

Fascinante pagini de filosofia vieţii oferă cititorului prin 

selecţiile din marea literatură clasică, semănate la tot pasul 

în anumite texte. Citez din Civilizaţia elenistică: 

Despre sclavi, după Filemon: 

Eu sunt sclavul stăpânului meu care porunceşte ce să fac 

Tu şi egalii tăi sunteţi sclavii legii cetăţii 

Pe alţii un tiran îi conduce, el însuşi fricii sclav 

El trebuie să asculte de un rege care face cum îi comandă 

Zeus 

Zeus însuşi trebuie să se supună legilor universale 

Fiecare om are o putere mai mare decât el 

Şi trebuie ca un sclav să o accepte de stăpân 

Despre mariaj, după Xenofon: 

Spune-mi, nevastă, ai înţeles în ce scop te-am luat în 

căsătorie şi în ce scop părinţii tăi mi te-au dat? Şi unul şi 

celălalt am fi găsit uşor pe cineva cu care să dormim, îţi dai 

bine seama. Dar după ce m-am gândit, eu pentru mine şi 

părinţii tăi pentru tine, în privinţa celui mai bun tovarăş pe 

care ni-1 putem lua pentru casa şi copiii noştri, eu te-am 

ales pentru mine şi părinţii tăi mi se pare că m-au ales pe 

mine ca cea mai bună partidă posibilă. 

Despre corpurile prime, după Lucretius:  
Ceva dacă s-ar naşte din nimica  
Orice s-ar naşte din orice: nimica  
N-ar mai avea nevoie de sămânţă 
................................................... 
Cum s-ar putea atunci ca fiecare  
Să aibă o mumă anumită? Însă  
Fiindcă toate nasc din germeni proprii  
De-acolo naşte fiecare lucru  
Şi iese-ntâi pe ţărmurii luminii  
De-acolo numai, unde fiecare  

Îşi are-atomii - „corpurile prime” 

Despre muze, după Teocrit: 

Cine din cei ce trăiesc sub alba lumină de soare 

Va mai primi bucuros Haritele mele şi uşa 

Le-o va deschide şi nu le-o goni de la el fără daruri? 

 

........................................................... 

Ele se întorc murmurând, cu picioarele goale acasă 

Şi mă tot mustră pe mine că drumul făcură degeaba,  

Şi, sfiicioase, din nou, cu capul lăsat pe genunchii  

Lor îngheţaţi, în fundul deşertului sipet  

Unde li-i locul mereu când vin fără nici o ispravă. 

Despre cele trei ghinioane, după Teocrit: 

Noapte era şi ploua şi al treilea ghinion era vinul 

Despre chemările dragostei, după Teocrit: 

Vino cu mine sub ulmi şi cântarea din nai mi-o 

ascultă... 

În fine, despre somnul de veci, din Antologia 

palatină:  

Ele singure, pe înserat, turmele s-au întors în staul  

De pe la munte. De nea albite cu toate erau.  

Vai, şi Terimahos sub stejar îşi doarme somnul de 

veci; 

Focul ceresc fulgerat de grabă l-a mai culcat! 

.................................................................. 

Am dispărut, am plecat. Speranţă şi Soartă, adio.  

N-am ce mai face cu voi, cu alţii jucaţi-vă acum! 

 

Dintr-o perspectivă totalizatoare trebuie să spunem 

că, dacă am insistat mult asupra regimului ştiinţific 

al studiilor, am făcut-o nu pentru a-l trăda pe autor 

ca devorator nesăţios de documente materiale, ci 

pentru a ilustra valoarea documentară a operei. El 

reprezintă tipul savantului ce dă viaţă erudiţiei prin 

adaptarea perspectivei interpretative a realităţii. Însă 

rafinamentul intelectual, amploarea universului 

cultural, complexitatea viziunilor, reflectate într-o 

seducătoare frumuseţe a stilului ne fac să admitem că 

Mihai Gramatopol a lăsat culturii române o operă 

care valorează mai mult decât atât. După trecerea lui, 

o serie de lucruri au devenit dintr-o dată mai simple. 

Sigur, multe au rămas încă de făcut. Plecând, el ne-a 

lăsat să mergem singuri mai departe. Şi nu ne-a spus 

că totul va fi diferit. Iar acum se dovedeşte a fi mult 

mai greu. 

 

Sursa: 

http://www.mihaigramatopol.ro/index.php/opera/mi

scelanea-ii/54-miscelanea-ii/577-mihai-gramatopol-

sinteze-imperiale 
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Sylvia Plath, primul poet care a primit postum Premiul Pulitzer, 
pentru un volum cu ultimele şi cele mai tulburătoare dintre 
versurile rămase nepublicate, a lăsat un tulburător 

testament literar și o sâcâitoare poveste. Pentru că e de neînţeles 
cum o femeie de 30 de ani, capabilă de o auto-analiză lucidă 

până la cinism, și-a folosit mintea nu pentru a se salva de 
demoni, ci pentru a-şi plănui moartea. Care a continuat să facă 
victime şi după… 
 
Sunt psihiatri care au inclus cazul Sylviei la categoria tulburărilor 
bipolare de tip 2, în timp ce alţii au pus dezechilibrele sale sufleteşti pe 
seama unor dereglări hormonale extrem de puternice. În scurta ei viaţă, 
scriitoarea a pendulat permanent între o ambiţie profesională cu care ar 
fi mutat munţii şi o dramă interioară extremă. Sylvia a fost un copil şi 
un adolescent de nota zece. Ţintind mereu către vârfuri tot mai 
înălţate, scria în jurnal că a 
„sigilat primii nouă ani de 
viaţă, ca un vas în miniatură 
într-o sticlă, ca pe un mit alb, 
vechi, inaccesibil şi frumos”. 
Au fost anii în care tatăl ei 
încă trăia. Copila ţinea încă de 
la 14 ani un jurnal al 
întâlnirilor „amoroase”, în 
care nota fiecare sfârşit şi 
fiecare început, câteodată al 
unor relaţii care durau preţ de 
câteva întâlniri. „E atâta 
suferinţă în jocul ăsta de a 
găsi un partener, de a încerca, 
de a testa. Şi îţi dai brusc 
seama că ai uitat că e un joc şi 
sfârşeşti în lacrimi” scria. „Aş 
fi mult mai fericită dacă n-aş 
gândi şi, dacă n-aş avea 
organe sexuale, n-aş mai 
izbucni în lacrimi tot timpul”. 
Îşi dorea atât de mult să intre la Harvard încât, când a fost respinsă, a 
încercat să se sinucidă, luând un pumn de somnifere. Avea 20 de ani şi 
a fost salvată la timp. Scria, ca tânără studentă: „Nu contează cât de 
bucuros eşti, nimic nu mai e real, nici trecut, nici viitor, atunci când 
rămâi singur în camera ta”. Trecea uşor de la o stare la alta şi pe plan 
emoţional trăia într-un montagne-rousse. Nu putea să înţeleagă de ce 
femeile sunt privite cu alţi ochi dacă duc vieţi sexuale promiscue, în 
schimb bărbaţii nu. 
A avut zeci de parteneri şi „împuşca” invitaţii la diferite petreceri din 
partea băieţilor, iar asta o inspira să scrie poezii. „Sunt milioane de fete 
frumoase şi în fiecare zi câte una lasă în urmă adolescenţa şi începe să 
fie atrasă de jocul iubirii. Şi îţi dai seama că trebuie să fii în competiţie 
şi că bogăţia şi frumuseţea nu sunt de partea ta”. O mâhnea gândul că 
nu provine dintr-o familie bogată, aşa că atracţia pe care o exercita 
asupra bărbaţilor o flata şi se transforma într-un pariu câştigat. Se 
temea să nu fie văzută ca o fată încrezută sau prea deşteaptă şi că băieţii 
s-ar putea gândi la asta mai ales dacă îi duce acasă, pentru că ar vedea 
toate notiţele şi strofele de poezii împrăştiate peste tot. Dar nu voia 

nici să pară o pradă uşoară, deşi spre asta înclina mai degrabă. Şi 
credea, de multe ori, că bărbaţii pe care îi atrăgea şi abandona ţineau 
mai mult la ea decât în realitate. Perry Norton, unul dintre iubiţii ei din 
liceu, a mărturisit mai târziu: “totul între noi a fost incredibil de 
inocent. Nu făceam decât să ieşim împreună şi să vorbim sau să ne 
plimbăm cu bicicleta. Era o persoană foarte atrăgătoare, dar n-am fost 
nicodată atras de ea, lucru care m-a mirat şi pe mine, pentru că aş fi 
avut toate motivele”. 
Alteori, o atrăgea ideea de a fi soţie, dacă asta ar fi însemnat să nu îşi 
ţină în frâu sexualitatea, care devenea o sursă de inspiraţie mai ales 
când era neexploatată: „Presupun că după o vreme m-aş obişnui cu 
ideea de căsnicie şi copii. Numai dacă nu îmi înăbuşă dorinţa de a mă  
exprima în modul meu senzual, dar încrezut. Sigur, căsătoria este tot o 
exprimare a sinelui, dar numai dacă nu îmi secătuieşte arta, scrisul, 
sublimări ale dorinţelor mele sexuale. Dacă l-aş putea găsi pe bărbatul  
inteligent, dar şi magnetic şi atrăgător… Pentru că dacă eu pot oferi 
combinaţia asta, de ce n-ar trebui să mă aştept la ea din partea unui 
bărbat?” Dar căuta bărbatul perfect cu o frenezie haotică. Analiza, în 
jurnal, chiar şi patru bărbaţi deodată. Şi o făcea întocmai ca pe o 
facultate, o slujbă sau o locuinţă, punând laolaltă calităţile şi defectele 
fiecăruia pe toate planurile şi raportându-i mereu la un ideal. 
A fost „neoficial logodită” pentru scurtă vreme cu Gordon Lameyer, 
un bărbat atrăgător cu care împărăşea seminţia germană a părinţilor, pe 
care l-a cunoscut când studia la Colegiul Smith din Northampton. 
În 1954, anul în care s-au despărţit, l-a cunoscut pe cel pe care avea să 
îl numească singura sa iubire adevărată: Richard Sassoon, un bărbat 
care nu se potrivea câtuşi de puţin cu idealul ei de frumuseţe. Era 
francez şi emana un magnetism cuceritor, avea ochii negri, încercănaţi 
şi era rudă îndepărată cu poetul Siegfried Sassoon. A invitat-o la New 
York. Îi scria: „încep să mă conving că ar fi interesant să mă joc de-a 
tăticul cu o fetiţă obraznică, dacă tu eşti aceea”. Sylvia a ajuns la 
întâlnire, s-a cazat apoi la un hotel şi s-a încuiat toată noaptea în 
cameră, cu Richard. Se întâmpla în mai. De Crăciun s-au întors la New 
York, s-au plimbat în jurul bradului uriaş din Rockefeller Center, ca la 
nici două zile după aceea, maşina lui Richard, în care erau câteva caiete 
de poezii, parfumul preferat al Sylviei şi o valiză întreagă de haine, asă 
fie spartă. Şi, dacă ar fi să judecăm după poemul pe care l-a scris pe 

drumul de întoarcere la Londra, 
l-a adus la exasperare pe 
Richard cu crizele de nervi pe 
care le-a făcut, până la punctul 
în care omul a pălmuit-o în 
plină stradă. 
Pe planul învăţăturii, Sylvia era 
de nestrămutat. Eşecul Harvard, 
care a împins-o la sinucidere, s-a 
transformat într-o luptă 
hotărâtă, care s-a materializat 
printr-o bursă la Cambridge. Pe 
vaporul care o ducea în Anglia, 
Sylvia l-a cunoscut pe Carl 
Shakin, care obţinuse şi el o 
bursă pentru Manchester. Era 
însurat de opt săptămâni şi 
Sylvia era cu Richard, dar 
niciunuia nu i-a păsat. La 
Cambridge, Sylvia s-a făcut 
remarcată imediat. Făcea notă 

discordantă, cu puloverele şi fularele sale imprimate cu emblema Smith 
College, fustele tipic americane , pantofi roşii şi valizele Samsonite alb 
cu auriu, nou-nouţe. Colegii au început să o ironizeze, dar Sylvia le-a 
ţinut piept, chiar dacă stătea de multe ori singură în mansarda locuinţei 
din Whitstead, care era destinată studenţilor străini. Ca să treacă timpul, 
a început să redecoreze locul şi să gătească. 
 
Nimeni de la Cambridge nu ştia despre tentativa ei de sinucidere sau 
despre relaţia ei cu Richard, aşa că a început să se întâlneacă cu o 
mulţime de băieţi, încântată de atmosfera de la petrecerile care se 
ţineau lanţ în campus. Îşi dorea enorm să fie populară, aşa că a 
întocmit o listă de activităţi la care era o probabilitate mare să cunoască 
bărbaţi şi oameni influenţi, de la grupuri de teatru la revista universităţii 
şi cluburi politice şi le-a bifat pe toate. Dar şi-a dat repede seama că toţi 
erau ori prea tineri, ori aveau prea puţină experienţă sexuală şi îi 
aduceau mereu aminte de cât de bine se simţise cu Richard. A decis 
aşadar să îi facă o surpriză şi să îl viziteze la Paris, unde studia. Scurta  
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lor vacanţă a fost adorabilă pentru Sylvia, care abia aştepta să facă o 
baie de soare pe Coasta de Azur, mult mai primitoare, chiar şi iarna, 
decât clima din Marea Britanie. S-au plimbat, au mers la teatru, au 
mâncat şi au băut vinuri alese, au ajuns până în Nisa, au privit „soarele 
roşu, care ieşea ca ochiul lui Dumnezeu dintr-o mare urlând” şi au 
vizitat catedrale. Îi scria mamei sale cum şi-a sprijinit capul de zidul 
impresionant al uneia dintre ele, când a simţit o atingere pe umăr, pe 
care avea să şi-o amintească mereu ca reprezentarea purităţii şi 
milostiveniei absolute, pe care o căutase toată viaţa. Era maica stareţă, 
care i-a spus:  „Ne pleurez plus, entrez”. 
 
Dar tocmai când se pregătea să plece înapoi în Anglia, Richard, care 
spunea despre ea că era „oscilantă precum marea”, i-a spus că 
sentimentele lui pentru ea s-au 
schimbat şi că a cunoscut între 
timp alte femei. Sylvia s-a întors 
răvăşită la Cambridge şi a 
început să bea tot mai mult. S-a 
concentrat asupra poeziei, scrisă 
într-o formă pe care Richard i-o 
sugerase, şi s-a bucurat să afle că 
i se publicaseră câteva dintre ele 
într-un jurnal de literatură. În 
acelaşi jurnal, a descoperit câteva 
poezii scrise de Ted Hughes, pe 
care şi-a dorit enorm să îl 
întâlnească. Îi scria mamei sale: 
„tânjesc după cineva care să mă 
facă să-l uit pe Richard. Merit 
asta, o iubire răvăşitoare, dar 
care să nu mă distrugă. Doamne, 
cât mi-aş dori să gătesc, să mă 
aşez la casa mea şi să fiu în 
visurile unui bărbat şi să scriu. 
Mă gândesc întruna la 
posibilitatea unei asemenea 
iubiri. Dar mă şi sperie. Enorm”. 
S-a decis să meargă la o 
petrecere dată în cinstea lui, 
însoţită de un coleg de facultate. 
Era februarie 1956. Cum a deschis uşa, privirile i-au căzut asupra unui 
„bărbat înalt, brunet şi bine făcut”. Era chiar Ted, cunoscut în campus 
ca un cuceritor. Când a observat-o şi el, n-a stat prea mult pe gânduri şi 
a intrat în vorbă cu ea. Sylvia, care băuse mult, a început să îi recite, 
ţipând din pricina zgomotului, versuri din poeziile lui, lucru peste 
măsură de flatant, aşa cum avea să spună Ted mai târziu. S-au încuiat 
apoi într-o cameră şi bărbatul a sărutat-o, iar ea l-a muşcat de obraz, 
până i-a dat sângele. Sylvia s-a întors apoi în campus cu băiatul cu care 
venise, cu care s-a şi culcat în noaptea aceea. 
Chiar dacă a început să se vadă tot mai des cu Ted, nu îl putea uita pe 
Richard. După o noapte „ca de holocaust” cu Ted, a zburat până la 
Paris, unde spera să îl găsească pe cel pe care încă îl iubea. Spre 
dezamăgirea ei, Richard era în Spania. Aşa cum plănuise dinainte să 
plece, l-a chemat la hotel pe fostul ei iubit, Gordon, care era acum 
marinar şi avea o permisie de 30 de zile. „Priveam pe fereastră, la 
străzile Parisului, şi mă simţeam cuprins de tristeţe. Ne-am dat seama 
amândoi că era o greşeală. Nu mai era nicio atracţie între noi. Sylvia m-
a rugat ca măcar până la München să merg cu ea şi apoi o putem lua pe 
drumuri separate”, scria Gordon mai târziu.  
I-a scris lui Richard că se va mărita cu Ted imediat ce a ajuns în Anglia. 
S-au căsătorit în iunie 1956 şi la scurt timp s-au mutat în America, iar 
Sylvia s-a angajat pentru o vreme ca profesor la Smith, apoi ca 
recepţionistă la un spital de psihiatrie. Seara mergea la seminarii de 
literatură, unde l-a cunoscut pe Robert Lowell, care a contribuit enorm 
la şlefuirea şi feminizarea scriituri sale. S-au întors la Londra în 1959 şi, 
jumătate de an după ce a născut-o pe fiica lor, Frieda, în aprilie 1960, 
Sylvia a publicat prima ei culegere de poeme, “The Collosus”. Mai 
puţin de un an mai târziu, s-a mutat împreună cu copilul şi cu Ted într-
o locuinţă din Chalcot Square, din apropiere de Londra, deţinută de 
Assia Wevill, care avea să îi devină amantă lui Ted şi în 1962 l-a născut 
pe Nicholas. Câteva luni mai târziu, după o încercare de suicid la 
volanul automobilului şi un acces de furie în care i-a rupt soţului ei 
toate caietele de ciorne şi  i-a sfâşiat cărţile scumpe, în ediţii rare, la care 
Ted ţinea enorm, Sylvia şi-a luat copiii şi a plecat din casă. 
Măcinată de depresie, scriitoarea a avut parte, paradoxal, de cel mai 
puternic şi creativ an din întreaga viaţă. A scris 26 de poeme şi singurul 
ei roman, “Clopotul de sticlă”, sub pseudonimul Victoria Lucas, pe 

care critica l-a ignorat pe atunci cu desăvârşire. Abia mai târziu avea să-
şi dovedească însemnătatea semi-autobiografică şi radiografia pe care 
Sylvia o crease în paginile cărţii. Cartea a fost publicată în ianuarie 
1963. O lună mai târziu, după nenumărate avertizări din partea 
psihiatrului, Sylvia a îndeplinit ultimul ritual. 
S-a asigurat mai întâi de toate că Frieda şi Nicholas dorm. Le-a dus 
lapte şi biscuiţi, a vorbit cu ei şi le-a cântat, apoi a deschis geamurile 
larg şi a sigilat uşa de la camera lor cu bandă adezivă şi cârpe umede. A 
coborât apoi în bucătărie, a închis şi sigilat şi de această dată uşa, şi a 
dat drumul la gaz. A îngenuncheat  pe o cârpă întinsă pe jos, a băgat 
capul în cuptor şi a fost găsită moartă câteva ore mai târziu. Avea doar 
30 de ani. Vestea l-a dărâmat pe Ted, care scria că viaţa lui de dinainte 
de asta nu mai exista, şi care, într-un gest condamnat de cititori, a 

distrus ultimul jurnal al Sylviei, 
“pentru ca ai noştri copii să nu 
trebuiască să îl citească vreodată”. Tot 
el scria într-un eseu că “în spatele 
poemelor ei e o natură feroce, care nu 
face compromisuri. E o muză 
neobişnuită, cheală, albă şi sălbatică, în 
pelerina ei de oase, plutind peste un 
peisaj al Pictorilor Primitivi”. În mod 
tragic, muza a luat cu ea pe calea 
morţii şi alte minţi. 
Assia Wevill era însărcinată când 
Sylvia s-a sinucis, dar a decis să facă 
avort la o lună după aceea. L-a ajutat 
pe Ted să-i crească pe Frieda şi 
Nicholas, timp în care lucra alături de 
el la cărţi pentru care făcea ilustraţii şi 
spunea deseori că imaginea Sylviei o 
bântuia. Era încă măritată cu un alt 
bărbat în 1965, când i-a născut o fetiţă 
lui Ted, pe Alexandra Tatiana Elise, 
poreclită Shura. Copilul a devenit 
centrul existenţei Assiei şi refugiu de 
nepăsarea crescândă a lui Ted faţă de 
ea, pe care se temea să nu i-o 
transmită şi fetiţei. Ted i-a spus într-o 
zi că, din nefericire pentru ea, fusese 

martoră a morţii Sylviei, ceea ce o “contaminase pe vecie”, pentru că 
nu avea de gând să o ia vreodată de soţie. 
Ca într-o terifiantă viaţă în oglindă, a trăit la scurt timp după aceea 
tocmai rolul Sylviei, când a aflat că Ted se îndrăgostise de o altă femeie. 
În ceea ce scriitorul descria mai târziu ca “indecizii nebuneşti, în 
contrast cu deciziile nebuneşti ale Sylviei”, Assia a decis să îşi pună 
capăt zilelor şi să o ia cu ea pe cealaltă lume şi pe micuţa Shura, care 
avea doar patru ani. A făcut-o pe 23 martie 1969. A sigilat uşile şi 
geamurile bucătăriei, şi-a luat fetiţa în braţe şi a dat drumul la gaz. 
Ted a scris apoi un poem, pe care nu l-a publicat niciodată, în care îşi 
reproşa dramele care s-au iscat în jurul lui. Inexplicabil, a publicat însă 
o colecţie de poeme în 1990, în care o acuza pe Assia că “a vrut să ardă 
pe rugul Sylviei”. S-a însurat, în 1970, cu o asistentă medicală. În 1998, 
anul în care a murit de infarct, a publicat 88 de scrisori între el, Sylvia şi 
destinate copiilor lor, vrând să spele din ura oamenilor faţă de el. Pe 
una dintre ele i-a scris-o, la cea de-a 24-a aniversare, fiului, Nicholas: 
“Sper că lucrurile s-au mai limpezit. Simt că eşti supus la o presiune 
uriaşă. O să îţi petreci tot restul vieţii oscilând între relaţii care se vor 
transforma în tuneluri pline de capcane şi evadări bruşte în aerul liber, 
deschis, unde toată lumea pare a ta. Nimeni nu a ajuns la un echilibru 
perfect. O să ajungi şi tu mai aproape de el pe măsură ce îmbătrâneşti, 
când o să ajungi la punctul în care ai experimentat atât de multe încât o 
să poţi sacrifica unele lucruri mai uşor şi o să fii mai înţelegător cu 
durerea şi pierderea (…) Toţi oamenii sunt de fapt în continuare copii. 
Dacă o să simţi vreodată că au trecut săptămâni în care n-ai simţit lupta 
aceea aprigă a copilului din tine, care se zbate să se ridice din propria 
incompetenţă şi nepotrivire, vei şti că au trecut săptămâni în care nu te-
a provocat nimic nou, nu ai crescut şi că ai pierdut legătura cu tine”. 
Nicholas nu a avut niciodată copii şi nu a fost însurat. A fost pasionat 
de peşti şi apa mării şi a devenit profesor de oceanografie. Pe 16 martie 
2009 a fost găsit spânzurat în locuinţa lui din Alaska. Suferise de 
depresie în ultimii din cei 47 de ani de viaţă 
 
Sursa: http://www.catchy.ro/sylvia-plath-cand-mintea-nu-te-mai-lasa-
sa-traiesti/41129 
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Adevăraţii câştigători ai schimbării de regim din 1989 n-au fost 

„parizienii” (mulţumiţi cu est-etica din cultură), ci vechi militanţi 

moscoviţi. Faptul a fost târziu înţeles chiar de Monica Lovinescu, 

atunci când a aflat, oripilată, că adevăratul mentor al Grupului 

pentru Dialog Social este Silviu Brucan, cel care crease gruparea 

şi-i încredinţase lui Gabriel Liiceanu cea mai dotată şi mai bogată 
editură din ţară, Editura Politică, transformată şi ea în una „cu 

faţă umană” – Humanitas. Desigur, bătrânii cominternişti vor 

recupera şi o parte din falanga kaghebistă a serviciilor secrete din 

ţară, în frunte cu „cei cinci magnifici”. 

 
De la „disidenţa autocronică” la „dosariadă” 

 

A doua etapă a disidenţei române, după Nicoleta Sălcudeanu, ar fi 

cea târzie, îndeobşte „de opoziţie individuală, de un mai redus 

impact, atât prin cerinţele minimale pe care le adresau regimului, 

cât şi prin pericolul redus la care se expuneau.” Aici sunt incluşi 
Dorin Tudoran, Mircea Dinescu, Doina Cornea, Andrei Pleşu, Dan 

Petrescu, Liviu Cangeopol ş.a. Nicoleta Sălcudeanu nu insistă prea 

mult asupra acestui val, focalizându-şi atenţia, pe bună dreptate, 

către prima etapă. Însă marile surprize şi confuzii încep de la acest 

al doilea val, fiindcă unii dintre ei sunt „adoptaţi” de diferite 
tendinţe învingătoare politic sau cultural după 1989, alţii 

rămânând doar vagi simboluri de fundal. Bunăoară, Doina Cornea, 

a fost cultivată doar de opoziţie (ea rămânând şi cea mai fidelă 

crezului etic al grupului parizian), pe când Mircea Dinescu şi 

Andrei Pleşu s-au comportat „dilematic” (cu o minima moralia), 

trecând dintr-o tabără în alta, atât în plan cultural, cât şi politic, 
fiind şi creatori ai ofensivei „dosariadei” prin CNSAS, alături de 

Horia-Roman Patapievici, ajungând, apoi, fie admiratori, fie critici 

ai preşedintelui „jucător” pe „stânga-dreapta” Traian Băsescu. 

Încât, după opinia mea, în această etapă târzie a „disidenţei” se 

disting trei straturi: primul, adoptat de est-etica parizienilor, 
rămaşi fideli acestora, dovadă că unii au şi fost folosiţi de Monica 

Lovinescu în discreditarea reprezentanţilor primului val (vezi 

pamfletul lui Dorin Tudoran împotriva lui Nicolae Breban). 

Altminteri, cei mai mulţi au „aquiesat” la ofensiva contra spiritului 

naţional şi a valorilor româneşti, precum Mihai Dinu Gheorghiu 

sau Ioan Petru Culianu, care, înainte de 1989, a salutat, entuziast,  
apariţia publicisticii eminesciene în ediţia naţională, pe când, 

imediat după „revoluţie”, a recurs la atacuri fioroase la adresa 

aceleiaşi publicistici. Mai mult de atât, din păcate, cu „est-etica” 

lui, Culianu n-a ezitat să-şi atace binefăcătorul şi maestrul, pe 

Mircea Eliade, din pricina aceleiaşi confuze ideologii de „stânga-
dreapta”. 

 

Al doilea strat disident este de coloratură strict politică, 

resentimentară, în care au fost angrenaţi foşti comunişti şi 

cominternişti de orientare moscovită, marginalizaţi, într-o forma 

sau alta, de către Ceauşescu, acuzat că a denaturat idealurile 
comunismului. Gruparea este ilustrată de semnatarii Scrisorii 

celor şase, în frunte cu bătrânul cominternist Silviu Brucan 

(alături de Gheorghe Apostol, Alexandru Bârlădeanu, Corneliu 

Mănescu, Grigore Răceanu, Constantin Pârvulescu), Brucan 

devenind şi principalul ideolog al „revoluţiei” din 1989, formator de 
opinie şi de „conştiinţă democratică”. De fapt, acest bătrân versat a 

fost acela care a recuperat disidenţa târzie la bicefalismul politic şi 

cultural, puterea fiind împărţită abil între „rezistenţii prin cultură”  

şi „rezistenţii comunismului cu faţă umană”, tabără în care s-au 

recunoscut imediat marginalizaţi ca Ion Iliescu sau fiii de foşti 

cominternişti precum Petre Roman sau Vladimir Tismăneanu. 
Încât, adevăraţii câştigători ai schimbării de regim din 1989 n-au 

fost „parizienii” (mulţumiţi cu est-etica din cultură), ci vechi 

militanţi moscoviţi. Faptul a fost târziu înţeles chiar de Monica 

Lovinescu, atunci când a aflat, oripilată, că adevăratul mentor al  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Grupului pentru Dialog Social este Silviu Brucan, cel care crease 

gruparea şi-i încredinţase lui Gabriel Liiceanu cea mai dotată şi 

mai bogată editură din ţară, Editura Politică, transformată şi ea în 

una „cu faţă umană” – Humanitas. Desigur, bătrânii cominternişti 

vor recupera şi o parte din falanga kaghebistă a serviciilor secrete 
din ţară, în frunte cu „cei cinci magnifici” (cum i-a numit Larry L. 

Watts, comparându-i cu „apostolii de la Cambridge”, cei mai 

eficienţi slujitori ai Moscovei din serviciile secrete britanice): Ion 

Mihai Pacepa, Mihai Caraman, Nicolae Doicaru, Ion Stănescu şi 

Iosif Constantin. În special, primii doi vor fi folosiţi fie pentru 

refacerea serviciilor secrete (Caraman), fie pentru întreţinerea 
„războiului rece” intern, prelungit până azi, între „fanii” lui Pacepa 

şi cei care-l consideră, pur şi simplu, un trădător de ţară. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

În fine, al treilea strat, rămas cel mai fidel est-eticii grupului de la 
Paris, îl constituie „disidenţii autocronici”, cum i-a numit Paul 

Goma, preluând denumirea de la Iosif Cristovici. Aceştia s-au 

autoproclamat „rezistenţi prin cultură”, alegând metoda struţului 

(Nicoleta Sălcudeanu), numiţi de Monica Lovinescu „clandestini”, 

adevăraţii ei discipoli, nedezminţiţi în fidelitate, deveniţi cei mai 

înverşunaţi „anticomunişti” post festum. Aceştia au radicalizat 
revizionismul est-etic, dezlănţuind moda „demitizărilor”, 

compromiţând conceptul lovinescian de revizuire critică din 

necesităţi estetice şi transformându-l în revizionism, izomorfie 

stranie a revizionismului proletcultist. Transformarea peste noapte 

a comuniştilor în „anticomunişti” nu este doar un fenomen 

românesc, ci urmează doctrina modernă a partidului comunist, în 
patru stadii, formulată sintetic de Iuri Andropov, cel care a 

presimţit că sistemul nu poate supravieţui în ecuaţia clasică 

bolşevică: 1) partidul îşi asumă deschis numele de comunist şi ia 

puterea prin revoluţie, instaurând dictatura proletariatului; 2) 

când numele de comunism se compromite, partidul şi-l schimbă, 
dând impresia unei noi revoluţii, reintroducând, aparent, 

pluralismul; 3) prin pluralism, pierde puterea şi se resemnează; 4) 

revine la putere într-un cadru aparent democratic. Într-adevăr, 

„aparent democratic”, fiindcă principiul maniheist rămâne acelaşi, 

confin şi cu faimosul „principiu al lui Adolf”, anume că nu trebuie 

să fie decât un învingător, şi numai unul. 
 

Anticomuniştii autocronici n-au făcut decât să înlocuiască 

„lichelele burgheze” (bune de înlăturat din istorie) cu „lichelele 

comuniste”, pentru a li se rezerva aceeaşi soartă, dar cu oarecari 

circumstanţe atenuante, spre a se dovedi humanismul noilor 
judecători, condiţia „iertării” fiind plecarea de bunăvoie de pe scena 

istoriei. Acesta e sensul precis, riguros cartezian, al celebrului Apel 

către lichele semnat de Gabriel Liiceanu, dar exprimând crezul 

absolutist est-etic al „grupului de la Paris”, care n-a ezitat să-l 

declare neoficial, „drept vârf de lance al luptei contra 

comunismului după căderea acestuia” (Nicoleta Sălcudeanu). 
 

( Continuare în pagina 33) 
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Pare că ne-am afla în faţa unui veritabil Manifest al Partidului 

Anticomunist, devenit „noua biblie” a celor care au preluat puterea 

în cultura românească postdecembristă. Aceasta e cheia 
hermeneutică a revizionismului cultural românesc. 

 

Ironia cea mare e că i-au căzut victimă nu doar cei decretaţi din 

capul locului ca fiind „răii”, „lichelele” de străpuns cu lancea 

Arhanghelului Mihail, „protocroniştii” de la revista Luceafărul, 

etichetaţi, acum, ca „naţional-comunişti”, în frunte cu Edgar Papu, 
Ilie Bădescu, Paul Anghel, Ion Lăncrănjan, Ion Gheorghe, Cezar 

Ivănescu, Mihai Ungheanu ş.a., nemaivorbind de zeloşii cântăreţi 

ai „cârmaciului”, ca Adrian Păunescu şi Corneliu Vadim Tudor, dar 

şi foştii comilitoni de până la căderea comunismului, care s-au 

declarat „apolitici”, în sensul respectării criteriului estetic în orice 
revizuire critică, având în frunte pe Eugen Simion, Marin Sorescu, 

D.R. Poposcu, Fănuş Neagu, Augustin Buzura, Constantin Ţoiu, 

Valeriu Cristea ş.a. Unii, pentru a scăpa de noua ghilotină 

ideologică, s-au înscris în partidele istorice, precum Ioan 

Alexandru. Iar pentru ca toate să fie încununate apologetic, 

revizionismul s-a întins ca o molimă de neoprit asupra marilor 
valori tradiţionale, scornindu-se moda „demitizărilor”. Numai cei 

care n-au dat semne de „naţionalism” au fost cruţaţi, nu şi 

Eminescu, Iorga, Lucian Blaga, A.C. Cuza, Nichifor Crainic, Mircea 

Streinul, Traian Brăileanu, Mihail Manoilescu, Ion Barbu, Mircea 

Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica ş.a.m.d. Chiar şi scriitorii 
exilului au fost judecaţi pentru „naţionalism” şi „antisemitism”: 

Constantin Virgil Gheorghiu, Vintilă Horia, Vasile Posteucă, Aron 

Cotruş ş.a. Nu mai vorbim de interbelicii care au dat semne de 

„colaboraţionism”, după 1947: Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, 

Camil Petrescu, G. Călinescu, Tudor Vianu ş.a., ca şi cei consacraţi 

în anii comunismului: Marin Preda, Petru Dumitriu, Eugen Barbu, 
Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Nicolae Labiş, Nichita Stănescu ş.a. 

Toate acestea năzuiau să arate „deşertul cultural” românesc, mai 

ales cel din anii regimului comunist. S-a crezut că impunerea unei 

noi ierarhii valorice depinde exclusiv de zelul demolator, de modul 

cum te apreciază Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca, iar în ţară 
dacă eşti în graţiile „listei Manolescu” şi a altor listatori precum Z. 

Ornea, S. Damian, Gabriel Liiceanu, Mircea Mihăieş, Gabriela 

Adameşteanu, Andrei Cornea, Gheorghe Grigurcu, Marius Chivu 

etc. 

 

Nicoleta Sălcudeanu a putut vorbi de un veritabil „război rece 
civil”, în spirit iacobinic, climatul public devenind „unul justiţiar, 

străbătut de triviale revendicări politice în chiar lumea ideilor 

gingaşe”: „Nu există nici un dialog între tabere, iar turgescenţa 

climatului cultural descris printr-un revizionism torid obturează 

orice înţelegere şi acceptare reciprocă. Se deschid false opoziţii în 
interiorul grupului celor ce împărtăşiseră deopotrivă liberalismul şi 

prooccidentalismul culturii române şi care, până la căderea 

comunismului, luptaseră umăr la umăr pentru păstrarea valorilor 

comune.” Pe acest fond, impostura devine regula afirmării publice: 

„Se formează un roi al imposturii, iar acesta va fi liantul care va 

coagula diverse organisme ce se vor constitui mai târziu în 
adevărate carteluri culturale. Graba de a se instaura ca grup de 

influenţă era alimentată, cel puţin iniţial, prin autoritatea-i 

indiscutabilă, de către grupul de la Paris.” S-a produs însă ceva 

neaşteptat: un transfer de putere de la nucleul dur parizian la 

justiţiarii din Ţară, încât, în scurt timp, Monica Lovinescu şi Virgil 

Ierunca au rămas nişte simpli spectatori, fără putinţa de a mai opri 
degringolada „antitezelor monstruoase”, cum le-ar fi spus 

Eminescu. Rezultatul: „linşarea intelectuală a, în principal, două 

categorii de intelectuali: cei ce s-au numit «apolitici» şi…, 

surprinzător, disidenţii autentici”. 

 
Iacobinismul resentimentarilor români a fost sesizat şi de Adam 

Michnik, într-o conferinţă susţinută la Ateneul Român. Acest 

radicalism a fost întreţinut nu numai de grupul parizian, dar şi de 

Fundaţiile Soros, care au format cadre în România prin acordarea 

a numeroase subvenţii şi burse de „reeducare” jurnalistică sau 

universitară. Altfel spus, un soi „civilizat” de „experiment Piteşti 
III”, cum ar spune Paul Goma. În 1991, au fost invitaţi la Colocviul 

Fundaţiei pentru o Societate Deschisă (Cracovia) disidenţi din 

fostul bloc sovietic. Cei mai patetici „anticomunişti” au fost din 

România, adică „tocmai cei care nu luptaseră contra” 

comunismului. A fost un patetism al contaminării mimetice, 
identificat de Valeriu Cristea, într-un articol din Adevărul, în 

radicalismul parizienilor, neezitând să o compare pe Monica 

Lovinescu cu „cabinetul II” şi cu o Ana Pauker à rebours. În valul 

acestor contaminări mimetice, până şi cu mult mai echilibratul 

Andrei Pleşu a avut momente de radicalism, chiar de isterie, în 

spiritul Apelului către lichele, apreciază Nicoleta Sălcudeanu. Şi n-
a fost vorba doar de polemici pasagere între indivizi sau grupări 

care nu se pot suporta, ci de un fenomen maladiv care a tins către 

forme instituţionalizate. O asemenea instituţie se va dovedi CNSAS, 

care a declanşat epopeea dosariadei. Nu e deloc întâmplător că 

Andrei Pleşu, Mircea Dinescu şi Horia-Roman Patapievici au ţinut 
morţiş să facă parte din această instituţie, încălcându-i legea de 

funcţionare, care interzicea foştilor membri de partid să facă parte 

din corpul de cadre.  

Dosariada, căreia Nicoleta Sălcudeanu îi dedică un întreg capitol, a 

fost, în viziunea autoarei, o „formă de linşaj mult mai subtilă şi mai 

perversă”, compromiterea publică realizându-se prin 
„instrumentalizarea documentelor Securităţii”. Fenomenul a fost 

investigat, cu rigoare profesională, de către Gabriel Andreescu, în 

lucrarea Cărturari, opozanţi şi documente. Manipularea Arhivei 

Securităţii (Iaşi, Editura Polirom, 2013). Concluzia lui Gabriel 

Andreescu e că nu ofiţerii Securităţii, ci victimele acesteia au fost 

supuse linşajului mediatic, după 1989. Comentând diversiunea 
demolării memoriei lui Adrian Marino, autorul identifică un grav 

simptom de răsturnare a adevărului: „Campania împotriva lui 

Adrian Marino a dus la o paradoxală inversare de roluri. 

Exploatând logica Securităţii din materialele de arhivă pentru a 

cuceri încă un etaj simbolic, intelectualii implicaţi au răsturnat 
relaţia tradiţională. Dacă înainte de 1989 Securitatea dirija jocul, 

în anii 2000 (sic!) o fac cei care îi utilizează arhivele. Dacă ofiţerii 

de Securitate manipulau dosarele oamenilor, astăzi există 

intelectuali care manipulează dosarele elaborate de fosta 

Securitate.” 

 
Ceea ce spune, de fapt, aici, Gabriel Andreescu e că aceşti 

intelectuali au făcut, pur şi simplu, poliţie politică. Între noile 

victime, Mihai Botez, Adrian Marino, Nicolae Breban, Cezar 

Ivănescu, Eugen Uricaru, Ştefan Aug. Doinaş, Mircea Iorgulescu, 

Petru Romoşan, Ioan Groşan ş.a. Când s-a întâmplat ca 
„deconspiraţii” să fie din aceeaşi tabără, lucrurile au fost cusute cu 

aţă albă, „canibalismul cultural” intrând în adormire (vezi cazurile 

Al. Paleologu, Sorin Antohi ş.a.). Dosariada a devenit practică 

publică generalizată în contextul în care „anticomuniştii” 

autocronici, în frunte cu Vladimir Tismăneanu, „au făcut istorie” 

din pseudocondamnarea comunismului, sub umbrela preşedintelui 
Traian Băsescu. „Intrarea în scenă a preşedintelui Traian Băsescu 

– ne avertizează Nicoleta Sălcudeanu –, începând cu anul 2006, 

declanşează, odată cu transferarea de către serviciile secrete de 

informaţii către CNSAS «partea substanţială deţinută de ele», un 

adevărat Jihad.” Observaţia arată, odată în plus, că „războiul civil” 
intern a fost instituţionalizat până în vârful piramidei politice 

româneşti, aspect iarăşi singularizant în fostele ţări comuniste, 

izomorfie de semn întors a fostelor practici bolşevice. S-a creat o 

întreagă pătură de zeloşi delatori, militanţi „justiţiari” la diverse 

publicaţii şi posturi de televiziune, unii dintre ei, din nefericire, 

personalităţi de certă valoare: Mihnea Berindei, Vladimir 
Tismăneanu, Mircea Dinescu, Gabriel Liiceanu, Horia-Roman 

Patapievici, Ioan T. Morar, Mircea Mihăieş, Mirela Corlăţan, 

Germina Nagâţ, Dan C. Mihăilescu, Traian Ungureanu, Cătălin 

Avramescu, Dragoş Paul Aligică ş.a. 

 
Extinzând perspectiva, o investigaţie a lui Paul Cernat1, 

consemnată de Nicoleta Sălcudeanu, argumentează că, finalmente, 

s-a vizat însăşi compromiterea elitelor culturale româneşti, demers 

iarăşi similar cu cel al anilor ’50 din secolul trecut. Ceea ce evocă, 

inevitabil, atmosfera de legenda nigra care s-a împăinjenit în jurul 

României, în ultimii şaizeci de ani, reizbucnită furibund după 
1989, atât în interiorul ţării, cât şi pe mapamond. Un fenomen 

similar s-a petrecut cu intelectualii din Basarabia, care au 

declanşat mişcarea de renaştere naţională. Cu mijloace nu mult 

diferite, aceştia au fost relativ uşor scoşi de pe scena vieţii publice 

dintre Prut şi Nistru, „compromişi”, marginalizaţi, instigaţi unii 

împotriva altora, ca în patria-mamă. Instrumentele se cunosc. 
Delatorii şi impostorii nu pot suporta niciodată adevărul. Când 

Paul Goma a continuat să-l spună, atât Monica Lovinescu, cât şi 

autocronicii de la Bucureşti n-au putut să-l suporte şi au 

declanşat linşajul mediatic, începând cu topirea cărţilor la 

Humanitas şi sfârşind cu luările de adio ale „prietenilor”. Când, în 
2005, a apărut excepţionala confesiune întru adevăr a lui Adrian 

Marino, Viaţa unui om singur, războiul a devenit inevitabil, Marino 

apărând ca un răsfăţat al regimului comunist, de-a dreptul 

execrabil. Când Nicolae Breban a publicat, în 2009, Trădarea 

criticii, carte augmentată şi de capodopera Singura cale, legenda 

neagră a prozatorului, întreţinută de Monica Lovinescu, a fost 
scoasă de la păstrat tot cu metodele dosariadei. Odată cu el, a 

căzut victimă şi Petru Romoşan, ca „pupilă” a maestrului! Când 

Cezar Ivănescu a subliniat influenţa nefastă asupra lui Marin 

Preda exercitată de unii „prieteni”, imediat rebelul a devenit 

„colaborator” al Securităţii, negăsind adevăr nici la USR, nici la 
preşedinţia republicii, grăbindu-i-se moartea. 

 

Şi aceste când-uri pot continua. Fiindcă, după 23 de ani de 

„libertate”, societatea românească este încă pradă unor polarizări 

devorante, departe de a fi vindecată de principiul lui Adolf. 

 
Nota: 
1. Paul Cernat, Deconspirarea scriitorilor, mod de întrebuinţare, în 
„Observator cultural”, nr. 580/2011. 
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Tagadagada 
ca şi când aş avea chef să mă piş pe toată 

literatură de la origini până în prezent 
şi cu boltă în viitor, m-am întors la origini 

pentru că la mine-n oraşul natal Comăneşti şi-n 
împrejurimi s-au păstrat unele obiceiuri ritualice 
milenare. Unul dintre acestea este Jocul Ursului. 
Jocul Ursului e un ritual superb de cinstire a 
zeului Dionis sau a Soarelui care are loc în 
preajma sărbătorilor de iarnă. Lumea i-a uitat 
adevărată semnificaţie. Atunci, anumiţi locuitori 
ai oraşului şi împrejurimilor se vorbesc şi 
formează cete. Unii se îmbracă în ditamai pieile de 
urs, alţii în iroze, mascaţi şi costume de doboşari 
cu dobe legate în jurul gâtului şi bătătoare în 
mâini. În cete colindă străzile, casele, localurile, 
primăriile şi pe cine-i mai primeşte zile întregi în 
care joacă beau şi mănâncă continuu. Unii au 
ajuns şi la Bucureşti, alţii şi-n Italia-Spania-Franţa-
Germania etc şi-au bătut dobele şi-au fluierat şi-au 
jucat şi comandat ursul. Când eram mic am văzut 
cete mari de treizeci patruzeci de piei cu doboşari 
iroze şi mascaţi dansând pe un ritm pe care nici cu tot talentul meu poetic 
şamd nu pot să-l redau. Trebuie ascultat live. O adevărată mantra 
binefăcătoare care fără să vrei îţi induce o stare de dans, un crescendo în 
vene cu fluiere şi cuvintele spuse de comandantul cetei, incantaţii magice 
libidinoase de un burlesc incendiar împletindu-se înălţător într-un impuls 
ancenstral de-a rupe toate barierele de-a excedă şi de-a excela. Sunetul pare 
un ecou al unui cântec ce răsună la începutul vecilor, urşii aliniaţi şucar îşi 
fac la un moment dat din trei pare o pasarela pe care urcă unul câte unul şi 
joacă sprijinindu-se de un par pe care altu i-l 
ridică din lături, totul plin de canafi roşii 
paiete pene şi tot felul de zorzoane şi 
zorzonele într-o vibraţie cu-adevărat fără 
niciun mişto excelentă pentru sănătate pe 
care numai cât mi-o imaginez mă trec fiori – 
faţa mi se întinde, nasul mi se îndreaptă, 
ochii mi se deschid mai clar, cu-adevărat 
întineresc ha ha ha. Primăria Oraşului 
organizează anual la sfârşitul anului o mare 
şi electrizantă paradă la care participa zeci 
de cete şi de ritmuri şi de piei şi de tobe  

tagadaga dam taga dam taga daga 
dam 

tagadaga dam taga dam taga da 
tagadaga dam taga dam taga daga 

dam 
tagadaga dam taga dam taga da 

uiu iuiu iu iu iuuuuuuuuuu 
tagadaga dam taga dam taga daga dam 

tagadaga dam taga dam taga da 
mori încet pe ritmul ăsta şi renaşti o dată cu soarele, mai viu, mai 

semeţ, energizat pozitiv. Obiceiul şi ritualurile aferente sunt milenare, grecii 
ziceau că le-au preluat de la daci acu două trei mii, apar pomenite de mari 
istorici şi teologi în tot felul de cărţi şi tratate. La noi în zona sunt vestigii 
ruine de mii de ani atestate. Iată o tradiţie absolut inedită şi absolut 
fascinantă care se păstrează în România, fix în oraşul meu natal şi prin 
împrejurimi, un adevărat carnaval magic ancestral în toată puterea 
cuvântului.  

Ei, Moineştiu e peste deal de Comăneşti, trei patru cinci km de sate 
şi case depinde pe unde-o iei.. Din Moineşti a tâjnit marele Tristan Tzara, 
atenţie. La ieşire din Moineşti, spre Găzărie, gen spre Bacău, e marele 
Monument DADA. Portocalii literele care au revoluţionat cultura şi  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda foto: Jocul ursului în Comăneşti, România 
 
civilizaţia pe plan mondial şi continuă s-o facă prin tot felul de 

protagonişti de anvergură ai curentului şi-a Avangardei în general: poeţi, 
artişti, muzicieni, cineaşti plm violet 

Ei, nebunu de Tzara a crescut cu Jocul Ursului la cap. Tagadagada  
Din jfokul ăsta şi-a luat vrăjeala,  eşti prost? Ei, da el a luat-o ca pe-o 

băşcălie, şi alţii şi mai şi după el totuşi. Au uitat originile. Fraierii au uitat că 
şmecheria a plecat de la 
noi din sat, eşti prost? 
Lumea largă toată pişa-
m-aş pe ea a uitat că 
şmecheria a plecat din 
Judeţul Eşti, adică de la 
Oneşti la Târgu Ocna la 
Dofteana la Dărmănesti 
la Şipoteni la Plopu la 
Comăneşti la Moineşti la 
Lucaceşti la Măgireşti la 
la la 

la noi mă frate în 
judeţul Eşti, eşti prost? 

Ce dreacu... 
Da nu numai că 

au uitat fraierii de unde a 
plecat Şmecheria, da au 
uitat şi însăşi Şmecheria 

esenţială mă frate 
ha ha ha 
Păi şi ce-a zis fratele vostru de la Comăneşti Stoian George-Bogdan, 

Stralucindul Poet Român Poezeul? 
Păi,dacă romanul s-a născut poet, eu m-am născut poezeu eşti 

nebun... 
Să va aduc întregii lumi aminte că  
din jocul ursului de la noi, din Judeţul Eşti, de unde ţară noastră-i 

prima pe judeţ a pornit toată şmecheria în toată lumea mă frate 
shhhhhhhhht 
tagadagada 
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upă ce vorbi la telefon cu Klara, Piotr Kirilovici se simți mai ușurat. Chiar și o 

discuție cu Klara îi părea acum o boare de prospețime în comparație cu discursurile lungi și 

plictisitoare ale participanților la colocviul cu tema ”Discriminarea – măsuri de prevenire și 

combatere”. Piotr Kirilovici ar mai fi zăbovit pe coridor, dar se temea că din clipă în clipă 

ar putea începe distribuirea fondurilor și el ar putea rămîne fără nimic. Mai bine să intre și 

să stea cuminte la locul lui, că nici nu știi cum îl observă cineva. 

Pe coridor, Piotr Kirilovici simți o oarecare confuzie din cauza panourilor de pe 

pereți. Erau două panouri albastre, cu fel de fel de pliante agățate pe ele, pe care Piotr 

Kirilovici nu le citise și se temea să nu fie întrebat. Între panouri era o tapiserie cu Ștefan 

cel Mare avînd în jurul capului o coroană de steluțe galbene, produsă la fabrica de covoare 

din Ungheni. Era evident că erau steluțele de pe steagul Uniunii Europene. Acum lui Piotr 

Kirilovici îi era clar de unde s-a inspirat directoarea liceului din Protigalovka în cuvîntarea 

sa despre vocația europeană a poporului moldovenesc. Piotr Kirilovici căzu pentru cîteva 

clipe în visare și parcă i se păru că Ștefan cel Mare l-ar privi aevea, transmițîndu-i un mesaj 

peste veacuri prin care îl asigura că Moldova va intra în Uniunea Europeană. În acea clipă 

Piotr Kirilovici hotărî că își va păstra pentru sine doar pixul și carnețelul pe care le primise 

de la organizatorii colocviului, iar mapa albastră cu steluțe galbene, i-o va dărui primarului. 

După vreo două ore, Piotr Kirilovici, cu o sacoșă plină de pliante, carnețele și 

pixuri, stătea în bar la gară. Pe lîngă rechizite, Piotr Kirilovici mai primise un șumuiag de 

eșarfe galbene pe care scria ”Votați soarele!” Unii au primit chiar și tricouri, dar pentru asta 

trebuia să fii membru de partid. Piotr Kirilovici se mulțumi cu o bască albă pe care scria 

”Votați cocoșul!” Cu această bască pe cap, eroul nostru bea o halbă de bere din picioare și 

privea televizorul. O crainică, de a cărui frumusețe tocmai se minuna Piotr Kirilovici, își 

începu buletinul pe un ton alert: 

”Scene, desprinse parcă dintr-un film de groază, la orfelinatul pentru minori din 

”L”. Un tînăr în vîrstă de cinsprezece ani a fost găsit mort în această dimineață de către 

colegii săi. Martorii spun că fața tînărului era de nerecunoscut, deoarece șobolanii i-au ros 

nasul și urechile. Mai multe detalii ne va oferi corespondenta noastră, Marcela Surdu, care 

se află acum la fața locului. Marcela?” 

”Ecaterina? Da… Stimați telespectatori, ne aflăm acum în incinta orfelinatului 

din ”L” unde, după cum se spune, un tînăr de cinsprezece ani a fost găsit mort în această 

dimineață. Mai șocant este faptul că fața tînărului este mutilată, fiind mîncată, de-a dreptul, 

de șobolani. Nu știm cum au pătruns șobolanii în această încăpere unde viețuiesc copii 

minori! Dacă ne gîndim, oricine dintre ei ar fi putut fi mîncat de șobolani. Atmosfera în 

orfelinat este una de groază. Copiii stau închiși în camerele lor, de frica șobolanilor. 

”Marcela, dar spune-ne, unde se află acum cadavrul tînărului mîncat de 

șobolani?” 

”Da, mulțumesc, Ecaterina, tocmai vroiam să spun că administrația orfelinatului 

a refuzat să ne arate cadavrul. Ei neagă că ar avea un cadavru ros de șobolani. Decesul încă 

nu a fost anunțat. Deși localnicii susțin că cadavrul se află ascuns într-un frigider din 

bucătăria orfelinatului. Iată, o vedem acum plecînd pe secretara orfelinatului. Ea a încuiat 

bucătăria și refuză să dea vreo declarație. Din clipă în clipă trebuie să sosească aici 

polițistul de sector. Totuși, telespectatorii nu vor putea vedea cadavrul, căci, așa cum ne-a 

spus domnul polițist, pentru a efectua o percheziție aici, în bucătăria orfelinatului, este 

nevoie de sancțiunea procurorului. Atît, pentru această oră. Ecaterina?” 

”Mulțumesc, Marcela. Într-adevăr, o adevărată epopee a groazei are loc acum la 

orfelinatul din ”L”. Reporterii noștri au încercat, în zadar, să ia legătura cu directorul 

orfelinatului, domnul Petru Ciocanu, căci au avut parte doar de răspunsurile robotului. 

Surse din orfelinat ne-au informat că Petru Ciocanu se află acum la un colocviu pentru 

combaterea discriminării. Vom reveni cu amănunte”. 

Piotr Kirilovici înțepeni cu mîna pe halba de bere. Atunci cînd își auzi numele, i 

se păru că tot barul îl recunoscu. El își trase pe ochi basca electorală și aștepta ca cineva să-

l ia la întrebări. ”Ce, Piotr Kirilovici, ți-a venit și ție rîndul? O să zbori din lucru și o să-ți ia 

locul Liubovi Andreevna!” Liubovi Andreevna demult îl paște pe Piotr Kirilovici și scrie 

scrisori calomnioase în instanțe cu scopul de a-l destitui din funcție. La acest gînd, Piotr 

Kirilovici simți un șuvoi, mai rece ca berea, cum îi curse prin picioare ca prin niște țevi de 

canalizare. Ca și cum cineva și-ar fi făcut nevoile la el în suflet și acum a tras apa. 

- Dă un leu!, se auzi un glas care-l trezi pe Piotr Kirilovici din toropeală. 

– N-am, răspunse omul fără să se gîndească. 

– Dă un leu! 

– Du-te de-aici, se răsti Piotr Kirilovici, vădit incomodat de situație. 

În fața lui stătea un copil de vreo doisprezece ani, îmbrăcat într-un tricou de la 

Moldtelecom. 

- Du-te de-aici, ți-am zis! Nu-ți dau nică! 

– Dă măcar ceva de mîncare! 

– Du-te de-aici, că nu-ți dau nică, ți-am zis. 

– Da ce ai în torbă? Dă-mi și mie! 

Piotr Kirilovici, văzînd că tot barul s-a întors spre el, a scos din sacoșă un pix 

albastru cu un inel de stele galbene și i l-a dat copilului. 

- Dă-mi și un carnet! 

– Ține și un carnet și du-te de-aici. 

– Și vreau și o eșarfă galbenă. 

Piotr Kirilovici i-a dat și eșarfa, și copilul a plecat rîzînd. 

- Ce prost de copil!, se scuză Piotr Kirilovici, de parcă scena ar fi deranjat pe 

cineva. Ce obraznici cresc! Iaca la ce duce lipsa de educație din ziua de azi! 

De la masa vecină, îl susținu un bărbat uscățiv, îmbrăcat într-un tricou albastru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- N-ai văzut cum l-o mîncat pe acela șobolanii? Crezi că directorul o să fie tras la 

răspundere? O să plătească unde trebuie și o să rămînă în post. Despre ce educație să 

vorbim la copii, dacă cei care ar trebui să-i învețe fac ceea ce fac? 

Piotr Kirilovici nu găsi nimic să răspundă. Sorbind din halbă, el zise: 

- Da, timpurile în care trăim sînt foarte grele. 

Bărbatul uscățiv își luă halba și trecu la masa lui Piotr Kirilovici. În mîna stîngă 

ținea o sacoșă plină cu calendare, carnețele și pixuri. 

- Mă uit la dumneata că ai bască cu Cocoșul… Ai vreo legătură, sau ți-o picat de 

undeva? 

– Mi-o picat. Am fost la o adunare și dădeau pixuri, carnețele, alții dădeau chiar și tricouri, 

dar trebuia să fii membru de partid. Mie mi-a picat șapca asta cu ”Votați cocoșul!” Pe 

căldura asta, e bună. 

– Eu tot vin de la o adunare. Uite ce sacoșă cu calendare mi-au dat. Vreo zece o să le dau la 

neamuri, dar restul le duc la magazin, să-și ia fiecare cîte vrea. Mama, de cîte ori vin la 

Chișinău, mă roagă să-i iau vreun calendar. Dar să fie cu ceva frumos. Le ține în loc de 

tablou. Cred că are calendare încă de pe vremea cînd o zburat Gagarin în cosmos. Nu le 

scoate. Și-n casa cei mare, și la sobă, și afară la plită, și la toaletă în grădină. Dacă n-ar fi 

întuneric în grajd la vacă, și acolo ar pune. 

– Da, și mama face la fel. 

– Mai luăm cîte o bere? 

– Știu eu?, se scărpină Piotr Kirilovici la ceafă. 

– Eu zic că încă o bere rece, merge. Matale tot aștepți Ocnița? 

– Da, îmi trebuie la Briceni. 

– Înseamnă că mergem împreună. Mai avem două ore pînă la tren. 

Piotr Kirilovici nu-și putea lua gîndul de la cele văzute la televizor. El își 

închipuia acum cum poliția cu jurnaliștii rup ușa la bucătărie și cum găsesc mortul în 

frigider. Apoi o văzu pe Klara în cătușe cum e aburcată în mașina poliției. Apoi toți se duc 

acasă la Piotr Kirilovici și găsesc în beci cutiile cu medicamente și ajutoare primite 

săptămîna trecută de la Crucea Roșie. Trebuie urgent să-și anunțe soția, să-i spună să ducă 

undeva cutiile din beci. Dar dacă nu va reuși? Ar trebui să-l trimită pe Leonia cu Niva să 

care cutiile. Dar își aminti că Leonia a fost trimis în căutarea lui Karlic și a lui Serioja. I-o 

fi prins sau nu? Piotr Kirilovici se scuză că merge la toaletă, lăsînd punga în grija noului 

amic. În drum își porni telefonul pe care îl deconectase la ședință. Îndată sună Klara. 

- Alo! Alo! Piotr Kirilovici! Piotr Kirilovici! 

– Alo! Alo! Klara, ce-i acolo? 

– Televiziunea! O venit televiziunea și vor să le arăt mortul! 

– Am văzut! Dar de ce i-ați primit? 

– Dar ce, credeți că am vrut să-i primesc? Cînd m-am trezit, erau înăuntru și filmau! 

– Cine le-a deschis poarta? 

– Efim! 

– Să vezi ce pățește Efim de la mine! De cîte ori i-am zis să țină poarta închisă. Îmi tot 

spunea că poarta e veche și dacă o închide și o deschide de multe ori, se strică. Și uite ce-

am pățit amu cu filozofiile lui! O să-l dau afară de la lucru! Alo! 

– Alo! 

– Și unde-i mortul? 

– În frigider, cum ați spus… 

– Ce, eu am spus să-l băgați în frigider? 

– Dar cine, Piotr Kirilovici? 

– Klara, eu nu știu cu ce vă ocupați voi acolo. Tu ai rămas mai mare peste tot. Eu îs la 

Chișinău la ședință, nu știu cu ce vă ocupați voi acolo. 

– Piotr Kirilovici, vă rog, nu începeți. Eu nu vreau să stau în pușcărie. Dumneavoastră ați 

sunat și ați zis să-l băgăm în frigider și eu încă am zis că nu-ncape. 

– Hai nu vorbi prostii, Klara. O să ajung și o să răspundeți toți, ca unul. Dar ia spune, e 

mîncat tare de șobolani? 

– Cam tare. N-are nici nas, nici urechi și o bucată din buza de jos lipsește. Ce, parcă nu știți 

cum mănîncă șobolanii? Nu-l recunoaște nici mama care l-o născut. 

– Mă-sa nu-l recunoștea nici dacă erau viu, că nu l-o văzut de cînd era de țîță. Alo! 

– Alo! 

– Și cum l-ați pus? Măcar stă bine? 

– Cum l-am pus? În picioare, că nu încăpea. O să vedem cînd o să deschidem ușa cum s-o 

așezat, că era tare greu și noi ne-am chinuit mult pînă l-am băgat. Eu nu știu cum s-o 

îndoiet și cum se află el amu. Că de deschis ușa la frigider n-am mai deschis-o. 

– Ia du-te și vezi cum stă. Și dacă e sucit tare, să-l scoateți și să-l îndreptați cumva. 

– Ce-i cu dumneavoastră, Piotr Kirilovici? Cum să îndrepți mortul? Nu știți că mortul, cum 

înțepenește, așa rămîne? 

– Trebuie să faceți ceva. 

– Chiar dacă aș vrea, nu pot. Stau jurnaliștii ca vulturii și abia așteaptă să se năspustească 

asupra mea să mă filmeze. Eu fug ca o găinușă pe aici și, cu chiu cu vai, am ajuns la mine 

în cabinet ca să vă sun. Vă sun de vreun ceas și nu răspundeți. Eu amu îs încuiată, mă tem 

să ies. 

– Klara, trebuie să salvăm situația. Fă ceva. 

– Ce să fac, Piotr Kirilovici? Eu vă aștept pe dumneavoastră. Parcă ați zis că veniți și 

hotărîți întrebarea… 

– Hai, gîndește-te la ceva. Trebuie să acționăm. Eu îs la telefon, dacă apare ceva, sună. Hai, 

nu te lăsa, tu ești amu ca Zoia Kosmodemianskaia. Nu te da! 

Piotr Kirilovici a închis telefonul și a intrat în WC. Prețul serviciului era de un 

leu. Acest fapt îl enervă pe Piotr Kirilovici și mai mult și el începu să se răstească la femeia 

care lua banii în schimbul unei bucăți de hîrtie. Piotr Kirilovici era revoltat și i se părea că 

inclusiv apariția WC-urilor cu plată e o nedreptate socială. Pe vremea Uniunii Sovietice așa 

ceva era de neimaginat! În inima sa, Piotr Kirilovici tînjea după vremurile de odinioară și i 

se părea că tot răul prin care trece e din cauza Uniunii Europene. 

 

Sursa: http://savatie.wordpress.com/category/proza/ 
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(Continuare din pagina 5) 

Dacă va distruge aceste două noţiuni, Uniunea Europeană va distruge una 

dintre cărămizile de la baza temeliei ei.Spre nefericirea dlui Nicolae 

MANOLESCU şi a lui Alex ŞTEFĂNESCU, trebuie să spun că  autorul 

acestor rânduri este dublu licenţiat în ştiinţe filologice şi are studii de doctorat 

în literatură. Eu sunt unul dintre cei cărora dl Manolescu nu le poate da lecţii 

în sfera literaturii. Iată ce spun eu tinerei generaţii care doreşte să cunoască 

arta adevărată.  Aruncaţi la gunoi toate cărţile de poezie pe care nu le 

înţelegeţi sau care nu vă trezesc nici un fel de sentiment înălţător. Căutaţi pe 

marii poeţi din trecut! Bateţi la porţile bibliotecilor şi citiţi operelor clasicilor  

şi nu bateţi  la uşile UNIUNII SCRIITORILOR, pentru că nu este nimic în 

acea uniune care să vă facă să deveniţi poeţi.Este un loc în care se dau premii 

mincinoase unor  scriitori mincinoşi. Acolo se medaliază gunoiul şi se 

nemureşte nimicul.  Dacă vreţi să ajungeţi cu adevărat poeţi urmaţi sfaturile 

lui Rilke şi fugiţi de critici cât puteţi. Nu vă aşteptaţi la premii literare! Ele 

sunt arvunite deja pe zece ani de aici înainte la tarabele politicii europene, atât 

în România cât şi dincolo de graniţe! Inclusiv Premiul Nobel!  În România  

listele cu cei care urmează să fie premiaţi se fac în altă parte decât pe mesele 

juriului! Să nu uitaţi niciodată, nici o secundă că trăiţi în ţara în care nici 

Eminescu, nici Creangă şi nici Caragiale sau Slavici nu au primit cât au fost în 

viaţă nici un fel de premiu literar! Nici un juriu nu i-a remarcat! Şi au fost regii 

literaturii române! Premiile nu sunt pentru regii literaturii ci pentru aurolacii 

literaturii române! Pentru copii străzii şi ai subsolului literaturii române. 

Premiile sunt pentru Zilele Festivalului Literaturii de la Mamaia, zece mii de 

euro, de zece ori zece mii de euro şi încă pe atât şi Dumnezeu mai ştie cât,  

îndesate în buzunarele unor scriitori latino-americani de către dl Nicolae 

Manolescu în timp ce scriitorii români aşteaptă rândul la îngropare gratuită pe 

banii statului!.  Mergeţi la bibliotecă şi citiţi-i pe Byron, pe Heine, pe 

Eminescu, pe Puşkin, pe Ana Ahmatova, pe Esenin, pe Appolinaire, pe 

Hugo, pe Rainer Maria Rilke şi pe toţi cei care au scris şi au trăit cu adevărat. 

Ei vă vor trimite la Dante şi la Shakespeare, iar aceia vă vor trimite mai 

departe la alţii. Nici o bursă în străinătate nu te va face poet, dar ei toţi te vor 

face scriitor! 

În ceea ce-l priveşte pe bătrânul domn Manolescu, dacă el nu va da seama pe 

lumea aceasta de ceea ce a făcut cu actuala Literatură Română, pe lumea 

cealaltă va da în mod sigur! Aşa cum a procedat în trecut  tăind selectiv din 

istoriile literaturii române numele a sute de scriitori merituoşi, ajutat de Alex 

Ştefănescu tot aşa procedează şi azi. Într-o zi, cândva, în viitor, curând, o 

mâna îi va tăia  şi pe ei de pe lista scriitorilor români.  Pentru că aşa cum zice 

BIBLIA, nimeni nu poate lua foc în sân fără să i se aprindă hainele (Biblia, 

Proverbe, 6/27).Duminică, 30 Septembrie 2007Emil  ŢERMURE 
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Avec beaucoup d’humour, Tracey Corderoy et Joe Berger retracent une nouvelle 
aventure d’une grand-mère pas comme les autres… En effet, cette dernière est une 
sorcière ! Sacrée blagueuse qui plus est… 
En rangeant ses placards avec sa petite fille, mamie se rend compte que ses multiples 
animaux de compagnie (chauves-souris, crapauds et autres…) ont chapardé toutes les 
provisions ! 
Elle part alors faire les courses au supermarché… 
Cette mamie très excentrique va mettre un bazar énorme, effrayant les clients et 
divertissant les enfants, en multipliant les tours de magie tous plus farfelus les uns 
que les autres. 
Mais au moment de partir, elle prend deux voyous en flagrant délit de vol. Sa magie 
va alors servir l’intérêt général, pour le plus grand bonheur et soulagement des 
habitants. 
Avec ses textes sans fioriture et ses illustrations cocasses, cet album enchante petits et 
grands. Le personnage de la grand-mère exprime joie et bonheur quand la petite fille 
semble très mature et sérieuse. 
Et c’est bien dans cette inversion des rôles que réside tout l’humour de cette histoire. 
Les couleurs, riches en vivacité, donnent aux personnages un éclat et une bonhomie 
sympathique qui les rendent de suite attachants. 
La seule chose que nous regrettons est alors de ne pas avoir de suite à lire… 
vivement le prochain ! 
Pauline Fouillet 
A propos du rédacteur 
Pauline Fouillet 
 Sursa:http://www.lacauselitteraire.fr/ma-chere-grand-mere-exagere-tracey-corderoy-
et-joe-berger 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepţiile revoluţionar-marxist-comuniste ale falşilor anti-comunişti 
socio-literaţi de astăzi au fost expuse timp de o lună la Muzeul 
Naţional de Istorie a României, în cadrul expoziţiei “Epoca de aur – 
între realitate şi propagandă”, realizată în parteneriat cu Asociaţia 
Civic Media. 
La secţiunea Proletcultura, ilustrată prin mai multe extrase din presă şi 
literatura comunistă au fost prezenţi la loc de cinste Ana Blandiana, cu 
poezia sa revoluţionară “PARTID”, Vladimir Tismăneanu, cu articole 
din “Scânteia tineretului”-“ “Contradicţiile mitului tehnocratic”, 
revista “Amfiteatru” – “Noua filosofie” şi tentaţia oraculară şi “Viata 
Studenteasca” – “O concepţie practică şi vizionară – Perspectiva 
totalităţii” şi Nicolae Manolescu, cu extrase din “Literatura Română 
de Azi 1944 – 1964″ şi articolul “Partidul -“ creatorul unui nou tip 
uman”.  
Sursa: http://www.civicmedia.ro/ana-blandiana-vladimir-tismaneanu-si-
nicolae-manolescu-expusi-la-muzeul-comunismului/ 
 

*Concepţia grafică a revistei şi tehnoredactarea: Marcel Ion Fandarac 
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