
 

 

 

 

 

Editorial 

 

ât au furat politicienii, procurorii şi interlopii? Poate ne va răspunde Ponta, încă 

premier al României, procuror la bază... Cât au furat cei care şi-au tras televiziuni 

spre a prosti poporul cu televizorul? Să spunem nume recente cu dosare penale 

vechi: Alina Bica, Hrebenciuc, Adrian Sârbu..., lista e deschisă! Săracă naţiune, 

săracii scriitori români pentru care nu hârtia de tipar mai contează, ci banii pentru 

ceaiul zilei de mâine... Dintr-o stenogramă aflăm că Nicolae Ceauşescu a fost 

înfruntat de un mare scriitor într-o întâlnire de lucru, scriitorul român avertizându-

l pe Ceauşescu asupra penuriei de hârtie destinată tipăririi cărţilor de literatură şi, 

implicit, asupra pericolului ca scriitorii să nu mai aibă, astfel, resurse pentru a mai 

putea să scrie, pentru a trăi din munca lor... Nenorociţii care fură azi România sunt 

mai ticăloşi decât Ceauşescu, să fie clar. Pre cârtitori, îi bag la origini... 

De ce am zis: Ministerul Demnităţii Naţionale? Premierul Ponta, sau cine naiba va 

urma după acesta, ar trebui ,la o remaniere guvernamentală, să înfiinţeze un astfel 

de minister care poate salva de la faliment România, care poate reda demnitatea 

fiecărui român, dreptul la demnitate fiind garantat de Constituţie. Adrian Năstase, 

premier, a creat CNADR-ul, iar România a băgat peste un miliard de euro în 

conturile unei companii care ar fi trebuit să construiască autostrăzile din ţară. 

Aproape întreaga sumă s-a furat prin inginerii financiare, iar ţara a rămas cu 

aceleaşi drumuri naţionale construite sub regimul lui Ceauşescu, cârpite pe ici pe 

colo... 

Ce înseamnă demnitate naţională? Vă puteţi da singuri răspunsul... Noţiunea 

înglobează demnitatea socială, demnitatea publică, demnitatea individuală, 

respectul pentru viaţa privată... Omul este prin definiţie o fiinţă socială, nu poate 

exista şi evolua în afara comunităţii, iar viaţa în comunitate, istoriceşte vorbind, 

are la bază principii şi norme de convieţuire concretizate în evoluţia socială prin 

legi şi doctrine politice. Omul este un animal politic, cum a spus Platon. 

Conştiinţa trece prin stomac, cum a afirmat Marx. Politicenii borfaşi, infractori, au 

înţeles aceste aserţiuni,le-au aplicat în manipularea maselor. 

Propun ca toate sumele de bani recuperate de la infractorii dovediţi de Justiţie, să 

fie alocate unui fond destinat Ministerului Demnităţii Naţionale. De asemenea, 

cea mai mare  parte din bugetele alocate unor altor ministere care au fost create 

doar pentru ca hoţii şi criminalii economici să le dizolve în buzunarele lor, prin 

inginerii financiare, provenite din fonduri europene sau ca rezultat al impozitelor 

locale, să fie destinate aceluiaşi fond al Ministerului Demnităţii Naţionale. 

Propun, de asemenea, ca toţi cei care aşa-zişi afacerişti au strâns averi mai mari de 

un milion de euro, să contribuie obligatoriu la acest fond, cu 10% din restul averii 

la mărirea acestui fond. Neplata imediată sau opoziţia faţă de această măsură, 

indiferent de motivare, să constituie confiscarea totală a averii.Nu pun în discuţie 

cum au făcut primul lor milion de euro, ca la americani, nu? Legea de înfiinţare şi 

de funcţionare a acestui minister trebuie să prevadă aceste măsuri restrictive, de 

acumulare a fondului, precum şi de justa distribuire către cei care au dreptul la 

demnitate, către cei cărora acest drept nu le este respecat de către Stat. Dreptul la 

demnitate, desigur, poate fi pierdut, în condiţiile legii constituţionale. Cum poate 

fi redobândit, trebuie specificat.Acest fond al demnităţii naţionale trebuie 

distribuit categoriile defavorizate, urgent celor cărora le sunt atinse limitele de 

subzistenţă, apoi celor care sunt lipsiţi de şanse şi cărora, anterior, Statul nu le-a 

asigurat egalitatea de şanse pentru un loc de muncă, pentru studii, evoluţie socială, 

familie etc. Nu e comunism, aici, e vorba de echitate socială, de principiile 

umaniste pe care Statul prin legile de aplicare, şi prin funcţionarii săi publici, ar 

trebui să le respecte, principii universal valabile, înscrise în documente 

internaţionale cum sunt Carta Naţiunilor Unite, Carta Drepturilor Omului, CEDO-

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului... 

Ce au făcut toate guvernele de până acum? Au dat ordonanţe de urgenţă şi au creat 

ministere pentru a distruge România prin favorizarea infractorilor internaţionali, 

pentru că nu vorbim, aici, de găinari... Politicienii, în marea lor majoritate senatori 

şi deputaţi care au alcătuit Legislativul, adică Parlamentul, au minţit mereu 

poporul român în campaniile electorale pentru ca, apoi, să contribuie la jaful 

naţional prin legile care favorizau infractorii, sau prin prin eludarea iniţiativelor 

pozitive în plen, prin votul lor, ori chiar prin împiedicarea Justiţiei atunci când 

prin acelaşi vot dispuneau menţinerea imunităţii unor lideri politici, fraţi de jaf cu 

interlopii, ori chiar ei hoţi şi prăduitori prin intermediul odraslelor lor sau a unor 

analfabeţi făcuţi tot de ei, peste noapte, mari oameni de afaceri, adică... prăduitori. 

Ei au distrus vechile doctrine politice ale partidelor de tradiţie care au construit, 

prin oamenii politici importanţi, România Mare. Acum, avem România Furată! 

Domnule Preşedinte Iohannis, puteţi face România Curată? Că de aia v-a ales 

naţiunea română, neamţ fiind la origini ca marele nostru rege Carol I. Fiţi DEMN! 

Marcel Ion Fandarac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Virgil Tănase, Cronică bilingvă, p. 2; 

 Nae Simion Pleşca, Eminescu-utopia lirică a Europei, p.3-5; 

 Ion Coja, Pierdut ieri-seară umorul evreiesc, polemice, p. 6; 

 Adam Puslojic, Interviu cu Nichita Stănescu, evocări, p.7; 

 Remember- Nichita Stănescu,Cezarina Adamescu, p. 8-12; 

 Nichita Stănescu-efigie-manuscrise, p. 13; 

 Nicolae Breban, Ruşine,domnule Manolescu!, p. 14; 

 Paul Goma, Despre solidaritate. Despre falsa rezistenţă,p. 15;  

 Biografii celebre- Urmuz-Viaţa şi moartea unui profet al absurdului, p. 16; 

 Religie-Gheórghios Kapsánis,arhimandrit,«Omul-fiinţă liturgică», p. 17; 

 Tineri prozatori ai lumii-Charles Warnke,Îndrăgosteşte-te de o proastă,p.18  

 Literatura universală-Clive Staples, Un capitol pierdut din Herodot, p.19; 

 Poeţi români contemporani-Marcel I. Fandarac,Emanuel Pătrăşcioiu,p.20-21; 

 Marcel Ion Fandarac, Jurnal (3), p.22-23; 

 Marinela Pîrvulescucu,Atitudinea lui Eminescu faţă de problema evreiască, 

eseu, p.24-25;  

 Lucian Gruia, Radu Gyr-Sângele temniţei,cronică literară p. 26; 

 Istoria în documente:Testamentul Reginei Maria, p.27; 

 Victor Martin, Nort sau omul invers, eseu p. 28-29; 

 Scriitori români în stenograme-Nicolae Manolescu Vs.Ceauşescu-Dej, p.30-31; 

 Constantin Barbu-Ipochimenul Manolescu p.32; 

 Mircea Eliade-Mândria de a nu fi român, p. 33; 

 Eugene Ionesco, Duhovnicul de la Muntele Athos, interviu, p.34;  

 Biografii româneşti-Ion Dumitru despre..., de Vlad Stoicescu, p.35; 

 Revista Revistelor-“Epoca de aur – Între realitate şi propagandă”,  

Cazul Nina Cassian, Emil Berdeli, p.36 

 

 

 

 

Revistă literară fondată la 20 decembrie 2000 . Director fondator Marcel  Ion FANDARAC. ISSN 1582-3245. Ediţie specială.27 octombrie 2014 -27decembrie 2014 

www. Scriitorul.ro; e-mail: office@scriitorul.ro; scriitorulroman@yahoo.com ; gsm:+40762306204; Bucureşti-România. Anul II,Nr.7(1) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le Musée şi fondurile de investiţii. Scriitorii din România s-au vǎzut, 
în ultimii ani, privaţi de o parte din patrimoniul lor. Un frumos sediu 
de pe Calea Victoriei a fost pierdut dupǎ ani de litigii juridice. Iar mai 
recent, Muzeul Literaturii Române şi-a pierdut sediul. Scriitorul 
Virgil Tǎnase abordeazǎ, în cronica sa bilingvǎ, acest ultim subiect şi 
se întreabǎ dacǎ nu cumva şi palatele ar trebui sǎ intre în patrimoniul 
public aşa cum se procedeazǎ cu operele scriitorilor. 
« Da’ ce ? Există v-un muzeu al literaturii la Paris ?! Şi pe urmă casa 
pe care fostul dictator al României o dăduse, la cererea lui Tudor 
Arghezi, pare-se, ca să se aciueze acolo Muzeul literaturii române, nu 
era a lui. Fusese naţionalizată şi e drept ca proprietarul, sau 
moştenitorii s-o recapete...” 
Mon ami roumain s’efforce d’apaiser avec des arguments de bon sens 
l’amertume qui me tient depuis que j’ai appris que par une décision de 
justice en bonne et due forme, incontestable et incontestée, le Musée 
de la littérature roumaine a dû plier bagage, ranger ses collections 
dans un débarras pour que l’héritier des anciens propriétaires puisse 
récupérer la maison qui, selon la loi, lui appartient. 
Sigur, mă-ntreb, de ce mă mai revoltă această picătură care se-
adaugă într-un butoi care demult a dat puhoi pe dinafară. Numai că 
de data asta parcă nu-i la fel. Amăreala care-mi înegreşte cerul gurii e 
adevărată şi, cunoscându-mă, după atâţia zeci de ani de când trăiesc 
cu mine, nu-mi vine să cred că duc în cârcă o impardonabilă 
nostalgie după un regim colectivist pe care, între noi fie vorba, l-
am titillé, comme on dit, până ce-a vrut să dea cu mine bâca sub 
pământ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da, sigur, sfântul drept de proprietate ! Numai că-mi vin în minte 
frazele lui Anatole France din Insula pinguinilor care, nu ştiu de ce, 
poate pentru că sunt simple şi directe, nu mi se par lipsite de temei 
:  „On fait comprendre { ce pauvre saint Maël qu’il ferait mieux de 
s’occuper de ses prières. […] Cultiver la terre est une chose, la posséder 
est une autre. Or, pour ce qui et de la propriété, il est difficile d’établir 
qui a possédé le premier un bien. En échange il est très facile de savoir 
qui peut le posséder parce qu’il est en mesure de le posséder. La force, 
qui soumet naturellement le plus faible au plus fort, est quelque chose 
de net, clair et précis. Elle rend la propriété respectable parce qu’elle 
seule, la force, est à même de la faire respecter. » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şi nu ştiu de ce, în situaţia de faţă sunt ispitit, odată mai mult, să iau 
partea celui slab care mi se pare a fi literatura română, ba chiar, 
dincolo de ea, fiinţa unei limbi care este, nu-i aşa ? sufletul unui 
popor. De data aceasta, forţa, care face legea, nu ia un bun de la un 
proprietar ca să-l dea altuia, ci ne ia ceva care nu ştiu de ce mi se pare 
că ne aparţine nouă tuturor. „Da’ cum ? sare iarăşi interlocutorul 
meu, că doar chiar dacă literatura e a noastră, casa a făcut-o unu pe 
banii şi pe munca lui !” 
Trec, cu generozitate de cuget, peste faptul că dacă, într-adevăr, o 
casă se face cu munca unei vieţi de om, lucrurile nu stau la fel cu 
palatele mais par la force du métier qui est le mien je me pose une 
autre question qui, elle aussi, me semble de bon sens : avec mon talent 
et mon travail, avec des sacrifices dont vous n’avez pas idée et des 
efforts qui dépassent largement la semaine légale de 35 ou 40 ou 50 
heures, j’écris des livres. J’ai des droits dont mes héritiers bénéficient 
quelques dizaines d’années, selon les pays, après ma mort. Ensuite le 
livre passe dans le domaine public, comme on dit. Il devient un bien 
collectif non parce qu’il ne serait plus utilisable, comme une machine { 
laver ou un réfrigérateur moins performant que les nouveaux modèles, 
mais parce  que, justement, on lui reconnaît une utilité 
imprescriptible,  la collectivité nationale récupère ce qui constitue son 
patrimoine. 
De ce lucrurile nu stau la fel cu celelalte bunuri, cel puţin cu cele car, 
în mod evident, nu s-au obţinut cu sudoarea frunţii unui sărman 
truditor ? De ce deux poids deux mesures când e vorba de bunurile  
minţii şi de cele materiale ? De ce interesul cuiva, nu ştiu cine, mai 
norocos din naştere decât mine, să treacă înaintea interesului nostru 
ca popor, ca civilizaţie, ca fiinţă naţională ?! Dreptul lui de 
proprietate să prevaleze dreptul nostru de a fi ceea ce suntem ?! 
Vous imaginez bien qu’après tout ce que j’ai vu ces derniers vingt-
cinq ans de când am renunţat la democraţia populară pentru o alta, 
nu îndrăznesc să-i spun burgheză, o alta, să-i zicem, prin contrast, o 
democraţie nepopulară, après tous ces années il serait ridicule de 
gaspiller mes mots et mon souffle pour une simple question de 
propriété. Si je reprends l’idée d’Anatole France c’est pour demander 
qui est le faible dans cetre histoire. Şi ajung a crede că ceea ce se 
cuvine apărat împotriva forţei brute, animale, fizice, a forţei 
minerale, a forţei materialist istorice ca să spun aşa, este însăşi fiinţa 
poporului care şi-a pierdut azi muzeul literaturii. 
Uitam să răspund la una din întrebările interlocutorului meu. Da, 
există la Paris un muzeu nu exact al literaturii ci « des lettres et des 
manuscrits » dans un somptueux hôtel particulier du très chic 
Boulevard Saint Germain. Este un muzeu privat unde sunt expuse 
manuscrise aparţinând unui fond de investiţii american care ne mai 
ştiind unde să-şi plaseze capitalurile a găsit că e rentabil şi sigur să 
achiziţioneze vestigii literare. E un alt fel de-a înţelege rostul 
literaturii. 
Altfel spus, il me faudrait aspirer à la célébrité non pas pour vous 
donner ma littérature ci ca pe urmă să-mi pot vinde cât mai mănos 
ciornele cu pete de cerneală. 
 
Sursa: http://www.rfi.ro/special-paris-52458-virgil-tanase-cronica-
bilingva-chronique-bilingue-39 
 
 
 
 
 
 

 Ediţie specială. 27 octombrie 2014 -27 decembrie 2014 

http://www.rfi.ro/special-paris-52458-virgil-tanase-cronica-bilingva-chronique-bilingue-39
http://www.rfi.ro/special-paris-52458-virgil-tanase-cronica-bilingva-chronique-bilingue-39


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The author tackles the issue of Bessarabia which is approached by Eminescu 
in his publicistics (history, general Romanian ethnic specificity, the act of 
annexation by Russia), situating it in the European context. There are 
analyzed in details the poet‟s early poems from the cycle of The Dramatic 
Dodecameron in which the image of Bessarabia is found (Bogdan-Dragos, 
Musatin and the Codru), as well as the poems of May, especially Doina and 
the quatrain To the Arms. 
Keywords: historical truth, law, „internal laws”, natural space, retrocession, 
alienation. 
În spiritul viziunii sale organiciste 
Eminescu concepe Europa ca pe un 
organism, care este modelul unităţii şi 
dezvoltării organice. Ea are specificul ei: 
„Europa pare-a fi capabilă de-a trăi 
continuu: cauza este că ea e tocmai partea 
aceea a Pământului, care în proporţiune 
cu întinderea ei teritorială are litoralele 
(ţărmii) cele mai multe. Şi marea nu este 
numai un element, ci o mare faptă 
economică, căci este un puternic mijloc 
de comunicaţiune, drumul popoarelor. 
Asta însemnează atâta, că Europa are 
facultatea, natura de-a întreprinde şi 
întreţine comunicaţiunea cu toată lumea 
şi din punctul acesta de vedere ea e 
situată în mijlocul lumii întregi” [1, p. 
159]. 
În mai multe articole din Timpul 
Eminescu abordează Chestiunea 
Orientului, adică problemele grave 
ridicate de războiul dintre Serbia şi 
Turcia. Poetul urmăreşte ştirile care 
parveneau de pe câmpul de luptă, 
comentariile presei străine şi atitudinile 
pe care le luau Anglia, Franţa, Austria, 
Italia şi Rusia, ale căror interese politice 
intrau în joc, fapt care generau diferite 
scenarii diplomatice. Paralel cu cronica 
evenimentelor de pe front Eminescu 
expune cu lux de amănunte proiectele 
care se propuneau. „De la Carol al V-lea 
se lăţise ideea unei monarhii universale a 
creştinităţii”; Austria dorea ca popoarele 
răsculate „să capete cât se poate de puţină autonomie şi s-ar bucura să vadă 
Serbia umilită”; Anglia dădea dovadă de reticenţă de a se pronunţa în favorul 
umanităţii şi creştinilor; „Rusia nu e mulţumită cu concesiile ce le acordează 
proiectul Angliei, ci doreşte formarea de mici state autonome cu principi 
ereditari având raporturi de vasalitate cu Poarta egale cu cele ale României”; 
singurul mijloc contra ieşirii din letargia în care Turcia ţine micile state 
balcanice ar fi o Constelaţiune Dunăreană „ca rezultatul cel mai firesc al 
liberării acestor provincii” (acesta din urmă este scenariul politic propus de 
ziarul „Post” care propune, evident, protectoratul Austriei pentru aceste 
provincii). 
Eminescu intervine polemic după ce expune conţinutul articolelor din presa 
străină: „Bune planuri, nu-i vorbă – şi ieftene”. El se referă la exemplul 
României, care dovedeşte că protectoratul Austriei este echivalent cu sărăcia, 
cu stoarcerea populaţiei prin agenţi străini, cu impunerea unei culturi străine 
şi a unui mijloc de trai pentru un popor străin, pentru o industrie străină. 
„Numai o Confederaţie Dunăreană cu o politică comercială producţionistă şi 
sub protectoratul său propriu şi al nimărui altcuiva ar conţine în sine sâmburi 
de dezvoltare adevărată. „Post” se teme că ne-am bate, noi ne-am împăca. 
Cred că-i o stare mai preferabilă decât împăcarea prin bleamteri austriceşti cu 
mijlocirea kesaro-krăiescului feldwaibel” (Cestiunea Orientului). 
La un moment dat Eminescu îşi pune întrebarea care din cele două puteri ar 
putea fi favorabilă României şi răspunde că soluţia cea mai bună este 
echilibrul: 
„Nici una, răspundem. Avem într-adevăr trebuinţa de a păstra bunăvoinţa 
Austriei; dar trebuinţa aceasta este egală către toate puterile mari. Avem 
nevoie şi de Italia, şi de Rusia, şi de Germania, şi de Anglitera, şi de Franţa, în  
mod cu totul egal. Acesta este întreg înţelesul poziţiei noastre dificile în 
Orient. Popor latin, înconjurat de slavi, de maghiari, de germani, noi nu  

 
 
 
 
 
 
putem răzima pe nici o simpatie de rasă, care e cea mai puternică dintre toate. 
Aşadar suntem avizaţi a ne răzima pe bunăvoinţa egală a vecinilor noştri, 
răsărită dintr-un echilibru nu dintre simpatii sau antipatii, ci de interese.  
Înclinând spre una sau spre alta e evident că punem în cestiune interesele sau 
ale unuia sau ale altuia. Dovedind însă, prin toată atitudinea noastră, că, în 
mijlocul acestei lupte ascunse, noi nu urmărim decât pur şi simplu interesul 
nostru naţional, nici una din ele nu ne-o poate lua în nume de rău”. 
Eminescu visa şi la o uniune intimă a micilor state de la Dunăre care existau 
în secolul al XIV-lea „prin sentimentul de comunitate religioasă, opusă 
puternicelor încercări de prozelitism catolic şi prin tendinţa de-a se desface de 
supremaţia ierarhiei bisericeşti a Bizanţului şi de a-şi crea bisericile lor 
autonome” [2, IV, p. 360]. 
În spiritul ideilor sale obişnuite, Eminescu respinge formele fără fond, legile 
din afară, „americanizarea”: 
„Astfel, fără a discuta sau gândi, s-au introdus cu toptanul legi străine în toată 
puterea cuvântului, care substituie pretutindenea şi pururea în locul noţiunilor 

naţie, ţară, român, naţiune, om, cetăţean al 
universului, fie din Berber, din Nigritania, din 
China sau în fine extract din Galiţia. După 
capetele înţelepte şi stup de liberalism ale epocii 
noastre, o naţie ca a noastră, ieşită de ieri-alaltăieri 
din stadiul păstoriei, înzestrată cu multe daruri, dar 
nedeprinsă la artele şi munca apusenilor, trebuia 
pusă neapărat pe aceeaşi linie cu apusul, trebuia să 
concureze ca egal cu egal cu toate naţiile şi toate 
civilizaţiile, trebuia să stea cu toată Europa în 
raporturile de liber schimb şi de liberă aşezare 
reciprocă, în care stau întreolaltă Francia şi Anglia 
bunăoară”. 
Eminescu se pronunţă pentru formele de 
învăţământ europene: 
„Esenţa acestui învăţământ este la noi, ca şi în 
Franţa şi Germania, clasicitatea şi cultura literară şi 
istoria pe temeiul clasicităţii, adică humanitatas 
studia în înţelesul celor vechi. Pe acest temei, 
susţinut în Germania şi în Franţa prin tradiţiunea 
unei culturi de multe secole, ne-am organizat şi 
noi şcoalele mai înalte şi ne-am pus astfel în 
comunitate de cultură cu Europa apuseană”. 
Eminescu pledează pentru o monitorizare a 
situaţiilor din toate ţările europene: 
„De când cu aplanarea arzătoarelor cestiuni 
orientale, a Dulciniului şi a Greciei, nu se mai 
pomeneşte de aşa-numitul „concert european”. 
Astăzi marile puteri nu mai au o problemă gravă 
care să atragă atenţia tuturor, să le intereseze 
deopotrivă, spre a căuta în comun acord 
dezlegarea ei; nu mai au în faţă un pericol iminent, 
de natură a le sili să-1 prevină sau să-1 înlăture 
toate împreună. Fiecare din statele europene îşi 

formează planuri de cuceriri teritoriale şi economice pe viitor; ba unele 
lucrează deja pe faţă la realizarea aspiraţiunilor lor. De aici temeri, bănuieli şi 
neînţelegeri vagi, ce e drept, dar nu mai puţin neplăcute. Şi iarăşi Orientul în 
genere este unde se ciocnesc interesele tuturor. Turcia şi Englitera privesc cu 
ochi răi cuceririle franceze din Africa. Interesele Rusiei şi ale Engliterei în 
Asia stau de aproape faţă-n faţă. Mişcările austriace din Bosnia sunt urmărite 
cu ochi bănuitori de Poartă, secondată de Anglia. În fine asupra Dunării, care 
interesează mai pe toate în măsură egală, nu s-a ajuns la nici o înţelegere. 
Aceasta este, în puţine cuvinte, situaţia generală europeană. Constelaţiunea nu 
e definită şi clară. Totul se află în fermentare. Echilibrul se leagănă. În ce 
parte va cădea balanţa vor arăta «alianţele», a căror formare a început să se 
anunţe deja”. 
Eminescu vede în Europa o posibilitate de a armoniza interesele speciale 
(naţionale) cu cele general-continentale: 
„Va să zică, dacă presupunem cum că acest ziar e expresiunea opiniei publice 
a cehilor, atunci cehii cer o federaţiune (subl. în text – n. n.) care să garanteze 
dezvoltarea liberă a fiecărui popor ca atare; şi se pare cum că acesta ar fi şi 
ideea celorlalte naţionalităţi ale Austriei”. 
Trecând în revistă aceste idei europene ale lui Eminescu, Mihai Cimpoi 
conchide: 
„Proeuropean în pledoariile lui „retorice”, Eminescu este un european în 
esenţa fiinţei sale. Modelul lui utopic de Europă ca organism ideal armonizat 
presupune acordul deplin dintre fiinţa (constituţiunea) personalităţii, fiinţa 
(constituţiunea) neamurilor şi fiinţa (constituţiunea) continentului”. 
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Pornind de la premisa unităţii operei eminesciene, constatăm o 
corespondenţă indiscutabilă dintre însemnările manuscrise din 
Fragmentarium şi poemele Andrei Mureşanu (1871), Demonism (1872), 
Împărat şi proletar (1874) cu o variantă din 1870 intitulată Proletarul. 
Epoca studenţiei, reflectată în notele fragmentare sau în tratate mai extinse şi 
în ciclul de poezii titaniene, este una a meditaţiei profunde asupra legilor care 
guvernează lumea şi universul, asupra dreptăţii, nedreptăţii, binelui şi răului, 
asupra istoriei şi civilizaţiilor, a căror panoramă o face în Memento mori 
(1872), asupra zădărniciei, nimicului, relaţiilor cu Divinitatea şi cu natura. 
Este epoca pe care eminescologii o consideră titaniană, creaţia din această 
perioadă fiind puternic marcată de opera marilor romantici cu care poetul 
nostru vine în contact. În poemele amintite mai sus găsim de fapt o traducere 
lirică a gândurilor expuse în însemnările făcute în marginea cursurilor 
universitare audiate şi a cărţilor şi a revistelor lecturate. 
George Călinescu vorbeşte despre „o extraordinară maturitate a gândirii 
politice” a lui Eminescu, conjugată cu „un superior simţ practic în domeniul 
social, în contrast oarecum cu deşănţarea romanţioasă a imaginaţiei poetice”: 
„Pe când însă mintea lui Eminescu era cotropită de fantezii mirobolante, de 
faraoni egipteni, reîncărnaţi, femei demonice, marchizi spanioli, castele 
misterioase, uşi tainice, bolţi subterane, apariţii terifiante, adică de întreg 
aparatul romanului romantic senzaţional, precum şi de problema vieţii şi a 
morţii, rezolvată cu o metafizică mai mult sau mai puţin pretenţioasă, 
conştiinţa artistică urma însă un drum lent, dar sigur, şi Eminescu arunca una 
după alta paginile scrise prin sertare şi îşi pregătea cu multă inteligenţă tehnica 
poetică” [3, p. 100]. 
Dimitrie Popovici, Tudor Vianu şi Matei Călinescu au urmărit, sub aspect 
comparat, înrudirea tematicii poeziei eminesciene din această epocă cu creaţia 
lui Milton, Byron, Keats, cu alţi reprezentanţi ai romantismului european. 
În ce constă această înrudire de ordin tipologic? 
Asemănarea o dovedesc, în primul rând, motivele comune: cel al revoltei 
titanice, cel al înfruntării cu Divinitatea, tiranii şi natura, adică al răzvrătirii 
demonice, al dreptăţii, binelui şi răului, cel al esenţei istoriei. Panorama 
sociogonică din Memento mori seamănă cu cea pe care o face Hugo în 
Legenda secolelor, Satan din Andrei Mureşanu aduce aminte de Satan din 
Paradisul pierdut al lui Milton. Modul epic şi dramatic de structurare al 
poemelor eminesciene ne trimite la Byron. Dimitrie Popovici observă însă că 
latura lirică e mai puternică la Eminescu, liricul spaţiindu-se pe schemele 
sentimentale titaniene şi organizându-se „în scară obiectivă”. 
Principiul antitetic al structurării discursului liric e prezent şi aici, fapt 
remarcat de Matei Călinescu: „Romantismul titanic al poetului e bântuit de un 
duh revoluţionar, de voinţa de a sfărâma ordinea întemeiată pe nedreptate şi 
rău; valurile înalte ale răzvrătirii, cu foşnetul lor aspru şi sonor, se sfarmă însă 
– de pe acum – de rocile dure ale convingerii filozofice că totul e zădărnicie. 
Iată unul din aspectele a ceea ce s-a numit dualismul structurii eminesciene: o 
tensiune extraordinară între impulsul revoltei titanice şi conştiinţa lui vanitos 
vanitatum. Spiritul poetului e, în permanenţă, un câmp de luptă”. 
Viziunea cosmosului şi a istoriei, care apare în cadrul filosofic, se mută în 
plan social, aducând note pesimiste. Pentru Eminescu „nedreptatea e însăşi 
esenţa istoriei”: 
… Deschideţi ochii voştri, 
Vedeţi că sunteţi în lume, a existat dreptate 
Şi pentru voi? Dar greul voi numai îl purtarăţi, 
Voi v-aţi mărit duşmanii, i-aţi apărat cu sânge. 
În loc de-a sparge capul năpârcii sub picior, 
Voi aţi crescut-o mare şi astăzi vă sugrumă. 
………………………………… 
În mână de vei prinde-o istoriei carte 
Şi dacă tu de frică sau poate de ruşine 
În faptele ei rele nu vei încifra bine. 
Vedea-voi cum sub ochii-ţi în plin se desfăşoară 
Răul şi iarăşi răul – că vremea se măsoară 
După a răutăţii păşire. Rău şi ură 
Dacă nu sunt, nu este istorie. Sperjură. 
Invidia avară, de sânge însetată 
E omenirea-ntreagă – o rasă blestemată” 
„Răul, comentează criticul, ar reprezenta condiţia primordială a oricărei 
supremaţii în lupta dură pentru existenţă, izvorul oricărei puteri instituite”. 
Revolta titanică e pusă – la modul romantic – sub semnul voinţei de bine. 
Satan, „geniu al desperării”, se ridică împotriva tiraniei divine, şi poetul îl 
glorifică într-o avalanşă de imagini cosmice, grandioase, în care marea e 
„dezrădăcinată”, iar sistemele solare pot fi proiectate în haos printr-un 
impetuos gest al negaţiei: 
Acum pricep eu gându-ţi, căci zvârcolirea mării 
Trăieşte-acum în mine. Pricep gândiri rebele 
Când ai smuncit infernul ca să-l arunci în stele, 
Dezrădăcinaşi marea ca s-o împroşti în soare. 
Ai vrut s-arunci în caos sistemele solare – 
Da! Ai ştiut că-n ceruri, răul, nedreptul tronă, 
Că secole nătânge, l-încoronă, 
Ştiaţi c-aşa cum este nu poate a fi bine!” 
„Aici între hotarele strâmte ale ţării româneşti, nota poetul, trebuie să se 
adune capitalul de cultură, din care au să se împrumute fraţii noştri de prin 
ţările de prin prejur dimpreună cu celelalte popoare mai înapoiate decât noi. 
Legătura de sânge şi identitatea individualităţii naţionale faţă cu unii, 

comunitatea tradiţiunilor istorice şi identitatea vederilor religioase faţă cu alţii, 
ne deschid şi ne netezesc calea înrâuririi pacinice şi binefăcătoare pe care 
trebuie să păşim cu cea mai deplină bună credinţă” (Misiunea noastră ca stat). 
Despre politica bazată pe „egala îndreptăţire a naţionalităţilor” Eminescu 
vorbeşte şi într-un articol care se prezintă de fapt ca un amplu studiu Austro-
Ungaria şi naţionalităţile, publicat în Timpul din 11 aprilie 1880. Analiza 
făcută de poet modului în care guvernele de la Viena şi Budapesta tratau 
popoarele din imperiu constata faptul că nu ţineau cont de dorinţele lor 
legitime. Realizarea acestora ar duce la câştigarea simpatiilor popoarelor 
orientale „în cazul când acestea ar fi să aleagă între două supremaţii 
eventuale”. Sunt aduse dovezi incontestabile că chestiunile de drept public, de 
suveranitate naţională, anumite aspecte ale politicii exterioare şi 
constituţionalismului nu constituie obiective ale preocupărilor acestor 
naţionalităţi. Singurul obiectiv era permisiunea ca învăţământul şi 
reclamaţiunile să se facă în limba populaţiunilor şi ca acestea să nu fie 
constrânse de a-şi iubi limba, istoria şi patria. Restricţiunile ce se aplică 
studierii limbii trebuie anulate, urmând ca predarea să nu se facă în mod 
teoretic şi abstract, contrar modului viu în care vorbeşte poporul şi 
„farmecului biruitor al oricărei limbi”. Eminescu expune în stil polemic ideea 
că „spiritul omenesc nu se poate dezvolta în libertate fără limbă şi anume fără 
de cea învăţată din capul locului, cu toată bogăţia ei de nuanţe, cu toată 
virginitatea cu care a fost receptată de mintea copilărească”. Lipsa dezvoltării 
fireşti a limbilor duce la o mărginire a spiritelor, afectând chiar şi capitala, 
dominată de un jargon ebraico-cosmopolit, imitat după stilul ziarelor rele din 
Paris. Presa vieneză nu reflectă nici spiritul rasei germane, nici spiritul 
celorlalte naţionalităţi. 
Reapare în acest articol motivul drumului de fier care impune „o egală 
platitudine” care se află în Doină. Singura soluţie e ca aceste popoare să-şi 
păstreze comorile spirituale „grămădite într-un lung trecut”. 
Articolul se referă la modul silit al maghiarilor de a deznaţionaliza şi la modul 
în care turcii tăiau în acelaşi scop limbile, „găgăuţii” fiind strănepoţii acelora, 
vorba „găgăuţă” însemnând omul care nu e în toată firea, „cretin”. Tendinţele 
de deznaţionalizare urmăresc anume cretinizarea (Cinghis Aitmatov va 
denumi mai târziu acest act „mankurtizare”). 
De aceea, Eminescu se opune vehement procedeelor de deznaţionalizare 
silită, neorganică: „Nu creşte o plantă bine şi normal decât cu rădăcinile ei 
proprii. Există într-adevăr deznaţionalizări fericite, dar ele sunt organizate, nu 
impuse cu de-a sila. Contactul des cu o altă naţionalitate, înrudirea de rasă, 
interese zilnice, încrucişarea şi amestecul sângelui, mii de împrejurări fac cu 
putinţă o deznaţionalizare organică. Dar cu sila, cu zorul, cu impunerea, 
nicicând; cel puţin noi nu ştim nici un caz în istorie. Vorba cântecului: Dor de 
zor nu se ştie pe la noi” (Austro-Ungaria şi naţionalităţile). 
Eminescu foloseşte şi un alt termen pentru a denumi unitatea continentului: 
Areopagul Europei. Cuvântul îl întâlnim în poemul Povestea magului călător 
în stele (titlu dat de Călinescu) cu semnificaţia metaforică de loc de consiliu: 
„De-aceea înainte de-a morţii-mi sântă oră/ V-am adunat, pe-al vieţii-mi 
mintos areopag”. La origini areopagul însemna colina lui Ares la Atena, unde 
se aduna tribunalul suprem, obţinând ulterior şi sensul figurat de „adunare de 
savanţi, de artişti de mare valoare, de mare competenţă” (cf. DEX). 
Areopagul european gândit de Eminescu trebuia să fiinţeze pe principiul 
„egalei îndreptăţiri”, al armoniei, şi nu al discordiei, al dezvoltării libere a 
fiecărui popor ca atare”: „Toate popoarele sunt setoase de viaţă proprie, şi 
numai din egala îndreptăţire a tuturor se va naşte echilibrul”. 
Casa Austriei îşi păstrează puterea pe baza discordiei dintre popoare, pe care 
o stimulează cu toate mijloacele, în primul rând prin susţinerea religiei 
cosmopolitice. Aşa proceda şi Imperiul Roman care se afla în stare de 
decadenţă. Ideea periculoasă a unei monarhii universale a creştinătăţii, care 
venea de la Carol al V-lea, s-a impus înainte de războiul de 30 de ani. 
Teoria modernă despre stat, pe care o face Eminescu în manuscrisul 2285, 
este, după cum precizează D. Vatamaniuc, o expunere coerentă în germană 
din epoca studiilor vieneze (1869-1872), axată pe trei principii: al suveranităţii 
poporului, al dreptului divin şi al sistemului raţional. Un teoretician în vogă la 
acea oră era Constantin (Konstantin) Frantz, adept al lui Kant şi apoi al lui 
Schelling, care propunea şi un proiect de federalizare a Europei ce prevedea 
Germaniei rolul hotărâtor. 
Am văzut că Eminescu vorbea în publicistică despre o Europă constituită 
armonios, cu un organism bine articulat în toate părţile. În marele poem 
Memento mori revoluţia franceză este văzută ca o încercare a „fiilor tari şi 
tineri unor secole bătrâne” „să dea un curs nou spiritului” ce adânc se zbate 
într-a populilor fire, să arunce lumea, scoasă din ţâţâne, în „zbucnirea nouei 
eri”: 
„Cum sub stânci, în întuneric, măruntăile de-acasă 
A pământului, în lanţuri ţin legat şi fără teamă 
Sufletul muiat în flăcări a vulcanului grozav, 
Astfel secoli de-ntuneric ţin în lanţuri d-umilire 
Spiritul, ce-adânc se zbate într-a populilor fire, 
Spiritul, ce-a vremei fapte, de-ar ieşi, le-ar face prav. 
Dar de secoli fierbe lumea din adâncuri să se scoale. 
Cum vulcanul, ce irupe, printre nori îşi face cale 
Şi îngroapă sub cenuşă creaţiunea unei ţări, 
Astfel fiii tari şi tineri unor secole bătrâne 
Lumea din încheieture vor s-o scoată din ţâţâne 
Să o smulge, s-o arunce în zbucnirea nouei eri” 
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Poemul dă, în fond, expresie lirică postulatului hegelian: „elementul 
substanţial al lumii este spiritul… Istoria universală nu este decât înfăţişarea 
spiritului în timp, în acelaşi fel în care ideea este înfăţişarea sub formă de 
natură în spaţiu” [4, p. 72]. Istoria universală se prezintă ca un tablou de 
schimbări şi fapte, „înfăţişând întruchipări nesfârşit de felurite de popoare, de 
state, de indivizi care se succedă fără odihnă”. Ideea generală pe care o 
ilustrează o asemenea succesiune infinită a lor este schimbarea. Rămăşiţele a 
ceea ce a fost cândva măreţie ne asigură înţelegerea, sub aspect negativ, a 
esenţei acestei schimbări. Spiritul îşi mistuie învelişul său, migrează în altul, 
reapare întinerit din propria cenuşă, se „prelucrează”, se ridică, prin voinţa de 
a fi ceva nou, la o nouă alcătuire. Având de-a face numai cu sine, 
întâmpinând obstacole exterioare şi interioare, el îşi vede eforturile 
zădărnicite, fiind uneori chiar înfrânt. 
Este ceea ce ne spune în versuri sugestive, sub formă de sentinţe, poemul 
Memenro mori. 
În hegelianul tablou al bătăliilor pe care îl dă spiritul se configurează un ţel 
nobil: eterna pace kantiană, sub semnul căreia Eminescu pune – aluziv – 
viitorul Europei, aşa cum îl priveşte în publicistică. Aşa cum în mare se adună 
puterile neliniştite ale lumii, aşa cum „ele se concentră în suflarea unui om” 
poetul ne vorbeşte despre felul instinctiv în care popoarele urmează gândirea 
marilor oameni (de care vorbeşte şi Hegel), care îi ducea la învingeri sau la 
pieire: 
„Mare, că-i purtat pe umeri de adânci şi mândre vremuri; 
Căci gândiri, cari ieşise dintr-a lumii lung cutremur, 
El le poartă-unite-n frunte şi le scrie pe stindard; 
Când în lumea subjugată pentru drepturi ridic-arme, 
Arătarea-i salutată de popoare… regi se sfarmă 
Şi a gloriei mândre stele într-a lumei noapte ard. 
Şi de-aceea a lui flamuri le-nsoţesc cu-nsufleţire. 
El îi duce la învingeri, el îi duce la pieire. 
Cine moare-moare-n cuget c-a rămas trăind la el; 
Tot ce-i nobil şi puternic în ăst secol de mândrie 
Îl urmează… Căci prin noaptea unei lumi în bătălie 
Lin luceşte – eterna pace, luminos şi mândru ţel”. 
Şi aici apare principiul dualităţi structurale eminesciene, căci măreţul ţel al 
eternei păci îi conduce la eterna iarnă, unde sunt lăsaţi de Idee, adică învinşi: 
„Către ţelul care-n noapte le luceşte ca un soare 
Ei se duc prin zeci de lupte, urmărindu-l cu ardoare, 
Zeci de mii cad, pe-a lor urme răsar alte zeci de mii, 
Steaua-i duce, ei urmează printre veri şi printre ierne, 
Până unde-eterna iarnă munţi de nea-n câmpi aşterne, 
Unde crivăţul visează uriaşe vijelii. 
Ş-atunci Nordul se stârneşte din ruinele-i de gheaţă 
Munţii plutitori şi-i sfarmă şi pe-a câmpurilor faţă 
El ridică visuri nalte… volburi mari de frig se văd 
Şi trecând peste oştire o îngroapă… şi cu fală 
El ridică drept făclie aurora-i boreală 
Peste-oştirea-ntroienită în pustiul… de omăt” 
Urmează o strofă de o profunzime filosofică extraordinară, ce identifică 
omului (mare) căzut, adică lui Napoleon, „a veacului gândire” (ce a trăit în el): 
„Nordul m-a învins – Ideea m-a lăsat. Şi ca un soare 
Vezi că începe a apune într-a secolelor mare, 
Aruncând ultima-i rază peste domul d-invalizi. 
La apus priveşte lumea în duioasa ei uimire 
N-a fost om acel ce cade, ci a veacului gândire 
A trăit în el… Cu dânsul cartea lumii s-a închis” 
Cartea lumii s-a închis cu căderea împăratului şi a zeci de mii de indivizi care 
i-au urmat gândirea, el urmând, la rândul său, „gândirea veacului”, 
desfăşurarea hegeliană a spiritului. 
În contextul demonstraţiei noastre o deosebită semnificaţie o vedem în eterna 
pace, proiect kantian, care reuneşte dorinţa de securitate a şefilor de state cu 
impunerea generalizată a sistemului republican, singura în stare să se ţină cont 
de o legislaţie unică şi de „dreptul cosmopolit; adică de „o dezvoltare a 
sociabilităţii la scară universală” 
E încă o dovadă că Eminescu concepea ideea europeană sub semnul unei 
unităţi armonioase şi al unei păci internaţionale din proiectul „bătrânului 
dascăl” Kant. 
Într-o însemnare manuscrisă găsim mai multe reflecţii asupra categoriilor 
binelui şi răului, unele făcute în stil metaforic. Iată cum îşi închipuie poetul 
lumea: „Pentru a-şi închipui cineva metaforic lumea ar putea să ieie o bucată 
de lut – etern aceeaşi, care prin urmare, nu cunoaşte timp – şi să-i dea cele 
[mai] felurite forme, pe când alta, când aşa, când aşa. Lutul rămâne-n orice 
caz acelaşi. Dac-acum însă iau că acest lut este răul, nedreptul pozitiv, se-
nţelege că tot binele şi toată dreptatea va consista numai în forme şi nu în 
cuprinsul lor, adică în relaţiunea unei faţă cu cealaltă”. 
Din această notă de curs reiese clar că poetul concepe lumea ca fiind 
construită pe un principiu al dualismului structural bine/rău, concretizat într-
o relaţiune dialectică între ele (sau a „unei faţă cu cealaltă”, după cum spune 
textual poetul). 
Într-o altă însemnare dăm de o meditaţie privind relativitatea adevărului şi 
binelui, care nu s-a impus în mentalitatea românească. Tonul polemic al 
însemnării creşte atunci când poetul se referă la stâlpii cafenelelor pariziene 
înfieraţi în poeme:  

Vorbind cu temei, românii sunt un popor cuminte şi aşezat. Românul nostru 
are acea doză de scepticism, atât de străină popoarelor moderne, atât de 
familiară vechiului popor roman, care-a fost corectivul tuturor mişcărilor 
noastre din trecut, care s-a cristalizat la romani în principiul: „Nil admirari” 
sau în adânca întrebare a lui Pilat din Pont: „Ce este adevărul?” Vine acuma 
interesanta întrebare: Cum de acest simţământ al relativităţii adevărului şi 
binelui nu au rezistat înnoiturilor importate la noi? Cum de fiecare şarlatan, 
care şi-a făcut educaţia în cafenelele Parizului poate să impuie aşa nitam 
nizam toate chiţibuşurile necoptului său creier, unor ţări, cari au o istorie 
proprie de aproape o mie de ani? Cum de limba vrednică a lui Nistor şi 
Grigorie Urechi e pusă pe fugă de jargonul franco-bulgăresc a lui Vasile 
Alexandrescu (care spre ironia nevredniciei noastre au uzurpat asemenea 
numele Vornicului Ţării de Sus)? Cum de obiceiul pământului şi „pravila 
împărătească” au făcut loc cu atâta uşurinţă tuturor gogomăniilor, clocite pe 
malurile Seinei, cari şezând în al 7-lea cat al unei cazarme de chirigii, îşi sug 
degetul cel mic şi fericesc Universul cu teorii ieftine? Răspunsul îl dăm cu 
toată răceala sa crudă. Clasa noastră cultă în cea mai mare parte nu este 
românească. Grecii şi bulgarii aşezaţi în târgurile noastre şi-au trimis feciorii la 
Paris şi aceştia s-au întors – ca tineri români. Neavând nicidecum priceperea 
ţării, vorbind în locul limbei naţionale un jargon francezo-bulgăresc, 
necunoscând istoria şi legile ţării, neştiind întrucât aceste două pot fi puse 
drept temelie dezvoltării noastre, aceşti tineri sunt lipsiţi cu totul de simţul 
istoric». 
Şi în alte însemnări manuscrise binele e conceput în ecuaţie cu răul, ca o 
reacţiune contra acestuia, ca un principiu moral pus în cântar (cumpănă) 
pentru contrabalansare. Dăm şi de mai multe formulări aforistice şi de 
postulate morale: conform unui sofism, binele e amestecat cu răul, ceea ce 
face imposibilă atingerea binelui suprem; deşi intenţia unui ins e bună, relele 
care cresc sunt alături cu folosul ce l-a obţinut; artele trebuie să ne arate clar 
binele şi răul din fiinţa românească; sclavia e răul de care a pierit Grecia; „bine 
şi rău nu există, dacă nu există obiectul pe care ele să-l respecte sau atace: 
interesul individual”; puterea este motorul naturii şi oamenilor („numele ei 
moral este răul, negaţiunea ei e virtutea”); „Se-nţelege că omul cât şi poporul, 
cu cât e mai bun, cu atât se sustrage mai mult de sub principiul ce guvernă 
Universul, cu atât mai slab, nedezvoltat, sărac. Dezvoltarea în rău, e 
dezvoltarea în genere. Cu cât într-o societate sunt mai mulţi oameni răi, cu 
atâta răutatea se paralizează reciproc şi paralizarea formulată este egalitatea şi 
dreptatea, cu câtu-s mai puţini, cu-atâta aceşti puţini răi vor oprima 
mulţimea”; binele este „ceea ce-i de la natură”; economia politică presupune 
o „evoluţie riguroasă a rezultatului, această preţuire severă a consecvenţelor în 
bine şi în rău, în pierderi şi în câştig”; „A răsturna susul în jos e tot aşa de 
nedrept ca şi a pune josul în sus, decât legitima nedreptate a trecutului, 
repetând-o – numai în direcţiunea opusă. Pentru că direcţiunea opusă unui 
rău poate să fie pre bine iar unui rău, aşa că o corabie ce se fereşte de Scylla 
luând direcţiunea opusă se-necă-n Charyde. Care e binele? Se-nţelege de la 
sine că nici una alta ci între ele amândouă mergând, scapi de ele amândouă”; 
„… E necesar nu numai ca viaţa să se dezvolte în toată bogata ei varietate ci 
ca să se dezvolte armonios spre folos, frumuseţe şi bine. Astfel recunoaştem 
adevărul vechiului proverb: Varietate în unitate e perfecţiune. Deosebirea 
duce la asociaţie.” 

Referințe critice: 
1.    Eminescu, M., Fragmentarium. Editura Bucureşti, 1988. 
2.    Vatamaniuc D., Eminescu şi publicistica sa. În vol. Mihai Eminescu, 
Opere, IV, Editura Naţională, Bucureşti, 2011. 
3.    Călinescu, G., Viaţa lui Eminescu – Introducere de Eugen Simion. Ediţie 
îngrijită de Ileana Mihăilă, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2000. 
4.    Hegel, Fr. Gh. W., Prelegeri de filozofie a istoriei, Editura Academiei 
Române, Bucureşti, 1968. 
 
Sursa: http://www.metaliteratura.asm.md/eminescu-utopia-lirica-a-europei/ 
 

Revista Scriitorul Român a împlinit un an de la prima apariţie 

în format print/tipar offset. Am editat 8 ediţii tipărite şi online.Ne 
propunem să avem o distribuţie punctuală către cei interesaţi de 
abonamente şi de achiţizia aceste reviste. Lansarea Revistei Scriitorul 
Român a avut loc în 23 octombrie 2013, ora 20, la Casa Capşa-Blue 
Saloon&Braserie din Bucureşti. Am mai organizat evenimente 
culturale la Cercul Militar Naţional-Sala Ştefan Cel Mare şi la Librăria 
Bastilia din Bucureşti. Am mizat pe calitatea participanţilor la aceste 
manifestări de cultură naţională. Dorim să reînfiinţăm Societatea 
“Carpaţii”-societate culturală al cărei membru a fost Mihai Eminescu. 
Vă solicit să trimiteţi curriculum vitae pentru selecţie şi înscrieri la 
adresa de e-mail: scriitorulroman@yahoo.com. Doritorii vor trebui să 
plătească o cotizaţie unică de înscriere de 50 Euro/membru fondator. 
Estimăm că vom contribui decisiv la dezvoltarea societăţii civile în 
spiritul eminescian. Vă aşteptăm sprijinul material, financiar şi moral 
pentru ca Revista Scriitorul Român să fie un factor important în 
asanarea vieţii literare şi culturale din România ca ţară europeană, în 
spiritul vremii. Nu vom face niciun compromis cu funcţionarii 
Ministerului Culturii, cu alte societăţi private ori investitori cu interese 
obscure. Credem în scriitorii şi în cititorii care sunt de valoare şi 
înţeleg că starea culturii poate fi înălţată la spiritul naţiunii române 
care a uimit de multe ori lumea şi Europa, prin intelectualii de 
prestigiu. Doamne ajută! 
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Cu ceva vreme în urmă, cel mai mare poet român din Canada – pe numele 
său GEORGE FILIP, pentru neinițiați, a avut ideea să-și lanseze ultimul 
volum de versuri într-un teatru din București. Publicul, în sală, iar 
autorul, actor pe scenă! 
Lansarea urmând să fie însoțită de tot tacâmul: vin, visychi și alte licori la 
discreție, mezelicuri și de toate delicatesele aidoma, pentru numerosul 
public ce urma să se prezinte: prieteni și colegi de liceu, de facultate și de 
suferință pe ogorul literelor… Bașca neamurile, nesătule, ca de obicei… 
Cum pe malul Dâmboviței străbune singura relație personală cu lumea 
teatrelor poetul transatlantic o avea la Teatrul Evreiesc de Stat, acolo a 
aranjat să facă sfeștania opusului poetic, la vestitul TES. (Mai-mai să-i zic 
TEȘU…) 
 
În ziua cu pricina, la orele convenite trecute fix, sala s-a umplut, mai toți 
cu ochii după mesele supra-aglomerate și după autor, să apară naibii mai 
repede, să-și spună oful poetic mai iute și după aia să se dea liber la 
socializare, cu paharul și farfurioara în mână!… Deh, bufet suedez, suedez-
suedez, dar cu haleuri dâmbovițene! Toate cusher, bănuiesc! Din respect 
pentru gazde, desigur!… 
Numai că gazdele au venit cu o propunere ciudată: să se bea și să se 
închine totul nu în sănătatea sponsorului quebecois, ci întru pomenirea 
poetului autohton Ion Pribeagu… Totul transformându-se într-un fel de 
parastas pe banii altuia al bietului defunct de câteva decenii bune!… 
Unde dai și unde crapă!, cum s-ar zice pe la noi… 
Așadar, cu sala plină de invitații lui Georgică, s-au pus actorii de la TES pe 
recitat din opera ne-uitatului poet pribeag adus de vânt, exponent de 
frunte al humorului evreiesc, mult mai acasă la TES decât bietul Gică 
Georgică al nostru… 
 
Rămas pe afară, canadianului nu i s-a îngăduit să pășească în incinta 
sacră, deși avea bilet cumpărat din vreme!… Avea chiar două bilete, zic 
unii… 
Căci nu este suficient biletul ca să intre cineva la TES! Mai trebuie să aduci 
și dovada, certificatul adică de bună purtare, mărturiile unor societari de-
ai teatrului, cum că nu ești anti! (Anti și atât! Se înțelege despre ce anti-
…..ism e vorba!…) 
 
Or, la administrația Teatrului ES, cu câteva cinci minute înainte de 
începerea parascoveniei a sosit o telegramă, taman din Canada, pâră către 
Înalta Poartă, cum că poetul Gică Fără Frică s-a exprimat în termeni ne-
holocaustizanți în mai multe ocazii, ultima oară când a zis, către un evreu, 
despre alt evreu: „hai să-ți prezint un jidan; aș vrea să fac săpun din el, dar 
nu pot!” Cei doi coreligionari s-au amuzat, s-au bucurat de cunoștință și s-
au lăsat pe mâna poetului, bun cunoscător al boemei canadiene!… Până 
mai spre ziuă! 
 
Numai că la scena anti(…) de mai sus a asistat și un al treilea martor, 
reclamantul, care nu a putut admite cinismul umorului daco-quebec, iar 
când a aflat că acesta aspiră la gazde cu neamuri la Jerusalem, a ieșit din 

anonimat și a trimis telegrama care a schimbat total makazul la 
soareaua de la TES… Fusese ea cât pe ce să se transforme într-un moment 
de prelungit anti-… Dar noroc cu telegrama și vigilența agenților voluntari 
ai Mossadului de peste Ocean… Altfel, fără ei, rămânea ne-demascat 
ipochimenul!… Auzi la el! Că nu poate el să facă săpun din toți evreii!… 
Ăsta-i crez poetic?!… Criminalul în fașă! 
…Cu ani în urmă mi se lăudau niște prieteni „jidani” cu glumele care se fac 
în Israel având ca spațiu de desfășurare Auschwitzul! Da, da! Ați citit bine: 
Auschwitzul!… Câteva bancuri evreiești, vestitele, cu Auschwitz în textură, 
au ajuns și pe la noi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Măi Ițic, ți-aduci tu aminte ce bine era la Auschwitz?! 
– Cum să nu-mi aduc aminte cum arăta Rachela?!… S-o vezi acum! 
Alte bancuri similare, mult mai reușite, sunt mai greu de transcris… Le-am 
mai și uitat! 
  
În orice caz, de dragul hazului – anecdota primează și la evrei!, nu au fost 
puține bancurile „cu Auschwitz”! Au mai fost bancuri evreiești și cu 
săpunul evreiesc! Din păcate nu prea țin eu minte bancurile auzite!… Dar 
declar și semnez că bancuri „cu Auschwitz”  am auzit de la amici evrei și 
mi s-a spus că în Israel se spun bancuri „cu Auschwitz” chiar și la 
spectacolele de revistă, la TV… Asta cu ani buni în urmă!… Oare azi nu se 
mai admite una ca asta?!… Posibil și explicabil! Nu m-aș mira! 
Da, m-am mirat că se spun „bancuri cu Auschwitz” între evrei, toponimul 
respectiv fiind de tragică și lugubră rezonanță în sufletul oricărui om, cu 
atât mai mult al unui evreu!… Dar, mi-am zis, iată că firea umană găsește 
resurse să se ridice deasupra oricărei tragedii! Oricât de mare ar fi! 
…Însă bancuri și glume cu săpunul evreiesc de ce să nu se spună, oameni 
buni?! 
 
Eram copil în Constanța și din când în când pe stradă apărea Pompilică, 
un ins diform de gras, un fel de butoi pe două picioare!… La trecerea sa nu 
lipsea să nu se găsească zăpăcitul care să strige după bietul Pompilică: 
Păzea că vin nemții și te fac săpun!… Sau ceva asemănător! 
Da, crima cu săpunul ovreiesc este oribilă, este culmea abjecției în materie 
de asasinat, numai că este o crimă imaginată, niciodată petrecută, 
niciodată „realizată”, ci numai imaginată de o minte bolnavă, nu teutonă 
mintea, nu prusacă, ci evreiască, pur evreiască, ca și grăsimea din vestitul 
săpun!… Mintea bolnavă a lui Wiesenthal!… Eroul! 
 
Numai imbecilii mai știu, mai cred azi că nemții au făcut săpun din 
evrei!… Imbecili de toate neamurile și națiile!… Inclusiv evrei!… Or fi câțiva 
și la TES de au reacționat atât de dur față de bietul Gică, transformând 
lansarea de carte a bietului românaș, vioi și teafăr, într-un praznic pentru 
sufletul unui ovrei mort de câteva generații?!… E drept, un evreu cu mult 
umor, care va fi știut să se …rîdă pe lumea cealaltă de gheșeftul inopinat 
pe care l-a făcut de pe urma vestitului săpun!… Ca să vezi că încă mai e bun 
la ceva inexistentul artefact!… 
Gheșeft de pe urma vestitului săpun, dar și de pe urma unor evrei lipsiți de 
și mai vestitul umor evreiesc… 
   
Sursa:http://ioncoja.ro/literatura/pierdut-ieri-seara-umorul-evreiesc/ 
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Adam Puslojic: Dragă şi stimate Nichita, ce sunt cărţile, ce sunt cărţile 
pentru tine personal? 
Nichita Stănescu: Ceea ce este iarba pentru pământ, ceea ce sunt peştii 
pentru mare, ceea ce sunt păsările pentru aer, ceea ce sunt cuvintele de 
dragoste pentru om! 
Adam Puslojic: Dar, aici, unde este rolul poeziei? Ce înseamnă poezia în 
carte? 
Nichita Stănescu: Mai înainte de a vorbi despre poezia în carte, aş vrea 
sî încerc o observaţie din afara poeziei, către poezie... Poezia este 
singura avuţie pe care omul o are încă nejefuită.Până acum, tot ce a avut 
omul a fost jefuit.Poezia încă nu şi-a inventat un Hitler al poeziei, ca să 
fie jefuită de către el. Poezia este a tuturora, în toţi oamenii există 
poezie, iar poetul este muncitorul, traducătorul umil al sentimentelor 
tuturora în aceste cărţi tipărite, bunăoară de mine, bunăoară de alţii... 
Dževad Sabljaković: Acum, începe convorbirea numai printre poeţi, între 
poeţii care sunt Nichita Stănescu şi Adam Puslojic, dar să continuăm 
această convorbire cu Nichita Stănescu despre sensul poeziei, un volum 
al lui, primul, are cuvântul în titlu, Sensul iubirii.La noi sunt traduse şi 
Necuvintele lui Nichita,dar şi acest titlu reprezintă un fel de suspiciune, 
un fel de suspiciune în poezie… 
Nichita Stănescu: Nu! Nu sunt nicio fereală şi nicio suspiciune faţă de 
poezie, e părerea mai veche a mea, şi nu numai a mea, care este 
împărtăşită şi de prietenul meu Sorin Dumitrescu, că în ceea ce priveşte 
poezia, cuvântul este numai materialul poeziei, coloarea este numai 
materialul picturii, linia numai materialul desenului, sunetul numai 
materialul cântecului... Arta cuvântului e cea mai neimportantă din 
meseria Poetului. Kant afirma, odinioară, că forma este cazul sublim al 
gândirii şi că forma perfectă atrage conţinutul. Nu îndrăznesc să-l 
contrazic pe acest minunat filosof,dar, bănuiesc, că un conţinut   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
minunat, tainic şi revelat, atrage după sine o formă minunată şi revelată... 
Adam Puslojic: Sunt de acord, dar dintr-un alt punct de vedere, acest titlu: 
Necuvintele, nu cumva  face parte dintr-o tendinţă poetică din ultimele decenii, 
numită ... antipoezie?! 
Nichita Stănescu: Nu! Nu... câtuşi de  puţin... Cehov, după Shakespeare, primul 
mare autor dramatic, dacă Shakespeare era un urlet barbar, Cehov este o 
tăcere barbară dintre două replici. Necuvinele sunt tăcerea barbară dintre două 
idei sfinte... 
Dževad Sabljaković: În volumul editat de editura belgrădeană Rad, Starea 
poeziei, am dat de un fapt, de o declaraţie a lui  Nichita Stănescu în care el 
spuneaabia at6unci că atunci când a scris Unsprezece elegii, el a ajuns şi la 
simţul poeziei. Ce înseamnă pentru  Nichita Stănescu acest simţ al poeziei? 

Nichita Stănescu:Nu ştiu dacă am declarat exact eu aceste cuvinte, dar în 
tinereţile mele, şi şi mai târziu, am fost  un foarte mare iubitor de icoane 
româneşti pe sticlă, , icoane pe sticlă, şi am fost uluit câte cine de taină sunt 
pictate pe icoanele noastre pe sticlă şi, deodată, am văzut când sticla era 
puţină şi mai ruptă, cum pictorul popular scurta din cei 12 apostoli, ca să 
rămână numai Iisus şi doi-trei. Unsprezece elegii am gândit-o ca pe o cină cea 
de taină... În fapt, ele sunt douăsprezece, are şi o elegie intitulată Omul-fantă 
care îl reprezintă pe Iuda, adică care răstoarnă tot sensul, contrazice tot 
sensul celor unsprezece elegii, iar autorul este nu Iisus, evident, e cina cea de 
taină a poetului, cum s-ar spune...  
Sentimentul scrisului l-am avut odată şi l-am părăsit. Şi am să vă mărturisesc 
de ce am părăsit sentimentul scrisului... Prefer, nopţi îndelungi, să gândesc 
versuri şi, după aceea, să le dictez soţiei mele brusc...(n.n. e vorba de Dora 
Stănescu !). De ce? Pentru că Gutenberg a repezit toate cuvintele pe un plan, 
ori cuvintele sunt în spaţiu... Exact ca Niels Bohr..., care a desenat schema 
atomului pe un plan, dar atomul este în spaţiu. Cuvintele sunt spaţializate, ele 
nu sunt ca acestea (n.n. Nichita arată cu mîna spre cărţile de pe masă!) 
moarte... Ele sunt vii, între mine şi tine (n.n. Nichita întinde mâna cînd înspre el, 
când înspre Adam Puslojic !), între tine şi mine, între mine şi tine..., ele au viaţă, 
ele sunt spuse, se spaţializează şi sunt receptate. Evident că după ce 
cuvântul...mi-l scrie soţia mea, mă uit cu ochiu rece şi-l îndrept, dar nu-l scriu 
cu ochiu rece, pentru că ştiu de şapte ori limba română, sunt poliglot de limba 
română şi ştiu de douăzeci de ori limba poezească şi am tendinţa de a 
perfecţiona, de a o face lucioasă, de a o face perfectă, ori perfecţiunea nu are 
de a face cu arta, nu are de a face cu arta! Am şi scris, odată, că cubul perfect, 
după ce faci un cub perfect, trebuie să-i zdrobeşti un colţ, ca să se mire toţi de 
ce ar fi perfect, de ce nu e perfect acel cub..., ce perfect ar fi el dacă n-ar avea 
zdrobit un colţ! Deci, dacă el, zic eu acum, ar fi perfect, nimeni nu l-ar băga în 
seamă... Perfecţiunea nu atrage atenţia!!! 
 
*Interviu luat lui Nichita Stănescu, de Adam Puslojic în Serbia.  
Adam Puslojic este membru de onoare al Academiei Române. 
 
Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=_otbOyH55gc 
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Nicolae Băciuţ: „Nichita Stănescu - Cu colţul inimii“, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2003 
  
M-am gândit îndelung, cum aş putea începe aceste consideraţii, pe marginea cărţii unui 
om drag, despre un om şi mai drag.  Şi cei doi îndrăgindu-se foarte, m-am aflat şi eu, cu 
gândul şi inima,  taman în toiul drăgostirii lor prieteneşti şi frăţeşti, născătoare de 
pronie. 
Până la urmă am ales această parafrază a versului stănescian „Lecţia despre cub” – 
pentru că inima este cel mai perfect-imperfect organ, care se poate sfărâma cel mai 
repede. Şi, cum spunea Jose Marti: „Dintr-o rană mai cumplită/ iese versul mai 
frumos”. 
Restituirea literară, chiar dacă nu se practică în măsura în care ar merita un scriitor, 
(toţi scriitorii merită!)  este întotdeauna bine venită. Nu neapărat pentru că ne 
împrospătează memoria, dar pentru că ne face să trăim în preajma şi în spiritul celor 
plecaţi şi să le prelungim în felul acesta existenţa, chiar dacă nu reală, în mijlocul 
nostru, dar cel puţin spirituală. Un bun creştin obişnuişte să-i pomenească pe „cei 
blajini” care au o zi a lor, un Paşte al lor, zile comemorative (de naştere ori de înălţare la 
cele veşnice) şi, îndeobşte, ori de câte ori se ivesc în amintire. 
         E admirabil. Pomenirile se fac în fel şi chip. Unii au făcut din ceremonial, un 
adevărat spectacol, un show la care invită high-life-ul. Ritualul sacru,  datina se prefac 
în modă, în  trend, în brand, în hărmălaie cu surle şi tobe, (dar mai ales cu manele, că se 
poartă!), devin un prilej excelent de distracţie, de petrecere, de dans şi glume 
îndoielnice, care nu au nimic de-a face cu mortul. 
         Ritualurile simple de înmormântare ori de pomenire la diferite date, pentru ca 
dispărutul să poată trece vămile văzduhului, doar la ţară se mai menţin, dar şi acolo e 
invitat tot satul şi familiile se întrec în iscusinţă şi în fantezii culinare care nu au nimic 
de-a face cu sufletul răposatului. Ne-am obişnuit să dăm de pomană. Ne-am obişnuit să 
primim pomană. Suntem pomanagii? Poate. 
         Personal, cred că Sfânta Liturghie este Sacramentul  care împlineşte pe deplin 
datoriile faţă de răposaţi şi o mică pomană, fără să ştie stânga ce face dreapta. 
          Şi pentru că nu-mi închipui cum e să-i dai pomană lui Nichita, un sfert de veac l-
am aniversat şi l-am comemorat, primăvara şi iarna, în felul meu. În cele din urmă am 
găsit şi modalitatea ideală pentru mine, de a mi-l readuce aproape (de parcă l-aş fi 
uitat vreodată!) -  pentru că mă oprea parcă ceva  sau cineva, să-i dau pomană, de 
mâncare. Am procedat, aşa cum făcea el cu prietenii şi cum a mărturisit adeseori: „A-i 
dărui cuiva o poezie este ca şi cum i-ai oferi o floare.” 
 Şi Nichita făcea tot timpul astfel de daruri. Până şi la nunta unor prieteni, a venit cu 
darul său: o poezie dedicată mirilor.  Tare aş fi vrut să se găsească cineva care să-mi 
dăruiască la nuntă o poezie, scrisă special. Dar n-a fost să fie. 
         Apoi, nu m-am putut deloc obişnui cu ideea, nici măcar după un sfert de veac, că 
Nichita nu mai este. Era de ajuns să privesc puţin la Epica Magna sau la Noduri şi 
semne şi să-i văd semnătura: Nichita, Azi. Cum să fie mort, când el scrie AZI? Un astăzi 
continuu. Un astăzi cu miresme de veşnicie. Un Azi care va dăinui atâta timp cât va 
dăinui lumea. Zburând peste milenii. Acest Azi e dovada că Nichita ne-a iubit atât de 
mult încât s-a gândit la noi peste vreme şi vremuri, cerându-şi „Dreptul la Timp” şi în 
felul acesta câştigându-şi Dreptul la eternitate. 
         „Dreptul la nemurire sau Nichita, Azi” s-a numit prima mea carte dată de pomană 
pentru sufletul lui Nichita. Pentru că nici un alt dar nu mi s-ar fi părut mai potrivit. Al 
doilea volum – tot de pomană – a fost „Ca o pasăre Ibis” – şi e prelungirea celei dintâi. 
Atât m-am priceput, pentru că altfel, cum să dau pomană unui OM VIU? Dar ce 
înseamnă „să dai de pomană?” Înseamnă a face un dar cuiva, fără să aştepţi nimic în 
schimb, fără recompense, mulţumiri şi felicitări.  Aşa am citit eu pe un afiş, apărut la un 
an de la nemurirea lui, atunci când un grup de prieteni, printre care şi Gheorghe 
Tomozei,  i-a dăruit un Album memorial. Acolo am văzut un autograf cât se poate de 
original, pe o fotografie în care poetul stătea drept, cu braţele crucificate pe aer, într-o 
îmbrăţişare cosmică a lumii şi a tot ce există pe ea,  iar dedesubt, scria cu litere de 
mână: „Atâta să nu uiţi / Că el a fost un om viu / viu / pipăibil cu mâna. Nichita 
Stănescu, Azi”.  
         La scurgerea unui sfert de veac de la nemurirea lui, i-am mai făcut o pomană „de 
pomină”: volumul „99 de anotimpuri fără Nichita. Omagiu”, Editura Pax Aura Mundi, 
2008. 
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Cu puţin timp în urmă, am aflat că un alt poet, din cu totul altă zonă a ţării, Nicolae 
Băciuţ din Târgu-Mureş i-a făcut şi el „pomeni” lui Nichita, în spiritul acelor „afinităţi 
elective”.  Una din aceste pomeni s-a concretizat în volumul de faţă, intitulat „Nichita 
Stănescu. Cu colţul inimii”, apărut la Editura Nico, Târgu-Mureş, în două ediţii. 
         La prima ediţie a Festivalului Nichita Stănescu, de la Ploieşti, din 13-14 
decembrie 1984, Prinţul Tom (Gheorghe Tomozei, îngrijitorul Albumului memorial) scria 
despre „Bătrânul Nichita”, poezia „Ultimele ştiri”: „Îngerii scriu articole de legi/ ori 
cioplesc săgeţi / şi în pauza de prânz ling sare.// Ei patronează cu inclemenţă / 
uzinele de ace cu gămălie / fierb rachiu de crini în alambice / şi se trezesc întrebând 
fără noimă:/ Oare ce-o mai fi făcând / Poetul Nichita Stănescu?” 
          Chiar. De bună seamă şi Nicolae Băciuţ, tot de la această întrebare a plecat în 
conceperea acestei admirabile cărţi în cinstea/memoria lui Nichita. 
         Mă consider privilegiată când îmi cade în mâini o carte despre un om drag. Şi nu 
mă mai satur s-o citesc, s-o savurez, de parcă aş dori să-mi intre pe sub piele şi să 
rămână acolo. 
         Şi chiar rămâne. Pe sub pielea sufletului. Pe sub pielea privirii. Pe sub pielea 
lăuntrului de fiinţă. Pe sub pielea „colţului inimii”. Şi acestea fiind zise, să pornim,  cu 
îndemnul lui Nichita: „Pe corăbii!” – şi să descindem în oceanul de lumină reflectat în 
azur, din poezia lui,  trasă pe roata sufletului celui care l-a iubit şi-l mai iubeşte, şi-l va 
iubi încă. 
         Volumul  „Nichita Stănescu. Cu colţul inimii” – este o bijuterie rară. Un chihlimbar 
de purtat la piept, ca pandantiv la o întâlnire importantă cu Viaţa. Ori cu Veşnicia. Ea 
este neîncadrabilă în vreun gen,  este ceva singular în creaţia lui Nicolae Băciuţ (deşi a 
mai scris cărţi omagiale!) – cum singular este şi obiectul ei: Bătrânul Nichita. 
         Este alcătuită dintr-o sumă de texte scrise cu dragostea dând pe dinafară, aşa 
cum izbucneşte „o  lacrimă care plânge cu ochi”,  pentru o personalitate atât de 
carismatică şi de originală cum a fost Poetul. Se vede  cât colo că Nicolae Băciuţ îl 
preţuieşte peste măsură. Cu, sau fără dioptrii sufleteşti, cu sau fără dioptriile inimii. Se 
vede chiar şi cu ochiul liber. Chiar şi cu sufletul liber. 
         Să păşim încet în fibra inefabilului, ca să nu speriem îngerii. 
         Firesc, Nicolae Băciuţ începe cu un „Portet al artistului la tinereţe fără 
bătrâneţe”, în care mărturiseşte chiar de la început, că e molipsit incurabil  de 
Nichita: „A fost „o întâmplare a fiinţei mele” întâlnirea cu Nichita Stănescu. O 
întâmplare pe care am provocat-o, fiindcă atunci credeam că nimic pe lume nu e 
întâmplător. În egoismul dragului meu de Nichita, am vrut să am un Nichita al meu 
care, până la urmă, fără să-mi premeditez gândul, a devenit un Nichita înainte şi după 
Nichita, cel care n-a însoţit timpul real decât o jumătate de veac, rămânând cealaltă 
parte de timp să se înveşnicească. 
         Acest Nichita, al meu, scris „cu colţul inimii”, e reconstituit din felul în care s-a 
văzut el pe sine, cum a văzut el pe alţii şi cum alţii cred că l-au cunoscut. E un Nichita 
paradoxal şi imprevizibil, aşa cum a fost el, fără să-şi impună, ieşit din canon”. 
         Foarte ciudat şi deloc întâmplător, e faptul că Nicolae Băciuţ, vrând să aibă un 
Nichita „numai al meu” – a sfârşit cu „un Nichita al nostru” – adică pentru noi toţi, 
deopotrivă. Pentru că Nichita este un dar al tuturor pentru toţi, o avuţie publică, ca o 
pâine rumenită şi caldă din care se pot înfrupta  mulţimile, fără ca aceasta să se 
împuţineze. O pâine spre împărtăşire. Şi mai interesant este faptul că, Nichita este 
perceput, din perspectiva celor trei „eu”, aşa cum ar trebui să ne percepem toţi: cum ne 
vedem noi înşine, cum îi vedem noi pe alţii şi cum ne văd alţii pe noi. Mai rămâne un al 
patrulea „eu”, cel mai pătrunzător şi mai important pentru „devenirea noastră întru 
fiinţă” –cum ar fi spus Blaga -  şi anume:  cum suntem văzuţi de Dumnezeu, felul în 
care El ne percepe. Şi acesta este cel mai adevărat, mai fidel decât orice oglindă. În 
rest, poate interveni factorul subiectiv. Oglinda aceasta nu ne poate minţi şi nici nu se 
sparge vreodată. 
„Acest portret al artistului la tinereţe fără bătrâneţe – spune Nicolae Băciuţ -  nu vrea 
decât să completeze un album al unui destin şi al unei opere, cu încă o licărire de 
viaţă. E o clipă recuperată din actul de identitate al unui poet. Poate cel mai mare 
după Eminescu, cum spunea cineva. Un poet adevărat. Care a trăit ca un poet şi a 
murit în numele poeziei. Şi care a rămas mereu în cartea mea de citire, în cartea mea 
de iubire. 
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         Nichita după Nichita. Un timp fără răstimp.” 
         Un interviu cu Nichita Stănescu – este pentru Nicolae Băciuţ – acum, după mai 
bine de un sfert de veac – un reper preţios, nu numai pentru cartea lui fundamentală: „O 
istorie a literaturii române contemporane în interviuri” – dar şi pentru întreaga sa operă 
şi viaţă. Nu se poate să scrii şi să nu te raportezi la Nichita. E un bagaj  necesar, pe 
care trebuie să-l porţi permanent, pe dinăuntru, o dulce povară care nu te împovărează, 
ci îţi uşurează poverile şi te saltă el pe drum în loc să-l cari tu, aşa cum, pe Monseniorul 
Vladimir Ghica îl ducea bagajul, purtându-l săltat, acolo unde trebuia neapărat să 
ajungă. Este duhul din noi care ne poartă pe aripile sale. 
         Nichita este pentru mai tânărul coleg de Dumnezeu, de  Duh şi de Poezie – 
Nicolae Băciuţ, – o revelaţie într-un octombrie văratec. De aceea îl evocă într-un ton 
foarte afectuos, aşa cum doar persoanele foarte apropiate şi foarte dragi, ţi se 
înfăţişează: 
„Am văzut cum arată o zi fără început şi fără sfârşit a unui poet. A fost exact aşa cum 
mi-am reprezentat în copilărie imaginea unui scriitor, imagine formată doar din lecturi 
şi din, vai, atât de reci fotografii de manual. Ţinând parcă dinadins să-mi arate că 
poate exista un scriitor ideal, a cărui biografie nu se desparte cu nimic de opera sa. 
Poetul, încetul cu încetul, mi-a impus un portret care să refuze orice altă înfăţişare a 
sa. Trupul masiv al Poetului înveşmântat în ţinuta celui mai banal trecător de pe 
stradă, tocmai poate pentru a nu atrage atenţia asupra sa, mergea cu paşi silenţioşi, 
tăcându-şi liniştea pe care o rupea din când în când cu câteva vorbe, care nu aşteptau 
replică. „Aici îşi avea casele Slavici”, „Cândva Caragiale a locuit aici”, „Aici e un loc 
sfânt, e al lui Eminescu, care ne-a făcut pe toţi şi care ne-a scris pe toţi. În camera de 
sus, neştiută de cei care trec prin faţa ei, şi-a scris Kamadeva”. Deschide un volum din 
Eminescu şi citeşte: „Cu durerile iubirii / Voind sufletu-mi să-l vindec, / L-am chemat în 
somn pe Kama- / Kamadeva, zeul indic. // El veni, copilul mândru, / Călărind pe-un 
papagal, / Având zâmbetul făţarnic / Pe-a lui buze de coral, // Aripi are, iar în tolbă-i / 
El păstrează, ca săgeţi, / Numai flori înveninate / De la Gangele măreţ. // Puse-o 
floare-atunci în arcu-i, / Mă lovi cu ea în piept, / Şi de-atunci în orice noapte / Plâng pe 
patul meu deştept…// Cu săgeata-i otrăvită / A sosit ca să mă certe / Fiul cerului 
albastru / Ş-a iluziei deşerte.” 
            În timp ce recită, privirea lui pare atotcuprinzătoare. Priveşte pretutindenea şi 
niciunde. Acesta este primul şi singurul meu Nichita Stănescu. Ceilalţi pe care i-am 
întâlnit, chiar şi pe cel de la Struga, pentru care m-am călătorit spre a-l vedea, 
asemeni unui badea Cârţan contemporan, purtându-i cărţile în rucsac, tăind, pe jos, 
Bulgaria şi Macedonia iugoslavă până pe malurile fierbinţi ale Ohridului, nu sunt decât 
înfăţişări întâmplătoare şi nu întotdeauna adevărate ale poetului. Şi ale poeziei.” 
Şi până să înceapă dialogul de taină, deja ştiau o sumedenie de lucruri unul despre 
celălalt. Din tăceri grăitoare. Din fâlfâiri de aripi de heruvimi.  Din priviri şi din acel flux 
de tandreţe, cu două sensuri, care circula de la unul la altul. Sunt lucruri care nu pot fi 
rostite. Să lăsăm inefabilul să vorbească şi el va şti până când, până unde…“Ce minune 
a lumii a fost acest poet” – îmi scrie Nicolae Băciuţ –  chiar în timp ce eu trudesc să 
demonstrez în aceste cuvinte, acelaşi lucru!Gândurile noastre se împletesc sub 
acoperişul de rugă al aceluiaşi Nume, ori al aceleiaşi iubiri.Cu toate acestea, Nicolae 
Băciuţ şi-l revendică permanent pe Nichita ca pe un bun colectiv devenit un bun 
personal. Adică şi-l însuşeşte, până la cufundarea deplină în el, într-o empatie firească. 
El spune: “O parte din Stănescul meu” şi relevă chipul rostit al acestei “părţi”.Încercând 
a defini Cuvântul ca material al Poeziei, Nichita Stănescu a spus: “Partea de om a 
cuvântului, partea trecătoare de om a cuvântului este importantă după cum mai puţin 
important este felul naşterii şi mai important mi se pare a fi însăşi 
naşterea.”Convorbirea celor doi scriitori stă sub semnul fast al Cuvântului, aşa cum noi 
stăm sub semnul fast al Divinităţii. Iar în privinţa îmbătrânirii şi perisabilităţii 
cuvântului, Nichita era de părere că: 
“Cuvântul nu are natura timpului, el se petrece în timp, dar el are o natură statică. 
Timpul are o natură perisabilă. Locul petrecerii cuvântului e trecător, nu cuvântul.” 
Legat de viaţa personală a poetului despre care Nichita s-a pronunţat într-un poem 
încântător, acesta spunea: “viaţa personală a poetului este avatarul verbului care se 
vorbeşte pe o orbită spaţială în jurul subiectului său, în jurul unui nume, în jurul unui 
substantiv.” 
În privinţa autoportretului pe care Nichita şi-l face într-un interviu cu Florin 
Mugur,  „Arăt întocmai ca o mirare a mea”, el adaugă: “acel dialog vechi făcut cu Florin 
Mugur avea aţâţarea colegială a unor schimburi de sentimente, a unui trup de 
sentimente, trecător, cel pe care ţi-l prilejuieşte tinereţea în conversaţie. Acum nu cred 
că se mai poate vorbi de un schimb cu ceva şi cred că un autoportret nu mai e posibil 
pentru că portretul însuşi nu mai este cu putinţă”. 
Nichita Stănescu şi-a definit prima spaimă a fiinţei astfel: “Prima spaimă, de bună 
seamă, a fost aceea a naşterii mele. Ca dovadă că ea a fost atât de uriaşă, coincide cu 
dreptul de a fi uitat-o cu desăvârşire. Nimeni nu-şi mai aduce aminte un lucru esenţial 
al vieţii lui: secunda naşterii lui, după cum nimeni nu poate să ţină minte al doilea lucru 
coincident cu primul: moartea lui”. 
La întrebarea reporterului, ce reprezintă Eminescu pentru el, Nichita a răspuns: “ - 
Eminescu? – e foarte greu să respiri după el, dar în clipa în care el ne-a devenit nouă 
tuturor respiraţie, va trebui ca noi înşine, la rândul nostru, să fim respiraţia 
nenăscuţilor. Eminescu este un aer pur, genuin, un aer curat. » 
Cu alt prilej, de faţă fiind şi Nicolae Băciuţ, are loc un schimb de păreri  de cuvinte între 
Nichita şi Maria Luiza Cristescu, aflată şi ea în vizită la Poet. Este de menţionat, dacă 
nu se ştie, dar îndeobşte, toată lumea o ştie,  faptul remarcabil, că la Nichita acasă se 
perindau diferiţi poeţi, scriitori, artişti, critici, casa lui fiind în permanenţă deschisă. 
“- Faptul că eu sunt intim cu oricine, spune Nichita, nu e o intimitate, e un drag al meu 
de a fi. Că altfel eu sunt un luptător care are treabă cu puşca trupului, cu suliţa 

ochiului. Când mi se va scurge măduva din oscioare se va vedea că în fiecare os aveam 
o puşcă.” 
Întrevederea a avut loc în 3 octombrie 1980 şi articolul a fost publicat în “Vatra” nr. 7/ 
1982. 

 O mărturisire de mare valoare pentru Istoria literaturii este adunată sub titlul « Serile 
de poezie de la Struga » şi se constituie într-un soi de jurnal spiritual pe care Nicolae 
Băciuţ l-a alcătuit, în urma experinţei fundamentale trăite în Serbia, când a participat la 
Festivalul de Poezie de la Struga şi Nichita Stănescu a fost încununat cu premiu şi 
cununa de lauri pentru poezie, eveniment marcant în viaţa lui, dar şi pentru cultura 
românească. Însemnările de atunci, transpuse prin filtrul sensibilităţii sale au rămas 
mărturie în timp, de valoarea, dragostea şi notorietatea de care se bucura Nichita 
Stănescu în  « patria poeziei » – cum a fost numită Struga, loc de întâlnire a poeţilor 
din multe ţări. 
Întreg Jurnalul de la Struga este un imn de dragoste închinat Poeziei şi slujitorilor ei. 
Tânărul Nicolae Băciuţ primeşte, înainte de a purcede la drum, în această călătorie 
iniţiatică, povăţuiri de la Romulus Guga: 
„Poartă-te astfel încât să nu trebuiască să cunoşti mânia mea”, mi-a spus Romulus 
Guga. „Dar cred că o cunosc!” „Nu, numai ţi se pare. Nu vreau să mi-o cunoşti. De 
aceea, poartă-te cu demnitate. Să-ţi foloseşti cuvintele iubindu-ţi limba şi neamul. Să 
fii pe măsura literaturii care aduce cununa. Să nu iubeşti frumuseţea care îţi fură ochii, 
ci pe cea care îţi îmbată sufletul. Să nu te laşi înspăimântat de oboseală şi drum lung. 
Caută-ţi prieteni, ţie şi limbii pe care o vorbeşti”, sună vorbele ca învăţăturile cuiva 
către ucenicul său. „Te-ai bucurat de încrederea mea, fă să fiu mândru de credinţa ta. 
Dum bun şi să te întorci sănătos!” 
În acest periplu înfloreşte şi mai mult dragostea pentru Nichita Stănescu: 
„Există poeţi pe care îi iubim pentru că îi iubesc şi prieteni dragi nouă – ce fel de iubire 
o mai fi şi aceasta(?) – dar sunt unii pe care îi iubim cu mândrie şi orgoliu nemăsurat, 
pentru că ei există prin ei înşişi, prin cărţile şi faptele lor. 
Nichita este unul dintre aceştia din urmă, chiar dacă nu a scris în fiecare zi o 
capodoperă, cum îi pretindeau unii, sau chiar dacă uneori Nichita nu era Nichita”. 
Este şi un bun pretext pentru autor de a rememora primul contact cu opera poetului. 
Legat de  festivitatea de premiere, Nicolae Băciuţ a consemnat în chip fidel 
evenimentul: 
 „Avem deosebita onoare să vă aducem la cunoştinţă următoarele: Comitetul 
Festivalului Internaţional Serile de la Struga v-a acordat înalta recunoaştere 
internaţională Cununa de Aur pe anul 1982”. 
Dar şi reacţia poetului, la aflarea veştii „încununării”: 
„Mă simt ca împăratul din poveste care râde cu un ochi şi şi plânge cu celălalt. Râd de 
fericire cu un ochi, că acest premiu, poate cel mai important premiu de poezie din 
lume, este o îndreptăţire a muncii mele de peste treizeci de ani, pentru sporirea şi 
păstrarea frumuseţilor limbii române. Plâng cu un ochi pentru că pentru îndreptăţirea 
ce mi s-a făcut mie au fost omişi alţi poeţi la fel de talentaţi ca şi mine. 
În orice caz, consider acest premiu ca fiind acordat poeziei noastre în genere şi 
prezenţei ei, din ce în ce mai prestigioase, între literele universale”. 
Cu reverenţa cuvenită a discipolului, Nicolae Băciuţ mărturisea: 
„Despre Nichita Stănescu aş vrea să pot scrie cuvinte „cu colţul inimii”. Cuvinte care 
să îngenuncheze, sărutând cuvintele poetului. 
Poetul e ca o duminică în care stau îngrămădite toate zilele săptămânii, adică luni, 
adică marţi, adică miercuri, adică joi, adică vineri, adică sâmbătă, adică duminică. 
Oare cum o fi arătând duminica duminicii domniei sale? Dar cum o fi arătând pământul 
pe care tălpile lui calcă, iarba care se vrea strivită, aerul care se vrea respirat de poet? 
Poetul e ca o sărbătoare. O sărbătoare care se ţine în fiecare zi, de la repedea 
„călărire în zori” la ceasul în care soarele se opreşte deasupra capului ca o inimă de 
raze, până în clipa în care buzele arzând ale soarelui sărută înroşite crestele pădurilor. 
Pentru mine, multă vreme, soarele nu răsărea şi nu apunea decât din pădure! Ce 
miracol însă când l-am văzut răsărind şi apunând în mare!” 
Drumul până la Struga e o întoarcere în albia copilăriei. La leagănul dintâi. Gura de 
copilărie rămasă deschisă – a uimire – spre lume.„Îmi iau de acasă un bulgăre de 
pâmânt, într-o pungă, pe care o voi duce cu mine la Struga. Să vadă şi el lumea!”  
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Ţăranii îşi purtau peste tot pământul cu ei. Sub unghii. Cât timp îl ştiau acolo, erau 
încredinţaţi că-i al lor. Măcar pe acesta nu li-l putea lua nimeni. Şi-l purtau cu 
demnitate şi nu se ruşinau niciodată de el. În el ascundeau sămânţa dăinuirii. 
Autorul ne familiarizează  cu atmosfera Festivalului de Poezie de la Struga: 
„Peste noapte, Struga s-a îmbrăcat în hainele de sărbătoare ale Festivalului. Au fost 
arborate drapelele ţărilor participante la Festival, iar de-a lungul celor două maluri ale 
Drimului, apă ce se rupe parcă din Ohrid, au fost întinse cabluri de care atârnă mii de 
becuri, de la a căror lumină, noaptea, apele Ohridului par incendiate.” 
Suntem introduşi în culisele Festivalului şi aşteptăm invitaţii. 
„Au început să apară şi invitaţii. „Va fi o invazie română!” – îmi spune Iovan Strezovski, 
în aşteptarea delegaţiei române. Prima „invazie” nu a fost prea mare: Nicolae Ioana, 
Alexandru Andriţoiu, Alexandru Jebeleanu, Adrian Popescu, Gheorghe Tomozei. De-abia 
după  o zi a apărut şi Nichita Stănescu, însoţit, printre alţii, de D. R. Popescu, George 
Bălăiţă, Cornel Popescu, Dumitru M. Ion, Carolina Ilica, Sorin Dumitrescu. (…) Câteva 
zile la rând centrul atenţiei, fiind asaltat de admiratori, prieteni, gazde, televiziuni, 
reporteri de la radio, reviste, Nichita Stănescu 
exclamă, într-un târziu, reuşind să scape dintr-o 
„împresurare”: „N-am timp nici să respir!” 
Cuvintele lui Nichita Hristea  Stănescu din acele 
zile sunt emblematice. 
„O reporteră de la televiziunea iugoslavă vrea să-i 
ia un interviu lui Nichita Stănescu în franceză. 
„Patria mea este limba română!” – i-a replicat 
atunci Nichita Stănescu, furios, refuzând, pentru 
„jignire”, să-i mai acorde interviul. Un acelaşi 
Nichita am ascultat şi la o conferinţă de presă, 
unde el a vorbit mai mult despre patria sa, despre 
limba română. Întrebările se succed cu repeziciune 
în macedoniană, în timp ce eu mă concentrez să 
înregistrez câte ceva din cele spuse de laureat: 
„Cred că răspunsul meu dat revistei Lim nu a fost 
bine interpretat. Noi, ca naţiune, provenim din 
descălecare şi nu prin încălecare!”. „Poezia nu e un 
act de vedetism, poetul nu e o echipă de fotbal 
care joacă în deplasare. E o altă faţă a locului său. 
Această faţă poate fi şi înaripată şi îngropată. 
Dacă-i punem roţi, călătoreşte!”  ”O mare parte din 
dragostea mea naturală pentru Iugoslavia o 
datoresc la doi oameni, care au făcut un contact 
sufletesc şi pe deasupra şi dedesubtul cuvintelor. 
Primul e Adam Puslojic – în ordinea timpului care 
m-a îndrăgostit de Iugoslavia – şi a stârnit o 
carte, Belgradul în cinci prieteni. Al doilea, ciudat, e 
un prozator, Bojin Pavlovski, cu care m-am înţeles 
după colţul ochilor ca şi cum s-ar fi sfârşit de mult 
al treilea război mondial”. 
„Pe scurt, ca şi pentru corigenţii care îşi fac 
copiuţe cu care să treacă în toamnă, să spun că 
poezia nu e arta cuvântului, pictura nu e arta 
culorii, muzica nu e arta sunetului, desenul nu e arta liniei şi aş putea să spun că vorba 
cuvânt este materialul poeziei, că culoarea e materialul picturii… Arta, în genere, ţine 
direct de inima din creier”. „Cine cunoaşte limba poezească poate traduce poezie. 
Oricât de bine ai şti o limbă, dacă nu o şti în valenţe pe a ta, nu poţi traduce. Cât 
despre poezia română, pot afirma că majoritatea marilor poeţi, pe care, ca niciodată, 
nu-i poţi număra, sunt grănicerii limbii române. Noi avem o patrie de pământ care se 
lărgeşte şi se strâmtează după cum curge istoria şi avem o patrie eternă, care e limba 
română. Să băgaţi bine de seamă că barbarii şi agresorii, îndeobşte, trec pe văi. Avem 
destui munţi ca să avem o mare credinţă în ţara noastră. Limba română e o limbă care 
aleargă din om în om şi ea se dă din gură în gură, ca şi sărutul. Când oboseşte, peste 
noapte, doarme în sufletul unui băiat, după aceea la altul, după aceea la altul…”. 
Cât de recunoscători trebuie să-i fim lui Nicolae Băciuţ pentru că ne-a restituit acele 
cuvinte ale Poetului care a rămas în inima noastră, încununat cu lauri şi „veşnic tânăr şi 
ferice”… 
„Aflat în vervă deosebită, Nichita Stănescu ne-a povestit, la provocările lui Alexandru 
Andriţoiu, „verzi şi uscate”. Amintiri, vorbe de duh, respiraţii lirice… Notez în fugă: 
„Întoarcerea la Eminescu este viitorul poeziei române”. „Eu când mă bucur de ceva râd 
şi înjur, dar cu bucurie”. „Eu am ajuns la poezie prin dragoste de poezie. Citind în fiecare 
zi poezie, ai toate şansele să devii poet!” „Sunau foarte cunoscut şi uitat poeziile unui 
poet de limbă albaneză!” „ De multe ori, când plecam în străinătate, am avut 
sentimentul că vin acasă!” „Cum ar fi dacă Nichita Stănescu ar fi redactorul-şef al unei 
reviste?” Chiar aşa! Ce-ar fi dacă lui Nichita Stănescu i s-ar încredinţa conducerea unei 
reviste, bineînţeles, de poezie?!” 
Reporterul înregistrează conştiincios, toate amănuntele şi le redă, filtrate prin propria 
sensibilitate: 
„Oraşul dintre cele două ape, Krni Drim şi Ohrid, este, pentru câteva zile, locul cu cea 
mai mare densitate de poeţi pe metru pătrat, este Capitala poeziei, cu ambasodori din 
Australia şi SUA, din China şi din Marea Britanie, din Polonia şi URSS, din… Poeţi care nu 
mai ţin cont de prejudecăţi şi de ţară, continent. Ei vorbesc într-o limbă a prieteniei 
despre poezie, despre cultură, în general, despre viaţă. Dar despre ce nu vorbesc aceşti 
oameni a căror religie e poezia?” 
Intuiţia, rafinamentul, convertite într-un fluviu de lirism îşi spun cuvântul: 

„Deschid geamul şi lacul e atât de aproape. Închid ochii şi imaginea lacului rămâne pe 
retină. Un albastru în alt albastru. De aici, de la balconul unei camere din elegantul dar 
şi excesiv de scumpul Hotel „Drim”, văd cum Krni Drim se desprinde din lacul Ohrid, ca 
o lacrimă, cum apele sale se întind străvezii, împărţind în două această patrie a 
poeziei, Struga.(…) 
În seara festivităţilor de decernare a „Cununii de aur”, dintre cei care au citit poezie pe 
podiumul de pe „Podul prieteniei”, Abdulah Mansur, după lectura poeziei sale, a coborât 
de pe scenă, aruncându-şi cartea din care a citit în apele Drimului. Ca la un botez al 
poeziei. Oglinda apei s-a spart în stropi mari.” 
„(…) Struga e nu numai o patrie a poeziei ci şi un prilej pentru fiecare dintre cei 
prezenţi de a-şi face cunoscute limba, poezia, patria. 
Pentru mine, e un prilej fericit de a încerca să testez felul în care e cunoscută 
literatura română dincolo de graniţele ei de pământ. Primul interlocutor e o poetă din 
Finlanda, Eira Stenberg.” 
(…) În ultimă instanţă, în acest fel îi vor putea recruta mai bine pe viitorii traducători 

dintre poeţii imporanţi ai lumii. Dintre cei care, vorba 
lui Nichita, cunosc limba poezească…” 
Şi într-adevăr, Nicolae Băciuţ întreprinde o anchetă 
despre condiţia poeziei şi traducătorii ei şi  ia 
interviuri Eirei Stenberg, lui Taşko Sarov, din 
Macedonia, lui Rolando Certa din Italia, lui Ion Milos 
– Suedia; lui Adam Puslojic, Serbia şi unor scriitori 
români. 
Taşko Sarov – spune jurnalistul, „are un adevărat 
cult pentru limba română. În zilele Festivalului, el s-
a aflat cea mai mare parte din timp în preajma 
laureatului. Era ca într-un fel de prelungire a 
condiţiei de traducător al lui Nichita Stănescu”. 
El este traducătorul, alături de Dumitru M. Ion, al 
ediţiei bilingve (română-
macedoneană) „Poezii”, apărută la Editura Misla din 
R.S.F.Iugoslavia, cu ocazia decernării „Cununei de 
aur” lui Nichita Stănescu. El declară: „Pentru un om 
care cunoaşte o literatură străină, îi cunoaşte 
sursele, valorile şi mai ales spiritul, nu e greu să 
traducă din această limbă, mai ales când e vorba de 
o literatură care cu fiecare an îşi dezvoltă creşterea 
şi în istoria ei are pe un Eminescu, Macedonski, 
Goga, Blaga, Arghezi, Bacovia, Barbu, din a căror 
operă, de altfel, am tradus. Alături de aceştia, 
Nichita Stănescu e, în ultimii ani, cel care vesteşte 
literatura română peste hotare, e un creator care 
îmbogăţeşte, şi asta cu mare succes, firul 
neîntrerupt de creştere a limbii române, al literaturii 
române. 
A-l traduce pe Nichita Stănescu înseamnă a traduce 
spiritul, şi folosesc aici expresia lui Nichita, nobil de 
dor şi dumnezeiesc al poporului român.” 
Despre felul cum e receptat  Nichita Stănescu în 

Macedonia, Taşko Sarov a spus: „- Premierea lui Nichita la Struga este un semn al 
recunoaşterii sale, a creaţiei sale. După părerea mea, de mult Nichita Stănescu nu mai 
aparţine literaturii române ci literaturii universale. Macedonia, mai pe larg Iugoslavia, 
face parte din această literatură universală şi, prin ea, Nichita s-a impus mai mult în 
universalitate. Cultivând o poezie pe sursele naţionale, marii poeţi ai literaturii române 
contemporane, ca Eugen Jebeleanu, Ştefan Aug. Doinaş, Marin Sorescu – şi 
enumerarea poate continua – şansa lor de a intra în universalitate creşte.” 
Şi despre portretul spiritual al lui Nichita,  acesta spune: 
 „Poetul e un om între oameni. Îi place să fie un om din mulţime, fie acasă, fie în 
străinătate. Îi place să pătrundă în sufletul omului, să descopere bogăţii care se 
ascund în acesta. Indiferent de mijloace. Ţinteşte spre a descoperi bogăţii care altfel 
s-ar pierde. Pe mine, ţin minte că mă punea să-i cânt cântece macedoniene, să i le 
traduc, iar pe unele mă punea să le cânt de mai multe ori. L-am văzut aplecat asupra 
operelor multor scriitori români mai vechi şi extrăgând de acolo ceea ce e poetic şi 
modern… (…) Revăzându-l, când am început să-i traduc versurile sale pentru Misla, 
sub titlul Dreptul la timp, am descoperit un Nichita care a rămas acelaşi, chiar dacă, 
între timp, faima lui a intrat într-o continuă creştere.” 
Rolando Certa dă mărturie în legătură cu recunoaşterea poetului Nichita Stănescu: 
„Impresia mea cea mai profundă este că recunoaşterea poetului Nichita Stănescu 
reprezintă şi o preţuire binevenită pentru cultura română modernă, bogată, activă”. 
Nicolae Băciuţ surprinde şi momentul premierii poetului: 
„Zilele Festivalului, orele, minutele s-au scurs într-un fastuos ritual, care a culminat cu 
seara în care, plin de emoţie, Nichita Stănescu şi-a primit „Cununa de aur”. Cu ea în 
braţe şi-a îmbrăţişat compatrioţii, gazdele, invitaţii Festivalului, cunoscuţii şi 
necunoscuţii care i-au ieşit în cale, felicitându-l.” 
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În alt context dar în aceeaşi idee, criticul Marin Mincu afirmă despre posteritatea lui 
Nichita: 
“Lui Nichita Stănescu nu-i lipseşte nimic, pentru ca el să fie ceea ce este, adică 
modelul cel mai important al poeziei române postbelice, acela care infuzează în poezia 
ce a urmat un siaj enorm în ceea ce priveşte fie scriitura, fie mesajele semantice. 
Nichita Stănescu ar fi, deci, singurul poet care, fără să exagerăm, contează ca model 
absolut.” 
În privinţa integrării poetului în societatea românească postdecembristă şi dacă acesta 
ar fi făcut politică, Marin Mincu a spus: 
“- Nichita Stănescu politică? Ştii bine, Nicolae Băciuţ, că n-ar fi făcut nici un fel de 
politică! Poetul mare, din toate timpurile, face politica proprie. Îmi aduc aminte, când 
eram la Belgrad, la Congresul literaturii din 1982, şi păşeam pe străzile din jurul 
Hotelului „Slavia”, dumneata îl cunoşti, fiindcă am fost în aceeaşi perioadă în 
Iugoslavia, la un moment dat Nichita s-a enervat şi a încercat să fugă după un 
porumbel, să dea cu piciorul în acel porumbel şi a zis „Tuţi mama ta de porumbel al 
păcii!” Asta era  o replică, pentru că nu ştiu unde războiul împotriva nu ştiu cărei 
populaţii era atât de meschin şi atât de absurd, încât poetul, nu, care este uman la 
modul absolut, s-a enervat pe aceste simboluri ale păcii, care erau de fapt doar simple 
forme retorice. Un poet adevărat ca el nu ar fi făcut nici un fel de politică, nu s-ar fi 
înrolat în nici un partid. Cred că s-ar fi izolat total şi ar fi devenit poate chiar un eremit. 
Un Nichita Stănescu care n-ar mai fi primit toată plevuşca, toată plebalia care în 
timpul ceauşist i-a mâncat mult din creaţie şi din timp. » 
Adam Puslojoc – vorbeşte despre viaţa post mortem a lui Nichita: “- Greu de tot de 
vorbit despre timpul de după Nichita cel viu. A fi Nichita fără de Nichita e destul de 
greu, pentru că nu ştiu cum să ni-l imaginăm dinafara lui. Pentru că atunci când el a 
fost alături de noi, noi am avut un curaj imens că suntem alături de el şi suntem uneori 
chiar egali. Dacă el ne pune o întrebare, noi 
rostim un răspuns, dacă el tace, noi îi 
punem o întrebare. Iar acum, fără el, nici 
întrebările, nici răspunsurile nu au nici un 
înţeles. Sau n-au nici un rost. Dar, totuşi, 
viaţa merge mai departe, destinul nostru 
ne obligă la demnitate şi chiar noi trebuie 
să inventăm o lume ca Nichita fără 
Nichita. Poate o lume mai simplă cu visul 
lui despre lume, dar care uneori ne obligă 
ca şi un vis al lui, din viitorul conceput de 
el. Cum şi-ar putea el imagina lumea de 
azi? Cred că în cea mai bună variantă 
posibilă, ar fi trăit mai departe şi nu ar fi 
observat nici un schimb de viaţă. Dar, iată, 
noi, care trăim fără el de două decenii, 
înţelegem că lumea după Nichita este 
mult mai schimbată decât lumea până la Nichita, după altcineva care a fost un 
strămoş al lui sau al nostru. Cred că nici golul după Eminescu n-a fost atât de mare 
cât a rămas gol după Nichita. Din ce punct de vedere? După Eminescu s-au născut 
alţii care aveau o direcţie foarte bine propusă, foarte bine întemeiată chiar de 
Eminescu, prin poetica lui, prin viaţa lui, de a purta necazurile sau răutatea din lume. 
După Nichita, lumea a devenit mult mai infernală decât şi-ar fi putut el închipui în cele 
mai negre, mai întunecate vise ale lui. » 
 (…) Lecţia lui Nichita despre cerc, lecţia despre cub, lecţia despre autoportret, care 
devin epitaf, ne obligă să trăim mai departe. Chiar eu am scris un text, după un vis al 
meu, când nu ştiam ce să-i spun lui Nichita. El mă întreba ceva, iar eu nu ştiam ce să-i 
răspund. Şi-atunci, eu mi-am închipuit că, de fapt, eu trebuie să-i spun ceva foarte 
simplu. Că lumina există mai departe. Şi-atunci a spus: „Dar, stai, erai mulţumit să 
spun ceva atât de simplu?” Şi-atunci mi-am dat seama că, de fapt, nu este simplu. Şi 
i-am spus: „Iată, frate Nichita, lumina există mai departe”. 
Şi despre cum e receptat în Serbia, Adam spune: 
“- El a fost un fel de poet total şi capacitatea lui de a trăi versurile sale a fost 
imprevizibilă. Pentru că atunci când trăia la Belgrad el scria despre Belgrad, dar 
presupunând că Belgradul e şi Bucureştiul şi lumea întreagă, adică Cosmosul, materia 
divină din care noi suntem cu toţii alcătuiţi. Faptul că noi ne-am recunoscut în 
cuvintele lui despre Belgrad, despre Serbia, a fost un contract cu el, ca poet, să-l 
credem până la ultimul punct tragic. Şi chiar când ne-a atras atenţia că Serbia nu mai 
este, încă de-atunci trebuia să fim atenţi că ea în curând nu va mai fi. Dar acum, când 
am depăşit acest punct tragic, noi înţelegem că Serbia există mai departe, există şi 
lumina în Univers. » 
Şi academicianul Eugen Simion afirmă despre posteritatea lui Nichita : 
“- În primul rând, trebuie să spun că Nichita Stănescu îşi înfruntă posteritatea. Într-un 
fel, ne-a displăcut  acest lucru, dar în alt fel cred c-a fost profitabil pentru el. El a 
luptat şi luptă încă pentru posteritatea lui. Adică toate aceste contestaţii care vin mai 
ales de la poeţii generaţiei optzeci nu fac decât să ne întărească într-un fel şi reacţia 
noastră a criticilor, dar să şi întărească puţin poezia lui. Eu sunt foarte bucuros că am 
reuşit să public în colecţia aceasta, „Opere fundamentale”, toată poezia lui. Cred că 
este un moment foarte important. Într-un fel, va trebui să recitim poezia lui Nichita 
Stănescu. Părerea mea e că Nichita Stănescu nu e un poet elucidat, definit în esenţa 
lui încă. Amintiţi-vă doar reacţia criticii, o reacţie puţin de neînţeles pentru mine, faţă 
de volumele Epica magna şi celelalte. A apărut ideea că Nichita Stănescu s-a terminat, 
că alcoolul l-a distrus. Cei care ne-am dat seama atunci, sper ca şi alţii să-şi dea 
seama măcar acum, ştiam că de fapt nu era aşa. Nichita Stănescu n-a mai publicat 
câţiva ani pentru că încerca să găsească altceva.” 

Nicolae Băciuţ scrie şi un text admirabil, o micro proză poetică intitulată “Elegia a 
treisprezcea”: 
“Dacă mi-e dor de Nichita Stănescu? Mi-e dor ca de limba română, ca de pământul şi 
aripa ei, ca de tulburătorul aer pe care îl respir. „”Dar noi l-am respirat pe Eminescu 
însuşi”, îmi spunea odată, odată ca niciodată, Nichita Stănescu. 
Dacă mi-e dor de Nichita Stănescu, de Domnia sa? 
Cum să-l strig, cum să m-audă? Să-l strig cu un cuvânt sau c-un bulgăre de pământ? 
Mi-e dor de Nichita Stănescu ca de Eminescu. 
L-am iubit fără a-l cunoaşte, înfiorat de verbul său. De felul de a gândi în verbe şi 
substantive. Am ezitat să-l întâlnesc, fiindu-mi teamă să nu-i tulbur cu patima mea 
măreţia. 
Şi, când l-am întâlnit, şi-a desfăcut braţele ca nişte aripi gata să mă înalţe. Gata să 
mă înveţe să zbor. 
Dacă mi-e dor de Nichita Stănescu? 
Cui să-i răspund? (Vatra nr. 12/1983”) 
„Respirări cu Nichita Stănescu” – este de asemenea, un text melancolic, în ton 
elegiac, în amintirea primului interviu luat poetului: 
“Avea infinită răbdare cu cei tineri, dar şi dorea să afle de la ei ce înseamnă poezia 
pentru tânăra generaţie şi cum percepe ea poezia generaţiilor anterioare. Se număra 
printre cei care, având vocaţia prieteniei, ştia să dăruiască prietenie, dincolo de vârstă 
şi rang poetic. S-a lăsat “exploatat” de cei tineri, mulţi dintre aceştia făcându-şi un 
titlu de glorie din prietenia care le-o arăta Nichita. Simţeam că are ceva în plus pentru 
poeţii clujeni, doar şi el debutase la Cluj, în Tribuna.” 
         Regretul meu, marele meu regret e că “tehnica” de înregistrare cu care am fost 
“dotat”, un “Tesla” de la Radio, nu a făcut posibilă difuzarea pe post a acelui interviu, 
nu a conservat/înregistrat cu acurateţe vocea poetului. Aşa cum e însă, păstrez acea 

înregistrare ca pe o mică şi de mare preţ comoară. 
         La 57 de ani de la naşterea poetului, în primul an 
de libertate postdecembristă, în ciuda imperfecţiunilor 
tehnice, am difuzat în eter vocea lui Nichita Stănescu. 
Nu puteam să fiu atât de egoist încât să păstrez acea 
înregistrare doar pentru mine. 
         Era ca un elogiu adus lui Nichita peste timp, ca o 
reverenţă făcută celor pe care libertatea nu i-a alungat 
din teritoriile poeziei.” 
Urmează câteva texte omagiale la 70 de ani de la 
naşterea poetului. 
”Nichita Stănescu, „se credea un trimis al lui Eminescu 
pe pământ”. Avea vocaţia prieteniei, avea farmec, era 
sociabil, imprevizibil. A lăsat în urma lui o legendă şi nu 
mai e poet ci poezie. El trebuie descoperit şi 
redescoperit mereu. 
Pentru că Nichita Stănescu nu a ajuns niciodată la 

Târgu-Mureş, încerc să-l aduc acum, aici, prin cei care l-au cunoscut şi care i-au fost 
dintotdeauna aproape.” (Cuvinte-necuvinte) 
Este prezentat studiul lui Alex Ştefănescu: “Introducere în opera lui Nichita 
Stănescu”, trecându-i în revistă opera. Nicolae Băciuţ afirmă: “Cartea lui Alex 
Ştefănescu ne provoacă, ne incită, scoate din amorţeală şi din tipar interpretarea lui 
Nichita Stănescu. 
Multe dintre sugestiile din această Introducere…, dezvoltate de autorul însuşi, nu vor 
face decât să sporească şi să nuanţeze dimensiunile liricii lui Nichita Stănescu”. 
În „Actualitatea lui Nichita Stănescu” este prezentat albumul memorial: „Nichita 
Stănescu. Frumos ca umbra unei idei”. 
„Scene din viaţa poeziei e titlul fericit şi inspirat, pe care Radu G. Ţeposu îl dă cronicii 
sale la cartea pe care Constantin Crişan a îngrijit-o, albumul omagial Nichita Stănescu. 
Frumos ca umbra unei idei, Editura Albatros, 1985, o carte de două ori impresionantă: 
o dată pentru conţinutul ei şi apoi pentru condiţiile grafice cu totul excepţionale. E o 
carte care certifică preţuirea de care se bucură poetul „necuvintelor”. Constantin 
Crişan, Mircea Dumitrescu – într-un fel, Editura Albatros – în alt fel şi-au dat mâna 
pentru a oferi contemporanilor o carte pe care ar fi admirat-o, cred, şi Nichita 
Stănescu. Avem, prin această carte, imaginea unui Nichita Stănescu viu, viguros, 
continuând să-şi fascineze şi în posteritate, cititorul. 
Cartea este un bildungsroman invers, o „descreştere” a vieţii dinspre maturitate spre 
copilărie, surprinsă în mărturii ale unor personalităţi care l-au cunoscut, în mărturii ale 
poetului, concretizate fie în poeme, fie în interviuri. O carte pe măsura lui Nichita 
Stănescu.” 
„Din nenumăratele „întruchipări” sub care s-a arătat lumii Nichita Stănescu, cea 
din Antimetafizica (Editura Cartea Românească, 1985) este una provocatoare. E şi o 
înfăţişare „profană”, dar şi una „mitizantă”. E un portret în mişcare cu „martor”, 
„însoţitor”. Câţi martori, câţi însoţitori o fi avut Nichita Stănescu, cel care n-a suferit 
niciodată de singurătate? La câţi s-a mărturisit cu adevărat şi în faţa câtor s-a folosit 
de măşti? Unul dintre „însoţitori”, Aurelian Titu Dumitrescu, pare a fi singurul sau, 
oricum, printre puţinii, care l-a provocat cu adevărat, care l-a însoţit ca o „memorie de 
rezervă”, care a consemnat stări, reacţii, „necuvinte”, „respirări”.(IANUS BIFRONS) 
            În legătură cu această carte, Nicolae Băciuţ e de părere că: 
„Aurelian Titu Dumitrescu e un partener de dialog activ, stăruitor, cu replici inteligente, 
spontane. Nimic nu pare, de altfel, regizat în această carte, iar spontaneitatea 
(proverbială) a lui Nichita Stănescu e mereu în largul ei, improvizaţia fiind, practic, 
inepuizabilă. Dar şi în improvizaţii, Nichita Stănescu rămâne profund, şi chiar dacă 
metafora curge în avalanşă, conştiinţa poetică elucidă. 

( Continuare în pagina 12) 
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         Nu puţine lucruri din biografia poetului (chiar dacă Nichita Stănescu afirmă că, 
„în definitiv, poetul nu are biografie”) iluminează poezia, o pun într-o altă lumină, duc la 
o mai bună înţelegere a ei. Biografia celor 11 elegii este relevantă pentru o artă 
poetică explicită, integrantă. Pentru înţelegerea actului poetic ca revelaţie. 
Autoportrete, introspecţii, profesiuni de credinţă, portrete de anonimi (Ana Szilagyi, un 
medic de urgenţă) sau de confraţi, evocări – toate scot în evidenţă disponibilităţile de 
scriitor total ale lui Nichita Stănescu. „Viaţa mea e ceea ce ţin eu minte” – spune 
Nichita Stănescu, iar ceea ce ţine minte despre el nu se rezumă doar la momente 
fundamentale. Gesturi mărunte, evenimente nesemnificative primesc valenţe noi, li se 
descoperă consistenţa la o nouă „dreaptă judecată de apoi” a lor. E găsit relevantul 
din nerelevant, fastuosul în grotesc. Spiritul său însetat deopotrivă de real şi utopie, 
de farsă inteligentă, de ludic, de copilărire e în consens cu spiritul său însetat, 
căutător de contradicţii. Orice gratuitate poate căpăta un sens moral sau estetic.” 
         Dar şi mai  adâncit în spiritualitatea nichitastănesciană, Nicolae Băciuţ 
precizează: 
„Dar ce este, în ultimă instanţă, Antimetafizica? Un posibil Curs de poezie al lui Nichita 
Stănescu, academicianul fără academie, universitarul fără catedră: „…haidem măcar 
să naştem un ideal pe care-l şi avem în gânduri. Şcoala de la Bucureşti, 
adică Antimetafizica”, spune poetul. Pentru Aurelian Titu Dumitrescu Antimetafizica e 
„un roman pe viu”, iar pentru Nichita Stănescu „Antimetafizica nu e o negare a 
metafizicii ci afirmare a proprietăţii materiei faţă de timp şi gândire”, e, mai degrabă, 
„demers dialectic implicat în estetică”. 
(…) Fără a fi o carte de „amintiri” („Antimetafizica nu e o carte de amintiri, ci cu totul 
şi cu totul altceva” – afirmă Nichita Stănescu),nu puţine sunt „amintirile”, evocările. 
Memorabile sunt portretele făcute unor personalităţi ca Zaharia Stancu, Jaques 
Prevert, Evgheni Evtuşenko, Desanko Maximovici ş.a. În replică, Aurelian Titu 
Dumitrescu schiţează şi el câteva portrete în mişcare – fizice, psihice, morale. 
„Subiectul” său rămâne, constant, Nichita Stănescu, cu nesemnificative derapaje. 
Oricât de incomodă, de inegală ar putea părea unora, Antimetafizica rămâne o carte 
recuperată, salvată, o valorificare a geniului oral al lui nichita Stănescu. 
Pentru cel care a realizat această carte, Aurelian Titu Dumitrescu, e de dorit 
ca Antimetafizica să nu rămână, păstrând proporţiile, ceea ce pentru Eckerman a 
rămas cartea de Convorbiri cu Goethe.” 
La fel de relevant este şi textul „Râsu-plânsu lui Nichita Stănescu”: 
„Biografia lui Nichita Stănescu este o operă în sine. Nici un alt poet român postbelic n-
a avut popularitatea lui Nichita Stănescu. Puţini scriitori români au creat sentimentul 
familiarităţii ca Nichita Stănescu, puţini au rămas în conştiinţa celor care l-au 
cunoscut aşa ca el. Iată, la mai bine de două decenii de la moartea sa, Nichita 
Stănescu este într-o actualitate fertilă. Opera sa e în circulaţie, în ediţii elegante şi în 
tiraje de care puţini poeţi au parte. Biografia lui continuă să fascineze, într-o 
nostalgică recuperare. 
O astfel de recuperare/restituire este şi cartea îngrijită şi prefaţată de Laurian 
Stănchescu, apărută la Târgu-Jiu, fără menţionarea editurii. O sută douăzeci şi unu de 
semnatari realizează un portret în mişcare al lui Nichita Stănescu. Cei mai mulţi sunt 
scriitori, iar textele aparţin tuturor genurilor, de la poeme la interviuri, de la simple note 
la eseuri. Tonul textelor este şi el de o mare diversitate, de la neutralitate la patetism, 
dar de fiecare dată cu admiraţie. Sunt incluse şi texte din timpul vieţii poetului şi texte 
postume, publicate sau inedite. Cele mai multe texte sunt din anul morţii poetului, 
dispariţia sa prematură declanşând un val puternic de emoţie. Cartea include şi poeme 
inedite ale lui Nichita Stănescu, dintre acelea pe care, cu generozitate, poetul le scria, 
le dedica şi le dăruia unor prieteni. Câteva fotografii recompun şi ele imaginea unui 
Nichita Stănescu în timp, cu clipe eternizate din copilărie până în anul morţii, 1983. La 
acestea se adaugă şi arborele genealogic al poetului dinspre mama sa, Tatiana 
Cereaciukin. Realizăm din aceasta că familia lui Nichita a rămas fără urmaşi, nici una 
dintre surorile sale, Mariana (1938 -2002) şi Cristina (1943 – 1999), neavând 
descendenţi.” 
Memorabil este şi textul: “Acasă la Nichita Stănescu” – o evocare emoţionantă a 
poetului, făcută cu glasul muiat în  sângele lacrimei: 
„Am fost acasă la Nichita Stănescu. La prima lui casă, cea din Ploieşti, în care poetul 
s-a născut, „înger cu ochii albaştri”. Pe patul în care s-a născut trona un ursuleţ de 
pluş, drag poetului în copilăria sa şi rămas, ca prin minune, printre lucrurile care s-au 
păstrat, făcând faţă timpului şi timpurilor. 
Casa familiei Stănescu a fost naţionalizată, aceasta ajungând chiriaşă în propria 
locuinţă. Până la urmă, casa s-a întors la stăpânii de drept, devenind, din 2002, Casa 
Memorială „Nichita Stănescu”. Au rămas multe din lucrurile poetului – de la masa de 
scris la pianul la care cânta adesea poetul, de la maşina de scris la poeme în… 
manuscris…, încercându-se recrearea unui univers care a însoţit nu doar copilăria şi 
adolescenţa ci şi locul întoarcerii în anotimpul nostalgiilor poetului. 
Se spune că în mare parte s-a reuşit, că, în sfârşit, Nichita Stănescu are o casă în care 
îşi aşteaptă bucuros musafirii, ştiut fiind că şi în ultima sa casă din Bucureşti, cea din 
Piaţa Amzei, uşile au fost mereu deschise multor chemaţi şi nechemaţi ai gazdei, 
generoasă cu oaspeţii, în lungi şi boeme taifasuri. Nu e o casă „boierească”, deşi nu e 
nici una obişnuită. Odăile nu sunt mari, dar aşa cum sunt făcute amenajările, păstrând, 
cel puţin în parte, aranjamentele de altă dată ale mobilelor şi lucrurilor, ele au 
luminozitate, fac simţită prezenţa spiritului nichitastănescian. 
Într-una din încăperi, vitrinele oferă imaginea universului poetic, cu cărţi, manuscrise, 
diplome, distincţii, deasupra tuturor ridicându-se Cununa de aur” a poeziei, cu care 
Nichita Stănescu fusese încoronat în 1982, la Serile de la Struga, din Macedonia pe 
atunci iugoslavă. Într-o altă cameră sunt o parte din cărţile familiei Stănescu, precum 
şi cărţi ale lui Nichita şi despre Nichita, cărţi cu autograf primite de la diverşi scriitori.” 
În „Posteritatea necuvintelor” – Nicolae Băciuţ spune: „Nici un poet postbelic n-a 
influenţat suflul scriiturii cum a făcut-o Nichita Stănescu şi nici nu se va ivi degrabă un 

autor care să-i fie pe măsură. El a însemnat, într-un alt timp istoric, ceea ce au 
însemnat Eminescu şi Arghezi. Nichita Stănescu a fost nu doar poezie ci şi spectacol 
al poeziei. Deloc singur printre poeţi, ci într-o companie de ţinută, de la Ana Blandiana 
la Ileana Mălăncioiu, de la Marin Sorescu la Cezar Baltag, Nichita Stănescu şi-a impus 
un anume sens al rostirii şi iubirii, a „dezrobit” limba română, dându-i libertăţi 
neîngăduite vreodată. 
         Poezia lui Nichita Stănescu şi-a pus decisiv amprenta pe evoluţia poeziei române 
contemporane. Fără el, cu siguranţă, s-ar fi scris altfel poezia în limba română, în 
această patrie de cuvinte.” 
         Aceste texte sunt edificatoare şi extrem de bogate în semnificaţii pentru orice 
om care scrie şi chiar şi pentru cei care doar admiră. 
„Poetul a fost toată viaţa risipitor cu sine, cu opera lui. Oricât ar fi trăit, ar fi continuat 
să dicteze poeme, cunoscuţilor şi necunoscuţilor, prietenilor şi neprietenilor, dedicând 
şi dăruind poeme în stânga şi-n dreapta, ca şi cum ar împărţi indulgenţe, fără însă a 
cere nimic în schimb. 
Poetul a făcut să renască boema literară ca nimeni altul în cei cincizeci de ani de 
viaţă ai săi. Mai cred că cu el s-a stins însă şi ultimul mare boem autentic din 
literatură română. Căci veacurile nu mai navighează pe valurile nepragmatice ale 
literaturii”. 
(…) „Nichita era un frumos inocent. Un munte de bună-credinţă. În politică s-a jucat 
de-a politica, făcând poezie. Poetul nu putea fi înregimentat de nici o putere. Era atât 
de liber, atât de el însuşi mereu, că nimic nu l-ar fi putut subordona. Nici o putere n-ar 
fi riscat să-i exploateze popularitatea, pentru că Nichita era spontan, imprevizibil, şi 
orice acţiune de racolare s-ar fi întors împotriva celor care-ar fi iniţiat-o. Nichita 
Stănescu n-ar fi putut să se poarte nici ca Ştefan Augustin Doinaş, nici ca Nicolae 
Manolescu sau Ioan Alexandru. Nichita Stănescu ar fi rămas poet şi… punctum.” 
 „AL MEU PRIVIT DE AL SĂU” 
Un alt text remarcabiul este: „Cum l-am cunoscut pe Eminescu şi se referă la un episod 
petrecut între cei doi poeţi în curtea blocului din Piaţa Amzei, acolo unde vieţuia şi 
„copacul Gică”. Amintirea  e foarte vie şi redată cu emoţie firească: 
“Nichita Stănescu m-a primit cu entuziasmul său proverbial, de parcă ne-am fi 
cunoscut de la începutul lumii, ca doi vechi camarazi. Dialogului nostru, înregistrat pe 
bandă, i-a urmat o invitaţie la plimbare. Pare de neimaginat cum un mare poet se 
poartă cu atâta deschidere cu un june pe care l-a văzut prima oară în viaţa lui şi care, 
desigur, nu-i spunea nimic, înafară de o apartenenţă la un fenomen, “echinoxismul”. 
Nichita nu era foarte vorbăreţ. Păşea agale, apropape silenţios, răspundea întrebărilor 
mele doar în metafore. Era o maşină de metafore. Totul în rostirea lui se transforma în 
metaforă. Din când în când,se oprea şi, ca şi cum ar fi prezentat una dintre minunile 
lumii, spunea: „Aici îşi avea casele Slavici”, „Cândva Caragiale a locuit aici”, „Aici e un 
loc sfânt, e al lui Eminescu, care ne-a făcut pe toţi şi care ne-a scris pe toţi. În camera 
de sus, neştiută de cei care trec prin faţa ei, şi-a scris Kamadeva”.  Şi versurile din 
Kamadeva le rostea de parcă s-ar fi spus singure: „Cu durerile iubirii / Voind sufletu-mi 
să-l vindec, / L-am chemat în somn pe Kama- / Kamadeva, zeul indic. // El veni, copilul 
mândru, / Călărind pe-un papagal, / Având zâmbetul făţarnic / Pe-a lui buze de coral, // 
Aripi are, iar în tolbă-i / El păstrează, ca săgeţi, / Numai flori înveninate / De la 
Gangele măreţ. // Puse-o floare-atunci în arcu-i, / Mă lovi cu ea în piept, / Şi de-atunci 
în orice noapte / Plâng pe patul meu deştept…// Cu săgeata-i otrăvită / A sosit ca să 
mă certe / Fiul cerului albastru / Ş-a iluziei deşerte.” 
Totul se derula ca într-un spectacol. 
Ca o fulgerare, ca şi cum ar fi rostit doar pentru sine, Nichita Stănescu spuse la un 
moment dat: “Bătrâne, eu l-am cunoscut pe Eminescu”. Şi n-a mai lăsat loc 
nedumeririi mele să devină întrebare. “Eu l-am întâlnit pe Tudor Arghezi şi l-am privit în 
ochi. Tudor Arghezi l-a întâlnit pe Eminescu şi l-a privit în ochi. Iar eu, prin ochii lui lui 
Arghezi l-am privit pe Eminescu ». 
Rostea cuvintele sacadat, în stilu-i binecunoscut, de parcă ar fi oficiat o slujbă tainică. 
“Şi dacă eu vă privesc în ochi îl văd pe Eminescu”, am îndrăznit eu atunci. Şi de parcă 
nu m-ar fi auzit, a continuat: “Noi l-am respirat pe Eminescu însuşi, noi suntem 
respirarea lui”. 
Cuvântul „Amintire” – poartă în sine, precum maica pe pruncul său,  cuvântul „Amin” – 
adică: „Aşa să fie!” Amintirile despre Nichita sunt tezaurul pe care scriitorul l-a adunat 
toată viaţa. Se cade acum să-l împartă. Amin. 
Ceva din acest tezaur va ajunge şi la noi. Spre înavuţire spirituală, spre 
edificare. „Nichita Stănescu nu a avut trufia perfecţiunii. Nu şi-a adjudecat domeniul 
poeziei ca o proprietate exclusivă. Nu a fost desăvârşit. A fost însă un autor genial. Iar 
geniilor li se pot mai uşor ierta greşelile. Iar celor care nu-l înţeleg li se pot îngădui 
neputinţele. Dar de vină nu e Nichita. Păcatul trebuie căutat în ei. Dar oricine poate fi 
absolvit de păcate. Şi niciodată nu e prea târziu.  (…) Sigur, nu toţi ajungem la înălţimi, 
dar toţi putem aspira la înălţimi, având şansa să trăim peste cincizeci de ani, să fim, 
într-un fel, mai „bătrâni” decât Nichita. 
Acum, că am trecut de cincizeci, cum să-i mai spun, mai „tânărului” Nichita, 
„bătrâne”? 
Nicolae Băciuţ îşi încheie cartea cu aceste emoţionante cuvinte. Dar cartea rămâne 
deschisă. Pentru noi, pentru fiecare din cei care vrem să-l cunoaştem mai bine. Şi prin 
el, care e o emblemă a Poeziei româneşti, şi pe alţi scriitori şi poeţi români care poartă 
flacăra culturii de aici către pretutindeni. 
 12 deceembrie 2011 
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e-i cu prostia asta, de „agent de influenţă”, expresie lansată ca un zvon de unele 

dame isteroide la Paris, fiinţe „fine” care nu au publicat, decenii la rând, vreun titlu în 
acest mândru şi liber oraş, expresie pe care unii nătărăi, la care văd acum că te înşiri 
grăbit şi mata, o repetă, fără să vă treacă o clipă prin cap – de conştiinţă nu mai 
vorbesc! – că mândrul şi arogantul, îmbibat realmente de propria sa valoare, atâta câtă 
este, Breban nu poate fi instrumentul nimănui, nu poate fi instrumentul nici unei 
puteri. Nici în vis! 
Am fost tentat, recunosc, să pun un alt titlu acestui text, cel folosit de un invitat al 
dtale la cenaclurile literare pe care le conduceai, un jurnalist cunoscut care semna într-
un ziar de mare tiraj un text cu un titlu care suna cam aşa: „Mârşăvia lui Nicolae 
Manolescu”. Mi s-a părut atunci şi îmi pare şi azi prea drastică şi neadevărată 
titulatura ziaristului; m-am înşelat?, mă înşel? 
Da, „amice”, e cam jenant cu ce te ocupi sau nu te ocupi de o bună bucată de vreme; 
ba, folosind de vreo două decenii revista România literară, sprijinit de amicii apropiaţi 
de la GDS şi de la CNSAS, ataci memoria, numele şi opera unor scriitori de vârf, 
condamnaţi de comuniştii stalinişti la ani grei de temniţă, terfeliţi după moartea lor, 
precum poetul Ion Caraion sau, mai recent, marele cărturar, cunoscut şi elogiat pe 
două continente, Adrian Marino. (Ca şi alţii, scriitori adevăraţi pe care nu-i mai înşir 
aici, unul dintre ei a murit de inimă rea, de curând, după ce a vrut, bietul, să se lege cu 
lanţuri de clădirea unei Uniuni care-l privea cu indiferenţă!) Ba te ascunzi la Paris într-
o funcţie vag-pompoasă, din care, de aproape un deceniu, nu a răzbătut cel mai mic 
ecou al vreunui sprijin sau ajutor dat literaturii, culturii care te-au trimis acolo. (Mă 
rog, prin persoana actualului preşedinte, de care nu vă jenaţi să staţi aproape, nici dta 
şi nici prietenul dumitale apropiat, fosta marea speranţă a filosofiei româneşti, G.L., 
dar mie nu conteniţi să-mi reproşaţi că am stat lângă un alt preşedinte, N.C., căruia, 
voi uitaţi să amintiţi cu îndârjire, eu i-am dat cea mai usturătoare palmă în coloanele 
celui mai mare ziar francez, Le Monde!) 
Mai nou, dintr-un critic sever şi inteligent, fidel literaturii române şi valorilor ei, ai 
devenit un fel de măscărici care se preface că îi apără pe scriitori şi biata lor Uniune, 
înfundându-i şi pe unii şi pe alţii tot mai adânc în mâlul unei indiferenţe generale şi în 
valurile unor calomnii „isteţe”, nu rareori insolente, rezultatul fiind acela că niciodată 
de aproape un secol de când există Uniunea noastră prestigiul şi importanţa 
scriitorului român nu au fost mai coborâte în societatea românească. Nici măcar sub 
comunişti! Poate altădată, voi scrie şi despre aceasta, când voi avea timp şi voi 
considera necesar – deoarece, dvs., criticii literari, comentatorii, aplicaţi sau nu ai 
acelor texte semnate de adevăraţii creatori, imitându-i pe unii confraţi francezi, la fel 
de limbuţi şi de înfumuraţi, aţi uitat raporturile reale între creaţie şi receptare! – de 
data aceasta, mă voi ocupa doar de editorialul dtale din nr. 16 al R.L. şi de ecourile 
ultimei şedinţe de consiliu al USR care mi-au parvenit, aici, unde mă aflu, încă 
departe de capitală. 
Printr-un joc nici măcar prea subtil de amestec de adevăr şi de insinuări calomnioase, 
afirmi cu mină gravă tot felul de prăpăstii, ca să nu le spunem minciuni grosolane. 
Uneori, e drept, nici nu sunt aşa ceva, ci cu mult mai grav: calomnii, jumătăţi de 
adevăruri combinate cu insinuări, cu zvonuri şi cu falsuri la prima sau la a doua mînă. 
Iată un exemplu de minciună grobiană, de data aceasta, informaţia, o deţii, culmea, 
dintr-un text al meu, deoarece nu se afla nimeni altul în preajmă care să poată fi 
martor: ai declarat în şedinţa de consiliu, dle N.M., că eu am venit „împreună” cu 
generalul de securitate Pleşiţă în curtea Uniunii, în primăvara anului ‟77, producând 
„rumoare” în jur. Cui? Pavajului, pomilor, furmoaselor statui italiene? Nu, „amice”, 
nu am venit „împreună” cu generalul amintit, eu mă găseam deja în curte când a 
intrat pe poartă Dacia neagră a sus-numitului. Tocmai coboram din biroul 
preşedintelui de atunci, Virgil Teodorescu, unde, în prezenţa altor scriitori, tovarăşul 
D. Ghişe, important acivist C.C., a anunţat că în urma intervenţiei mele şi a lui 
Nichita Stănescu la secretarul C.C. Burtică, criticul I. Negoţescu, arestat de vreo 
două-trei zile, va fi eliberat. Acelaşi lucru l-am rugat eu pe generalul amintit mai sus, 
care s-a întreţinut cu mine vreun sfert de ceas în curtea absolut goală a USR, 
rugându-l să-i acorde paşaport de plecare din ţară marelui critic. Căruia, furibund – 
sau prefăcându-se astfel! – Pleşiţă îi aducea grave învinuiri, dintre care una, cel puţin, 
apoi, s-a dovedit reală. Apoi, într-adevăr, Negoiţescu a fost eliberat şi a putut părăsi 
ţara. 
În editorialul amintit termini, afirmând cu nonşalant dispreţ, că m-aş fi „transformat 
într-un amărât de şoricel ce-şi ronţăia laşitatea în urechea generalului Pleşiţă”. Din 
îndepărtata şi însorita, calma Spania unde-mi întovărăşesc soţia mea, grav atinsă de o 
boală auto-imună, am primit zeci de telefoane de la ziariştii zeloşi de a-şi umple 
paginile cu numele şi „isprăvile” mele – reale sau inventate nu contează prea mult – 
ziarişti de la care am aflat că singura „dovadă” a „colaborării” mele cu securitatea lui 
Ceauşescu ar fi o teribil de „infamantă” discuţie la telefon cu acelaşi general pomenit 
mai sus. Negăsind nici un fel de angajament semnat de mine şi absolut nici o hârtie 
semnată de mine care să conţină „informaţii” date de mine oamenilor poliţiei secrete, 
v-aţi apucat, dta, stimabile, ca să zicem aşa, Manolescu, ca şi alţii, sumedenie, săracii 
de voi, harnici şi lacomi de senzaţii „tari”, lacomi să scormoniţi prin coşurile private 
de gunoi, să croşetaţi pe o unică sau două, trei, habar n-am!, discuţii telefonice pe 
care, probabil, le-aş fi avut eu cu acest general. Ba e târâtă şi biata şi sfânta mea Mamă 
în noroiul dvs., şi câte vreun ipochimen, zis autor literar, se miră că Mama unui 
romancier se bucură când află că oamenii puterii vor, în sfârşit, să-i publice un volum 
de circa 700 de pagini, cu vreo două mii de observaţii ale cenzurii, pe care 
încăpăţânatul, megalomanul ei fiu se obstina să nu le ia în seamă, deşi de ani de zile 
nu avea nici un fel de venit în ţara sa, era scos din manuale şi din biblioteci, text 
respins de două edituri „fruntaşe” bucureştene, una pentru care a luptat chiar el să fie 
înfiinţată şi acordată scriitorilor români, condusă de un prozator cu faimă, în vremea 
aceea extrem de generos retribuit de aceleaşi „instanţe”, care urmau să umple de 
noroi şi de sudalme romanul numit Bunavestire, la apariţie, se pare nu cea mai 
insignifiantă proză a ultimei jumătăţi de secol românesc. 
„Şoricel laş” spui, „stimabile”, „ un şoricel” care a reuşit să învingă puterea 
discreţionară şi grosolană a dictaturii ceauşiste şi să arunce pe piaţă câteva zeci de mii 
de exemplare ale unui formidabil roman, unic prin originalitatea stilului şi pregnanţa 
caracterelor, roman în care e satirizat în tonuri vitriolante chiar sistemul şi personajele 
acestui sistem, socialisto-comunist. Un „şoricel laş”, căruia ai venit – în persoană, 
tocmai dta, gâfâind de emoţie – să-i citeşti în fapt de seară cronica laudativă a unui 
roman despre care nimeni nu credea că va mai apărea în limba şi literatura română, şi 

de a cărui apariţie, în cele din urmă, depindea, autorul care sunt, romancier care se 
întreba dacă să mai întârzie în miraculoasa şi extrem de contradictoria sa ţară. Atunci, 
dle Manolescu, ni se părea că e o victorie a noastră şi a literaturii apariţia acestui text, 
iar peste vreun an – eu mă aflam la Paris – aţi luptat, un grup curajos de scriitori, 
membri ai juriului USR, să-i daţi premiul Uniunii acestui text. La Bunavestire m-am 
referit. 
Dta ai fost atunci pedepsit şi ţi s-a retras semnătura un timp, pentru că mi-ai lăudat 
cartea, atacată imund de toată presa de partid şi de presa literară a naţiunii; ai fost 
mândru de această „interdicţie”, de această suferinţă reală, care, la voi, pe plaiurile 
„comentării”, se iveşte ceva mai rar. Şi se pare că eşti şi azi mândru de acest moment, 
ca şi de acel text al „şoricelului laş”, care – ce ciudat – a zidit un munte de proză în 
literatura naţională. Da, am, până azi, vreo 15.000 de pagini publicate, inclusiv 
douăzeci de romane, unele dintre ele, vreo şapte, opt sau nouă, declarate capodopere 
de nu puţini. Nu le mai înşir, sunt ultra cunoscute titlurile şi, da şi prin acestea, noi cei 
câţiva, poeţi şi prozatori, atunci, în vremuri de mare presiune şi grosolănie a 
autorităţilor, am învins. Susţinuţi şi de voi, unii critici, printre care te numărai şi 
mătăluţă: ce flăcău frumos, fin, inteligent şi – uneori chiar curajos – erai! 
Dacă eu eram, cum spuneţi voi, excesiv de amabil cu Ceauşescu sau cu generalul său 
de poliţie, dumneata erai, cum să zic, cel puţin la fel de amabil, de servil… nu cu şefii 
puterii, ci cu un oarecare politruc-şef, pe nume Ivaşcu, slugă el însuşi a lui Gh. 
Maurer, complice şi reazăm al şefului statului, Dej, torţionar şi călău al elitei 
româneşti, culturale, politice şi ţărăneşti. Deoarece acest ticălos şi real criminal, Gh. 
Dej – cu complicii lui Drăghici, Maurer şi alţii – a torturat, a ucis nu puţini oameni, a 
organizat cele mai scabroase, cele mai inumane temniţe ale comunismului răsăritean! 
Dej şi Drăghici sau Nicolski – zis Pantiuşa – de care nu mai vorbeşte nimeni azi, dar 
toţi au în gură silabele mai noi ale unui dictator şi ale ofiţerilor său care nu se pot 
compara nici pe departe cu samavolniciile de nedescris, comise de către cei de mai 
sus faţă de valorile poporului în mijlocul căruia ne-am născut. 
Vă uimiţi că eram amabil cu şeful poliţiei şi nu cu securistul din colţ cu care tăifăsuiau 
şi căruia îi înmânau, bieţii de ei, zeci de autori de toate categoriile, înfricaţi şi zăpăciţi 
de o molimă care nu se mai termină, aşa-zise „informaţii”? Şi că era şi el, generalul 
Pleşiţă, „amabil” cu mine şi mă întreba „ce-mi mai face piciorul”? Păi, el se prefăcea 
amabil deoarece se temea al dracului să nu mă aliez cu Goma! Iar adjuncţii săi, vezi 
viitorul general Tăbăcaru, mă ameninţau cu bătaia şi cu închisoarea, ca şi pe Goma, 
dacă „mai continui să mă văd cu reprezentanţi ai presei străine şi să dau relaţii presei 
străine!”. Vorbind de Pleşiţă, plângându-mă lui, în felul meu, drastic, când o fac, că-
mi sunt refuzate textele, el a promis că va pune el însuşi o „vorbă bună” pe lângă 
Burtică ca să apară în sfârşit Bunavestire. Şi se pare că a făcut-o, romanul a apărut şi 
Breban nu a mai fost obligat să-şi ia lumea în cap. „M-a cumpărat” cum a zis chiar şi 
Goma într-unul din jurnalele sale cam pipărate, da, dar „învins-a Gândul!”, cum mi-ai 
scris matale, Nicolae, vai, prietene, pe una din frumoasele tale cărţi de altă dată! Cum 
luptam cu „Fiara” şi cu fiarele! Iar azi, iată-ne, bătrâni, unii cu miliarde, zornăindu-ne 
prin buzunare, încărcaţi de funcţii care nu fac nici bine, nici rău nimănui, alţi „şoricei” 
sau ditamai „şobolani laşi” pe lângă noile puteri, care de vreo douăzeci de ani umilesc 
şi-i îndepărtează pe scriitori de propriul lor popor, ştergându-le chipul de pe sticla 
televizioarelor şi retrăgându-se din ediţiile care altădată, chiar şi sub comunişti, erau 
dedicate valorilor acestei literaturi. Deoarece, acum valoarea supremă, importată de 
nu ştiu unde, este „ceea ce se vinde!” Or, se pare, că literatura bună, artele şi filosofia, 
psihologia, sociologia, ca şi alte arte umaniste „nu se mai vând”! 
Ce-i cu prostia asta, de „agent de influenţă”, expresie lansată ca un zvon de unele 
dame isteroide la Paris, fiinţe „fine” care nu au publicat, decenii la rând, vreun titlu în 
acest mândru şi liber oraş, expresie pe care unii nătărăi, la care văd acum că te înşiri 
grăbit şi mata, o repetă, fără să vă treacă o clipă prin cap – de conştinţă nu mai 
vorbesc! – că mândrul şi arogantul, îmbibat realmente de propria sa valoare, atâta câtă 
este, Breban nu poate fi instrumentul nimănui, nu poate fi instrumentul nici unei 
puteri. Nici în vis! 
Cu acestea te las, vechi şi părăginit prieten, inflamat azi de idealuri mai „substanţiale”, 
uimit cum se poate nărui, cum se poate detraca o prietenie, amintindu-mi de cei care 
ne-au fost cu adevărat aproape, un Ivasiuc, Matei (Călinescu) sau Nichita, bucuros 
oricum că aceste spirite luptătoare şi vii nu vor fi trăit noile vremuri „pragmatice”, în 
care totul se vinde. Uneori şi fraţii!… 
Nicolae BREBAN 
P.S. Cu această ocazie îmi anunţ retragerea mea din consiliul USR. Nu, nu poate fi 
vorba de o demisie, nici măcar de onoare, cum se spune, actualul comitet de 
conducere a breslei noastre şi nici preşedintele ei nu sunt demni de a primi un 
asemenea act. Nu, să nu se creadă că e vorba la urma-urmei de o sfadă, de o 
„neînţelegere gălăgioasă” între un romancier şi un critic. Nu, lucrurile au luat o 
turnură prea gravă, nu pentru subsemnatul, ci pentru întreaga noastră suflare literară, 
şi e de la sine înţeles că eu mă retrag din treburile publice ale unei comunităţi care nu 
ştie sau nu poate să lupte nu numai pentru drepturile şi nevoile imediate, dar şi 
pentru păstrarea vie a marii tradiţii a Gândului şi literaturii române, cea care a zidit 
osatura acestei ţări, cea care a ridicat minţile multora şi a dat speranţă în vremuri de 
restrişte. 
M-am mai „retras” şi altădată din „funcţii”, deşi, atunci, în vara lui ‟71, când se 
pregătea cu urale şi angajări entuziaste o ciudată dictatură personală în sânul unei alte 
dictaturi, cea comunistă, mulţi, din vârfurile culturii, la întoarcerea mea în ţară, 
întoarcere plină de riscuri incalculabile, m-au privit zâmbind apropo de „exaltarea” 
mea pariziană. Deşi le spuneam răspicat că „omul acesta”, se ştia de cine vorbesc, nu, 
nu va distruge cultura românească, prea tânără şi prea viguroasă pentru a fi 
sugrumată, ci va distruge naţiunea; în temeliile şi în moralul ei! Ceea ce a şi făcut, s-a 
văzut aceasta de toată lumea la mai puţin de un deceniu de la acea „vară fierbinte” a 
lui ‟71. 
Oare, să fiu din nou profet în vremuri tulburi? Recunosc, nu-mi convine acest rol, 
adesea incomod şi extrem de riscant, prefer, încă o dată, ca în tinereţe, amplul jilţ de 
romancier al tinerei şi formidabilei mele literaturi. Române! 
Acelaşi, 
N.B. 
Cluj, de Sf. Paşti, 2011 
Sursa: http://blog.ideeaeuropeana.ro/rusine-dle-n-manolescu-367.html 
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puneam cã avusesem senzaţia, certitudinea, de déj{-vu-ul întâmplat în 

toamna aceasta cu scriitoricimea românestrã şi cu ceea ce se întâmplase cu 
ne-scriitorimea, dar tot românã, în 1977, când cu drepturile omului. Am 
scris un articol rãu, feroce, la adresa Anei Blandiana care în Convorbiri 
literare de acum 4-5 ani ne explica drãgãlaş, pedagogic cum stãm cu 
solidaritatea. Cum?Iatã cum: solidaritatea nu fusese posibilã în timpul 
dictaturii lui Ceauşescu, de aceea nu se prea manifestase. Norocul nostru: 
aveam o Blandianã-Ardeleanã.Ea ne explicã post festum de ce nu şi-o 
arãtase: ca sã nu i se vazã! Da,Domnule! şi eu, naivul, mã întrebam unde-o fi 
Blandiana-Ipãtescu în, de pildã, anul 1977. Greşeala mea: nu priveam 
încotro, în direcţia bunã, aş fi gãsit-o acolo unde-i era locul şi rostul; la 
tribuna Cutãrui Congres al Scriitorilor, cel în care Ceauşescu îi pusese pe 
scriitori sã se întrecenzureze, constatînd Dânsul cã nu se întreturnau 
îndestul. 
Solidaritatea nu exista în timpul dictaturii, cãci de ce?, cãci uite de ce: cãci 
dictatura era cam rea şi cam foarte crudã, ea dãdea peste degete şi peste 
ceafã tuturor celor care se solidarizau cu elemente ne-solidarizabile — ca 
mine; cu elemente duşmãnoase, vorba lui Baconsky (tot ca mine), „Cãci 
chiaburii se vãdesc a fi elemente tot mai duşmãnoase!“ 
Cred însã cã trebuie sã-mi fac mea culpa: iatã, sunt 5-6 ani de când am scris, 
am rescris, am revenit, am repetat critice la adresa Blandianei în chestiunea 
solidaritãţii. Care nu prea exista. Cãci nu prea era posibilã pe timpul 
dictaturii; ei, dupã ce dictatura a cam plecat, atunci, da, a fost (cam) 
posibilã, dar nu despre asta vorbim. În formularea Blandienei gãseam 
incoerenţã… ilogicã perfectã: te solidarizezi cu ceva, cu o idee, cu cineva, un 
purtãtor de idee, indiferent dacã acel act îţi aduce necazuri sau chiar 
excluderi din ceva. Deci solidaritatea este o acţiune riscantã prin ea însãşi, 
se înţelegea de la sine, nu? Mai ales cã, scriitor fiind, asta ar trebui sã nu 
lipseascã din regulamentul de funcţionare al scriitorului. Scriitorul este cel 
care îşi asumã propria condiţie, propriile idei şi îşi asumã, chiar dacã pare 
incorect la prima vedere, tendinţele celorlalţi care nu au voce, nu au glas, nu 
se pot exprima, sunt 412ne-scriitori, sunt ne-oameni-de-condei, sunt doar 
oameni care gem, se plâng, se vaietã sub loviturile tiraniei crude şi nedrepte, 
ca sã mã exprim aşa. 
Ei bine, aceastã idee, cã scriitorul ar trebui sã etc. etc. va trebui sã o 
corectez, sã accept cã este falsã, cã nu se aplicã la geanta românã. Cum sã 
rişte, solidarizîndu-se cu altcineva, un scriitor român, când el nu este 
scriitor, ci autor de cãrţi? Ei, da. Asta este. Asta este a fi scriitor. Bineînţeles 
cã ideile celor care gândesc asemãnãtor mie sunt nişte idei nocive influenţei 
barbare 
asiatice, mai ales ruseşti. Ce pãcat pe scriitorul român care a înţeles ceea ce 
era bun de înţeles, bine de înţeles din, vorbesc în continuare din prozã şi 
din eseuri, nu din poezie. Era sã zic cã poetul nu este în discuţie. Poetul: el 
comite poezii, cãci poetul el este genial şi ca el, poetul, poate sã fie Nichita 
Stãnescu, de pildã, Ana Blandiana. Deci, solidarizarea... Recent Mariana 
Sipoş şi-a organizat o emisiune în jurul modestei mele persoane, cu 
documente din arhivele Securitãţii, cu filmãri în Basarabia, la obârşii, la 
baştinã, cum zic basarabeţii mei. Bineînţeles, eu am gãsit-o foarte bunã, cu 
anumite goluri pe care eu le-am înţeles şi pe care încã nu i le-am spus. 
Goluri, lipsuri însã, fiind un bun realizator, fiind şi un bun prozator, ştie sã 
construiascã. În momentele 
în care a dat seama de activitatea Uniunii Scriitorilor Români, pentru a o 
pune în paralel cu zbaterile, cu acţiunile disperate ale unui caraghios ca 
mine, în 1977, a pescuit din arhive imagini de la diferite congrese ale 
scriitorilor. Vreo trei momente, unul în ’65, unul în ’71 şi altul în ’77 în luna 
mai, imediat dupã eliberarea mea din închisoare… 
Deci l-am vãzut la tribunã, în spatele eternilor Ceauşescu şi Ceauşeasca, pe 
Dumitru Popescu. La un moment dat, probabil era în ’71, l-am vãzut şi pe 
Ivasiuc. În 1977, mai vãzusem şi alte imagini la televiziune în direct la 
Bucureşti şi îi recunoscusem pe provocatori, ca ucraineanul Tcaciuc care în 
martie venise la mine — fãrã sã-mi cunoascã adresa, iar în luna mai iatã-l în 
primul rând de scaune. Aurel Covaci: şi el în primele rânduri. 
Mã întorc la pelicula filmatã de, adicã pescuitã, de Mariana Sipoş şi montatã 
în emisiunea cu mine, aşa. Ceea ce m-a întristat peste poate: la un moment 
dat Ceauşescu vorbea, vorbea, dãdea din mânã, nu se auzea ce spune, însã, 
judecînd dupã figurile a doi monştri pe care i-am detestat nu chiar din toatã 
inima, ci dintr-o parte a inimii: Eugen Jebeleanu şi Bogza care, observînd cã 
sunt filmaţi dar cã poziţia lui acolo, la tribunã, era ingratã, se tot ridicau de 
pe scaun, se tot mişcau ca sã atragã atenţia. Marele Geo Bogza, acest munte 

de putoare, de gunoi, când Ceauşescu a fãcut un fel de banc (un banc cu 
atât mai tâmpit cu cât masele largi de scriitori, de intelectuali îl 
gustau în frunte cu Bogza) a fost cel care şi-a lãţit gura, a întins buzele într-
un zâmbet larg de tot, lãtãreţ, ca umorul ceauşesc — şi a început sã aplaude, 
iar sala a rãspuns cu aplauze (prelungite). (…) Cam în al treilea rând, l-am 
recunoscut pe Aurel Dragoş Munteanu care, în transã, aplauda şi el. şi 
râdea. şi pe el îl pãtrunsese umorul scornicesc. Însã o tristeţe sfâşietoare mi-
a pricinuit-o bãtrâna canalie Cioculescu. Şerban Cioculescu se ridicase de pe 
scaun ca sã aplaude, ca sã se vadã cã el aplaudã, cã el nu mai este duşman al 
poporului, ãla care sub Dej era silit sã-şi vândã cãrţile ca sã aibã ce mânca, 
nu, nu, nu, era Şerban Cioculescu, cel care sub Ceauşescu, la adânci 
bãtrâneţe, pe care ar fi putut sã şi le pãstreze în demnitate, consimţea la 
campanii comandate de Dumitru Popescu Dumnezeu lui Ivaşcu — cea 
împotriva oniricilor, la care a participat cu drag şi bunul meu prieten Adrian 
Marino, ce sã mai vorbesc de lãtrãtori de meserie ca Radu Popescu. Da, 
Şerban Cioculescu pe care eu, care am stat câţiva ani buni la anticarul 
Sterescu, îl ştiam ca frecventator, în ambe sensuri, pentru a-şi vinde, pentru 
a-şi recumpãra cãrţile. Şi ştiu cum anume ţinea Cioculescu o carte — atunci 
când o vindea, ca sã aibã ce mânca, atunci când şi-o recupera, ca sã-şi refacã 
biblioteca… Avea o… „atitudine“ pe care am vãzut-o la Eliade, într-o 
bisericuţã de 
lângã Stockholm, o anumitã „ţinutã“ a mâinilor, o persoanã care iubeşte 
cartea mai presus de orice — prin mâini: ia în mânã obiectul, îl pipãie, îl 
adulmecã, îl rãsfoieşte, îl „ascultã“, îl re-pipãie, îl re-rãsfoieşte. Cioculescu 
era dintre aceştia, iubitor de carte e puţin spus, era un om de carte. Iar acest 
Cioculescu, de parcã ar fi ţinut cu tot dinadinsul sã adevereascã ceea ce cu 
mare rãutate spusese Arghezi despre el, Cioclulescu, „pre mulţi a şãrbãnit 
el.“ 
Arghezi… Alt monument… A refuzat el cu de la sine putere sã-şi punã 
condeiul în slujba bolşevicilor? Da’ de unde! Nu a scris câţiva ani pentru cã… 
nu a fost solicitat şi întreba mereu pe unii emisari, Vitner, Crohmãlniceanu: 
„Când are sã mã solicite tovarãşul Chişinevschi?“ Iar când însuşi tovarãşul 
Chisinevschi l-a solicitat şi a trimes o maşinã, Arghezi al nostru, cel care îl 
fulgerase pe şerbãnitul Cioclulescu, şi-a dat poalele peste cap — expresie 
edulcoratã, pentru a se curvãsãri... Ce nevoie mai avea Arghezi, la vârsta, la 
notorietatea lui, la statuia pe care o avea deja prin cãrţile sale şi în conştiinţa 
românilor sã mai facã plecãciunile pe care le-a fãcut? Nu atât chestiunile în 
versuri lungi şi, mai ales, late cu 1907, dar cu articole la gazetã, cu 
plecãciuni, cu minciuni. El era o statuie: în faţa lui cine se afla? O vreme 
Chişinevschi. Dupã 1956-57 a fost înlocuit cu alţi chişinevschi, îşi mai aduce 
cineva aminte numele (sau pseudonumele) lor? Nişte frunze cãzãtoare. Însã 
copacul care dãinuie, chiar fãrã frunze… n-a fost. N-a fost sã fie… 
Cu astfel de maeştri, cu asemenea exemple ce sã te aştepţi de la un 
Manolescu, de pildã? Sã aibã demnitate? Da’ el nu ştie ce-i aia demnitate. Sã 
aibã caracter? Care caracter? N-a avut niciodatã! Cã scria cronici bune? 
Foarte bine! Cronici bune scrie şi Pruteanu, de pildã, chiar mai sãltãreţe 
decât ale lui Manolescu. Cronici bune scrie şi D.C. Mihãilescu, ei şi, ei şi? 
Rãmâne tot un individ fãrã coloanã vertebralã, slugãrindu-l pânã la greaţã 
pe Liiceanu, scriind „ce trebuie“… Care este deosebirea dintre ãştia şi cei din 
perioada feroce, dejistã, ceauşistã? Nici una! Iorgulescu mãcar, cal bãtrân, 
ştia el cum sã le dea… anonime. Acuma existã un organ de dezinformaţie 
spiritualo-culturalã, Dilema, inventatã de Pleşu întru zãpãcirea restului de 
conştiinţã, de ruşine, cu sensul de jenã moralã câtã rãmãsese scriitorilor: 
„Domnilor! Noi scriem civilizat, elevat, fãrã înjurãturi ordinare!“ — fãrã, dar 
cu fondul copiat dupã Urzica, vezi-l pe Cosaşu. Cosaşu este scribul 
emblematic al acestei publicaţii. Acum cã i s-a organizat sãrbãtorirea, 75 de 
ani, am aflat cât a suferit el: cum a fost dat afarã de la facultate, cum a fost 
dat afarã de la Tânãrul Muncitor, cum a cãrat şpan cu roaba. Ce sã facem, 
noi, foştii puşcãriaşi, întrebãm imediat: „Cu roaba ceea ai cãrat şpan sau 
pietre, la Canal? Câte minute de puşcãrie ai fãcut, Radule Cosaşule, pentru 
«disidenţa» tovãrãşiei tale?“, pentru cã dacã te-ai lua dupã Vartic, de pildã, 
sau Gelu Ionescu, alt anti-bolşevic feroce, Radu Cosaşu a fost viteaz opozant 
al comunismului! El se opunea Terorii slãvind Republica Popularã Românã! 
Şi din când în când mai fãcea câte un banc { la Mircea Crişan — vezi-i 
capodoperele cu mãtuşa de la Tel Aviv. 
Mãcar ãla a rãmas în conştiinţa românilor, cu acel banc feroce, cu „Cine 
toarnã aici?“ Asta era pe timpul lui Dej. 
„Dupã revoluţie“ spun bancuri-reacţionare cu mãtuşile Cosaşu, Şerban, alt 
neo-şerban, fiul unui tatã pe mãsurã — ce sã mai vorbesc de Boiangiu, 
„portstindarda“, vorba lui Oişteanu, a holocaustologilor alfabetizaţi? 
 
Sursa: -din cartea SCRISURI III, EDITURA RATIO ET REVELATIO, 
ORADEA, 2014 
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Cadavrul i-a fost descoperit într-un boschet, într-o seară de toamnă a anului 
1923. La acel moment, presa anunţa „sinuciderea unui funcţionar“. Scriitorul 
încă nu exista. Astăzi, Urmuz este considerat unul dintre marii rebeli ai istoriei, 
artist adulat şi „profet“ al câtorva curente literare, iar străinătatea îi dedică 
expoziţii, lucrări şi prelegeri în marile universităţi. 
Pe 23 noiembrie 1923, un bărbat îmbrăcat la costum ieşea dintr-o terasă 
situată în interiorul unei grădini publice din centrul Bucureştiului. Privea drumul 
Kiseleff, din faţa sa, preţ de câteva secunde, după care se retrăgea în 
apropierea unui boschet, scotea un pistol din buzunar şi se împuşca în tâmplă, 
murind pe loc. Numele lui era Demetru Dem. Demetrescu-Buzău, însă lumea 
literară din Capitală îl ştia drept Urmuz. 
La acel moment, Urmuz lăsa în urmă ceva mai mult de 50 de pagini scrise. 
Aceasta era „opera literară“ completă, pasată drept testament de către un 
scriitor care, dacă n-ar fi fost 
insistenţele lui Tudor Arghezi, cel care-
i simţise talentul şi-l voia publicat, ar 
fi rămas, în cel mai bun caz, un nume 
obscur al scriiturii, autorul vreunei 
povestiri ciudate, singulare şi, în final, 
inutile. 
Descoperirea comisarului Dezideratu 
De la momentul acelei sinucideri, 
considerată astăzi un veritabil „act 
artistic“, opera lui Urmuz s-a propagat 
prin secolul XX, fiind însuşită, distilată 
şi prelucrată de câteva curente 
literare care au făcut istorie. 
Suprarealiştii şi-l revendică, la fel şi 
dadaismul, ba chiar şi o parte a 
adepţilor postmodernismului. Operele 
sale au fost traduse şi citite de la New York la Paris şi retur, iar influenţa lui 
Urmuz a depăşit cu mult graniţele literaturii, fiind transferată în alte domenii 
artistice, precum muzica, pictura sau sculptura. La 90 de ani de la dispariţia lui 
Urmuz, „Weekend Adevărul“ revine la acea zi în care un bărbat la costum se 
sinucidea într-un anonimat perfect, retrasând destinul unei vieţi croite parcă 
după tiparul genului literar ce avea să-i ofere o binemeritată celebritate 
postumă: absurdul. 
„Noi N. Dezideratu, comisar de poliţie, şeful circ. 3 perif. Bucureşti. Ni s-a 
raportat de către sergent că pe şoseaua Kiseleff, în dosul Bufetului, într-un 
boschet se găseşte un om împuşcat. Imediat ne-am transportat în localitate şi 
aci în dosul boschetului, într-un boschet în apropiere de şoseaua Jianu colţ cu 
str. D-tru Ghica în adevăr am găsit un individ culcat pe pământ cu faţa în sus 
mort împuşcat în tâmpla dreaptă iar în mâna dreaptă ţinea un revolver marca 
S.T.M. îmbrăcat în haine gri şi pardesiu deasemenea gri cu vergi, ghete negre şi 
pălărie, maron la percheziţia făcută s-a găsit asupra lui mai multe noţite, 
scrisori şi o carte de membru nr. 10436 a soc. funcţionarilor publici pe numele 
D. Demetrescu-Buzău, ajutor Grefier Casaţie, precum şi suma de lei 943 (nouă 
sute patr. şi trei) într-un port moneu de culoare neagră tot asupra-i s-a mai 
găsit un ceasornic de aur fără capac şi 2 chei. 
Decedatul se numeste D. Demetrescu-Buzău cu domiciliul în str. Apolodor 13 
unde îşi are familia şi s-a sinucis. S-a prezentat d-l Stoicescu funcţionar 
superior în ministerul de Industrie şi Comerţ, cumnat cu numitul. După ce 
reprezentantul familiei ia cunoştinţă de caz din care rezultă că D-l Demetrescu-
Buzău grefier la Curtea de Casaţie Bucureşti, în ultimul timp suferia de nervi în 
ultimul grad, boală care l-a determinat să-şi curme viaţa“. 
Aceasta este, în ortografia originară, ultima urmă a trecerii prin viaţă a lui 
Urmuz: procesul verbal al descoperirii cadavrului şi prima estimare a cauzei 
morţii, cea care, de altfel, urma să rămână în istorie drept concluzie finală. A 
doua zi, presa din Capitală rezerva ştiri minuscule acestei morţi, tratată nu prin 
prisma celui decedat, ci a ineditului situaţiei: un funcţionar al statului român 
decisese să-şi curme zilele. Nimeni nu-l cunoştea pe poetul Urmuz, toţi aflau 
despre grefierul Demetrescu-Buzău. 
Moartea unui grefier 
„Sinuciderea unui grefier de la Casaţie“, titra publicaţia „Lupta“, din 23 
noiembrie 1923, care indica drept motiv al „tragicului act“, „o boală gravă de 
care suferia sinucigaşul“. În „Dimineaţa“, din 25 noiembrie 1923, se putea citi 
descrierea unui „necunoscut, binişor îmbrăcat“, al cărui cadavru fusese 
descoperit la şosea. „În mâna dreaptă, se află revolverul cu care necunoscutul  

 
 
 
 
 
 
şi-a răpus zilele printr-un glonţ, tras în partea stângă a pieptului, perforându-i 
inima şi ieşind apoi prin spate“. Acelaşi ziar îşi informa cititorii asupra motivelor 
sinuciderii: „La el s-au găsit mai multe scrisori, în care arăta că îşi curmă firul  
 
 
 
 
vieţii din cauza unei paralizii ce-o căpătase de câtva timp, şi care îi 
transformase viaţa într-un adevărat chin“. 
Tot în ziarul „Dimineaţa“, numărul din 26 noiembrie 1923, apărea un mic 
necrolog, semnat C., despre care se consideră, aproape unanim, că ar fi fost 
redactat de George Ciprian, dramaturg, actor şi bun prieten, încă din copilărie, 
al lui Urmuz. Evident, C. făcea şi el o aluzie la „o boală nemiloasă“, ale cărei 

„progrese repezi îl alarmase şi îl 
demoralizase cu totul“ pe prietenul 
său. 
Odă revolverului 
Ipoteza unei posibile boli terminale 
de care suferea Urmuz este însă un 
mare mister. Ce se ştie este că 
scriitorul suferise, în timpul 
Primului Război Mondial, pe vremea 
când se afla la Iaşi, de febră 
recurentă. Una dintre surorile sale şi 
cea responsabilă pentru majoritatea 
informaţiilor despre copilăria şi 
tinereţea lui Urmuz, Eliza 
Vorvoreanu, nu-şi amintea decât un 
mic accident: un leşin în baie. Tot 
Vorvoreanu pune decizia lui Urmuz 

pe seama unei altfel de afecţiuni, numite „existenţiale“. 
În amintirile reproduse în lucrarea lui Paul Cernat, „Avangarda românească şi 
complexul periferiei: primul val“, sora sinucigaşului îşi aminteşte cum „Urmuz 
era tot mai afectat de vidul interior care se căscase în el, de o golire de sens a 
cuvintelor şi actelor proprii. Începe acuma să-l chinuie inutilitatea existenţei 
umane: supunerea oarbă unui destin pe care omul nu-l poate înfrânge. Să fii 
creat ca puterea ta de muncă s-o închini agonisirii hranei zilnice, să-ţi iroseşti 
timpul destinat vieţii pentru menţinerea trupului supus morţii. Ar fi trebuit ca 
tot ceea ce ţi s-a dat mai bun, mai frumos – viaţa – să fie sortită făuririi 
operelor de artă“. 
Potrivit apropiaţilor lui Urmuz, povestea obsesiei acestuia legate de subiectul 
morţii a cunoscut primul episod în 1914. Îi moare un văr, apoi un frate. Chemat 
acasă de urgenţă, Urmuz filosofează despre moarte, părând obsedat de gândul 
dispariţiei. În acelaşi an, în iulie, scrie o odă revolverului, numit „suveran al 
lumii“ şi descris ca „zeul cel puternic“, un obiect mai puternic decât 
Divinitatea, viaţa sau spiritul. 
Urmează lucrările, precum „Pagini bizare“, mare parte bântuite de personaje 
obsedate de suicid, ce-şi aleg moartea şi dispar după ce iau unele măsuri 
finale. Despre ultimele zile din viaţă nu se ştie nimic. Decât o carte poştală, 
trimisă surorii sale, Eliza, în care Urmuz părea preocupat de chestiunea unei 
succesiuni. „Dragă Lizica. Îţi mulţumesc mult şi ţie şi lui Virgil, pentru bunele 
urări ce-mi faceţi de ziua onomastică. Fiind acum în ajun de a cere lichidarea 
succesiunii iubitei noastre surori Letiţia, îţi voi trimite, în curând, o scrisoare 
lămuritoare. Cu drag, Mitică“. 
Şi cu aceste cuvinte se termina una dintre cele mai ciudate, alambicate, 
spectaculoase şi, deopotrivă, chinuite biografii din întreaga istorie a literaturii. 
O biografie ce începuse, cu 40 de ani înainte, în oraşul Curtea de Argeş, judeţul 
Argeş, România. 
________________________________________ 
40 de ani, 10 lucrări 
Numele: Demetru Dem. Demetrescu-Buzău 
Data şi locul naşterii: 17 martie 1883, Curtea de Argeş.  
Studiile şi cariera: Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr“, Bucureşti. Facultatea de 
Drept, Universitatea Bucureşti. 
Lucrări publicate (proză scurtă): „Algazy & Grummer“, „Cotadi şi Dragomir“, 
„Cronicari“, „După furtună“, „Emil Gayk“, „Fuchsiada“, „Ismaïl şi Turnavitu“, 
„Pâlnia şi Stamate“, „Plecarea în străinătate“, „Puţină metafizică şi astronomie“. 
Data şi locul morţii: 23 noiembrie 1923, Bucureşti. 
 
Sursa: http://www.historia.ro/exclusiv_web/portret/articol/urmuz-viata-moartea-
unui-profet-al-absurdului 
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deseori, omul este caracterizat drept fiinţă raţională şi liberă. 

Aceste caracterizări sunt corecte, dar nu redau pe deplin firea omului. Din 
experienţa liturgică pe care o trăim, simţim că, mai mult decât orice, omul 
este o fiinţă liturgică. El a fost plămădit pentru a sluji, pentru a se oferi pe 
sine şi întreaga lume lui Dumnezeu, mulţumindu-I, slăvindu-L şi aducându-I 
închinare, astfel încât, prin acest necontenit prinos – jertfă – slujire, să se 
unească cu Dumnezeu, să se sfinţească, să aibă viaţă. 
Pentru aceasta, omului i-au fost date raţiunea, libertatea şi celelalte însuşiri, 

pentru a se putea așeza într-o relaţie slujitoare față de Dumnezeul Treimic. În 
această relaţie liturgică, omul lucrează ca fiinţă „după chipul lui Dumnezeu” şi 
se înalţă continuu către asemănarea cu Creatorul său. 
Viaţa omului în Paradis era o continuă Sfântă Liturghie, el slujea împreună cu 
îngerii. Prin căderea în egocentrism, omul şi-a pierdut posibilitatea de a se 
oferi şi de a oferi euharistic lumea lui Dumnezeu, făcându-se, prin aceasta, 
părtaş Liturghiei comune din Paradis. 
Autoexclus din această slujire a Liturghiei Paradisului, s-a găsit pe pământ 
non-slujitor. Chipul lui Dumnezeu nu mai lucra în el. Câteva rămăşiţe şi 
scântei din ceea ce fusese dispoziţia sa slujitoare de dinainte de cădere mai 
rămăseseră înlăuntrul lui. Acestea îl îmboldeau să ridice jertfelnice, să dea 
slavă lui Dumnezeu. 
Chiar în cele mai fericite situaţii, această slujire era fragmentară: o umbră, o 
urmă. Ea nu mai aducea pe om în deplină comuniune şi unire cu Dumnezeu. 
Nu-i dăruia Sfântul Duh, nu-l scăpa de moarte. Îi cultiva, însă, dorul după 
Liturghia Mesianică cea adevărată. Acest dor şi această năzuinţă îi dădea 
nădejde omului aflat în întuneric şi în umbra morţii. 
Dragostea Tatălui ceresc nu putea să-l lase pe om să rămână neslujitor. 
Iconomia divină a rânduit întruparea Cuvântului: Iisus Hristos, Marele 
Arhiereu, a pus începutul împreună-slujirii din Noul Testament. 
Această Liturghie – Lucrare a Noului Testament numai Iisus Hristos o putea 
începe, căci numai El putea să se aducă pe Sine Însuşi în întregime şi 
[împreună cu El] întreaga lume, Dumnezeului Treimic. Jertfitori existau şi-n 
Vechiul Testament, dar ei nu erau, în acelaşi timp, şi jertfă. Iisus Hristos este 
jertfa desăvârşită şi, în acelaşi timp, jertfitorul desăvârşit, Preotul fără prihană, 
Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii… 
Omul neslujitor şi lumea neslujitoare au intrat în puterea diavolului şi a 
morţii. Prin moartea pe Cruce şi Învierea Sa, Hristos l-a răscumpărat pe om 
din această robie, l-a eliberat şi i-a dat posibilitatea să ia parte la împreună-
slujirea Noului Testament: să se ofere pe sine lui Dumnezeu, să mulţumească 
lui Dumnezeu, să-L slăvească pe Dumnezeu. 
Oferindu-se pe sine şi oferind tot şi toate lui Dumnezeu, omul ce-L urmează 
pe Hristos redevine om, adică fiinţă după chipul lui Dumnezeu. Devine cu 
adevărat om. 
Liturghia Noului Testament este mult superioară Liturghiei Paradisului. 

Acum Arhiereu este Însuși Fiul lui Dumnezeu. Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu şi Sfinţii, cu îngerii împreună slujesc şi împreună slăvesc 
Preasfânta Treime „cu imnuri de slavă neîncetate”. 
Acestei împreună slujiri i se face părtaş fiecare creştin ortodox botezat, care 
moare pentru a trăi. În această împreună-slujire, omul îşi regăseşte adevărata 
fire şi adevărata odihnă, adevăratul său sine, cel după chipul lui Dumnezeu. În 
afara aceste împreună-slujiri, omul poate fi homo sapiens sau homo 
economicus al societăţilor capitaliste sau socialiste, dar nu omul ca împărat al 
făpturii, graniţă între lumea văzută şi cea nevăzută şi fiinţă plămădită după 
chipul lui Dumnezeu. 
Sfânta Liturghie a Noului Testament a început cu întruparea Cuvântului şi 
continuă să fie slujită necontenit de către Marele Arhiereu. Fiecare Sfântă 
Liturghie slujită în altarele pământeşti este o participare sub vremi la Liturghia 
atemporală, veşnică: „Cu aceste Fericite Puteri, Iubitorule de oameni Stăpâne, 
şi noi păcătoşii strigăm şi grăim: Sfânt eşti şi Preasfânt…”. 
Fiecare arhiereu şi preot care slujeşte aducând jertfa nesângeroasă pe altarele 
pământeşti „slujeşte preoţia lui Hristos în Biserică” (din canoanele Sinodului 
de la Cartagina). El nu are propria lui preoţie, ci ia parte la Preoţia unică a lui 
Hristos. 
Cel mai mare păcat al nostru astăzi este acela că nu liturghisim: nu oferim şi 
nu ne oferim lui Dumnezeu şi fraţilor noştri. 
Înainte se considera o ocară ca omul să fie neliturghisit, nedus la biserică. 
Astăzi, dimpotrivă, din pricina necredinţei şi a împietririi inimii noastre, e 
considerat ceva firesc, iar nefiresc şi chiar ciudat e ca omul să liturghisească. 

Dar chiar și atunci când omul contemporan participă la slujbele Bisericii, 
participarea lui reală, liturghisirea lui, sunt problematice: nu e sigur că ia parte 
în mod real la Taina universală a Euharistiei şi a Bisericii, dacă trăieşte Sfânta  
Liturghie ca pe un dar şi o jertfă a tuturor adusă lui Dumnezeu, în Hristos, iar 
nu ca pe o îndatorire socială şi religioasă.  

 
 

Ba se poate ca și preotul să slujească Sfânta Liturghie şi, cu toate acestea, să 
rămână în esenţă neliturghisitor, din pricină că nu se oferă şi nu oferă tot şi 
toate lui Dumnezeu. 
Creştinii neliturghisitori, preoţi sau laici, nu trăiesc cu adevărat. După 
cuvântul din Apocalipsă: „Nume au că trăiesc, dar sunt morţi” (Apocalipsa 3, 
1). 
Cu adevărat şi bine plăcut lui Dumnezeu slujesc cei care Îi aduc „ale Tale 
dintru ale Tale, de toate şi pentru toate”, cu alte cuvinte, cei care iau drept dar 
de la Dumnezeu toate câte au, având conştiinţa că nu au de oferit nimic care 

să le aparţină lor înşiși. Toate sunt ale lui Dumnezeu: din acestea ia omul şi-I 
oferă lui Dumnezeu – alături de propriul sine, şi lumea, dar şi relaţia lui cu 
lumea. Nu păstrează nimic, în mod egoist, pentru el însuşi, ci se oferă pe el 

însuși fără rezerve, dă totul pentru a primi totul, moare pentru a trăi. Toate le 
oferă în Hristos şi pentru Hristos: de toate (totul) şi pentru toate (pentru 
toate darurile lui Dumnezeu). 
În acest fel, întreaga viaţă a omului (şi viaţa sa de după Sfânta Liturghie şi 
viaţa sa din afara Bisericii) devine liturghie, prinos, relaţie, jertfă, părtăşie, 

euharistie [mulțumire]. Întreaga viaţă se sfinţeşte şi se metamorfozează într-o 
viaţă teandrică. Liturghia de două ore de duminică devine o Liturghie zilnică, 
permanentă. Ca ortodocşi, atunci când vorbim despre viaţa liturgică, nu 
înţelegem prin aceasta doar prinosul nostru liturgic în Biserică, ci întreaga 
noastră viaţă care, prin gesturile liturgice din Biserică, devine viaţă liturgică şi 
de slăvire a lui Dumnezeu. 
Creştinul ortodox nu este schizofrenic, nu trăieşte în Biserică o viaţă liturgică, 
iar în afara Bisericii, o viaţă aliturgică. În Biserică, el trăieşte pe cât posibil mai 
multe ceasuri (participând la Liturghie şi la slujbe) pentru a putea trăi şi-n 
afara Bisericii, pe cât posibil, mai aproape de duhul şi atmosfera şi fiinţa 
Sfintei Liturghii. 
Prin viaţa eclesiastică de slăvire [a lui Dumnezeu], omul se înrădăcinează în 
viaţa teandrică şi această viaţă îi poate metamorfoza toate aspectele vieţii sale 
cotidiene.În acest fel, creştinul îmbisericit trăieşte credinţa şi viaţa într-o 

unitate: omenescul şi dumnezeiescul, ziditul și neziditul, vii şi adormiţii, 

veacul de acum și cel viitor, propria persoană împreună cu alte persoane. 
Această unitate o trăia şi poporul nostru ortodox atâta vreme cât a avut o 
viaţă ecleziastică. Mai sunt şi astăzi în binecuvântata noastră patrie oameni şi 
comunităţi ortodoxe legate de tradiţie, care trăiesc această unitate. Centrul 
întregii vieţi a aşezărilor de ortodocşi (sate, cartiere) era biserica parohială 
principală, aşa după cum, în Mănăstiri, centrul este katholikonul (biserica 
principală a mănăstirii). În satele din Evia, până astăzi, biserica principală este 
numită biserică katholică (katholikós înseamnăuniversal, al tuturor, 
sobornicesc). 
Naşterea, moartea, botezul, nunta, şcoala, munca, relaţiile sociale, bucuriile şi 
durerile, toate manifestările vieţii sociale treceau prin Liturghie şi Biserică, iar 
în cele din urmă, toate deveneau Biserică. În acest fel, fiecare activitate din 
viaţa omului îşi găsea, prin Sfânta Liturghie, unitatea şi ierarhizarea sa. 
Cu cât poporul nostru se îndepărtează mai mult de rădăcinile sale ortodoxe, 
de tradiţia sa teandrică dătătoare de viaţă, cu atât mai mult diferitele sale 
activităţi încetează să mai fie organic legate de Sfânta Liturghie şi prin aceasta 
să mai funcţioneze corect, cu alte cuvinte, să realizeze acea unitate lăuntrică 
care să-l ajute pe om să redevină fiinţă creată „după chipul lui Dumnezeu”. 
Diferitele activităţi din afara Sfintei Liturghii descompun personalitatea 
omului. Aceasta se vede limpede în funcţia de bază a vieţii, aceea de 
reproducere. Prin Biserică şi prin Sfânta Liturghie, această funcţie 
fundamentală a omului, se transformă, se înduhovniceşte şi contribuie la 
desăvârşirea persoanei umane. În afara Sfintei Liturghii, această funcţie este 
robită egoismului, prin aceasta descompunând personalitatea şi chinuindu-l 
pe om. Omul contemporan are o experienţă amară a acestei situaţii. 
Mănăstirile ortodoxe de obşte constituie modelul unei funcţionări corecte a 
omului şi a comunităţilor umane. Centrul unei mănăstiri de obşte este 
katholikonul. Clădiri şi slujiri, toate se organizează în jurul katholikonului. 
Începutul vieţii de obşte este săvârşirea zilnică a Sfintei Liturghii, iar scopul 
este slăvirea lui Dumnezeu şi dăruirea întregii vieţi, lui Hristos. Pentru 
aceasta, viaţa poate fi obştească, credinţa şi dragostea comune tuturor, 
moartea călcată şi toate ale tuturor, iar monahii pot trăi înstrăinarea cea după 
Dumnezeu. 
Când ortodocşii se înrădăcinează în duhul liturgic al chinoviei, care este duhul 

liturgic al Ortodoxiei, scapă de puternica tentație a secularismului, căci 
secularismul nu este, în esenţă, altceva decât încercarea omului de a-şi 
organiza viaţa în afara Liturghiei şi a Bisericii. 
Creştinul ortodox nu poate fi ortodox dacă nu trăieşte liturgic, dacă Sfânta 
Liturghie şi slăvirea lui Dumnezeu nu rămân numai o ocazie sau un moment 
din programul nostru, ci devin altoiul purtător de viaţă care se înrădăcinează 
şi ne schimbă întreaga viaţă: centrul, fundamentul, începutul şi sfârşitul. 
Numai prin cuvântul „ale Tale dintru ale Tale” al Sfintei Liturghii, omul 
devine cu adevărat om, adică „după chipul lui Dumnezeu”. 
Sursa: Arhim. Gheorghios, fericitul întru pomenire proigumen al Sfintei 
Mănăstiri a Cuviosului Grigorie, O ánthropos on leitourghikó [Omul, fiinţă 
liturgică], în periodicul „O Osios Grīgórios”, anul II, nr. 4, p. 31-35, Ékdosis 
Ierás Monīs Osíou Grīgoríou Aghíou Órous, Ághion Óros, 1979. 
Sursa: http://www.pemptousia.ro/2014/06/omul-fiinta-liturgica/ 
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online. În proza lui descrie lumea dintr-un cu totul alt punct de vedere decât alţi 
tineri prozatori ai generaţie sale, scrierile lui fiind încadrate de critica literară 
de peste ocean în maniera sintetizată conceptual ca fiind forthcoming novel. 
Sper ca tânărul scriitor american să fie, cât de curând, cât mai accesibil şi 
cititorilor din România, fiindcă este, deja, o mare surpriză a literaturii lumii-
Marcel Ion Fandarac 
 
 
 

eși la întâlniri cu o fată care nu citește.  Caut-o într-un cotlon cât 

mai ascuns al unei bodegi de duzină. Găsește-o înconjurată de fum, 
mirosind a alcool și luminată de diversele culori ale globului de 
discotecă. Oriunde o găsești, găsește-o zâmbind. Asigură-te că 
persistă atunci când oamenii care vorbesc cu ea se uită în altă parte. 
Deschide discuția cu ea, folosindu-te de trivialități nonsentimentale. 
Folosește replici de agățat. Scoate-o afară când noaptea este în toi. 
Ignoră atingerea oboselii. Sărut-o în ploaie sub lumina slabă a unui 
bec stradal, pentru că ai văzut asta într-un film. Fă o remarcă la lipsa 
de semnificație a acestui lucru. Du-o în apartamentul tău. Termină 
seara făcând dragoste. Fă dragoste cu ea! 
Lasă “contractul” pe care l-ai scris nerăbdător să evolueze încet și 
neconfortabil într-o relație. Găsește puncte comune și interese pe 
care le împărtășiți, cum ar fi sushi sau muzica folk. Construiește un 
bastion indestructibil pe fundația asta! Apoi, fă-l un bastion sacru. 
Retrage-te sub umbrela sa protectoare ori de câte ori aerul devine 
apăsător sau serile prea lungi. Vorbește cu ea despre “nimic”. 
Gândește puțin. Lasă lunile să treacă neobservate. Roag-o să se mute 
la tine. Las-o să redecoreze. Intră în certuri despre lucruri minuscule, 
cum ar fi faptul că perdeaua de la duș trebuie să rămână naibii trasă 
ca să nu mucegăiască. Lasă un an să treacă neobservat. 
Îți dai seama că ar trebui, cel mai probabil, să te însori, pentru că 
altfel vei fi pierdut o grămadă de timp aiurea. Du-o la cină, la un 
restaurant situat la etajul 45 al unui zgârie nori, un restaurant care 
depășește cu mult mijloacele tale financiare. Asigură-te că ai și o 
priveliște bună a orașului. Mielușește, cere-I chelnerului să îi aducă 
un pahar de șampanie cu un inel în el. Când îl observă, cere-o cu tot 
entuziasmul de care dispui și cu toată sinceritatea pe care o storci din 
tine. Nu te îngrijora prea tare, dacă vei simți că inima ta tocmai a 
trecut printr-un panou de sticlă. Totodata, nu fi îngrijorat nici dacă 
nu simți nimic. Dacă sunt aplauze, lasă-le să fie. Dacă plânge, 
zâmbește ca și cum nu ai fi fost niciodată mai fericit. Dacă nu plânge, 
tu zâmbește la fel de tare. 
Lasă anii să treacă, nebăgați în seama. Fă-ți o carieră, ia-ți un job. 
Cumpără o casă. Fă și doi copii. Încearcă să îi crești cât mai bine. 
Eșuează frecvent. Cazi într-o indiferență plictisită. Cazi într-o tristețe 
indiferentă. Ai o criză a vârstei mijlocii. Pune-ți întrebări asupra 
nerealizărilor tale. Simte-te uneori mulțumit, dar de cele mai multe 
ori gol pe dinăuntru. Simte-te, în timpul plimbărilor, ca și cum nu te-
ai mai întoarce din drum sau ca și cum ai putea să te lași purtat de 
vânt. Contractează o boală terminală. Mori, dar doar după ce observi 
că fata care nu citește nu ți-a făcut niciodată inima să tresară cu vreo 
pasiune semnificativă, că nimeni nu va scrie o poveste despre viața 
voastră, că și ea va muri, cu un mic regret că nimic nu s-a ales de 
capacitatea ei de a iubi. 
Fă toate astea, dracului, pentru că nimic nu e mai tâmpit pe lume 
decât o fată care citește. Fă-o, îți spun, pentru că o viață în 
purgatoriu este mai bună decât o viață în iad. Fă-o, pentru că o fată 
care citește este în posesia unui vocabular care poate descrie  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
nemulțumirea amorfă a unei vieți neîmplinite – un vocabular care  
explică frumusețea lumii și o face o necesitate accesibilă, în loc de o 
minunăție extraterestră. O fată care citește pune stăpânire pe un 
vocabular care distinge între frumoasa și urâta retorică a cuiva care 
nu o poate iubi, și disperarea nearticulată a cuiva care o iubește prea 
mult. Un vocabular, la naiba, care face din gândirea mea sofisticată, 
un truc ieftin. 
Fă-o, pentru că o fata care citește înțelege sintaxa. Literatura a 
învățat-o că momentele de tandrețe vin la intervale sporadice și 
previzibile. O fată care citește stie că viața nu este un drum drept; ea 
știe, și pe bună dreptate cere, ca fericirea să vină în tandem cu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dezamăgirea. O fată care și-a citit sintaxa simte pauzele neregulate – 
legate de minciuni. O fată care citește percepe diferența între un 
moment părintesc de furie și obiceiurile cuiva al cărui cinism amar va 
merge mai departe de orice simț al dreptății sau mai departe de orice 
scop, mai departe decât momentul în care ea și-a pus lucrurile într-o 
valiză și a spus un “ADIO” îndoielnic și a decis că eu sunt o elipsă și 
nu un ciclu. 
Fii cu o fată care nu citește, pentru că fata care citește cunoaște 
importanța intrigii. Ea poate să traseze granițele prologului și să 
ascută crestele climaxului. Le simte în ea. Dar, deasupra altor lucruri, 
o fată care citește cunoaște semnificația unui sfârșit. Ea este  
conștientă de sfârșit. A spus adio miilor de eroi, cu doar o grimasă de 
tristețe. Așa că nu spera la mai mult! 
Nu fi cu o fată care citește, pentru că sunt povestitoare. O să fii cu 
Joyce, cu Nabokov, cu Woolf. Tu, cea din bibliotecă, cea de pe 
platforma de la metrou, cea din colțul cafenelei, cea din fața ferestrei. 
Tu, cea care îmi faci viața atât de a dracului. Tu, fata care citești, mă 
faci să vreau să fiu tot ce nu sunt. Dar sunt slab și te voi dezamăgi, 
pentru că tu ai visat la cineva care e mai bun decât sunt eu. Nu vei 
accepta viața despre care ți-am vorbit la începutul piesei. Tu vei 
accepta doar pasiunea, perfecțiunea și o viată demnă de povestit. 
Nimic mai puțin. Deci, la naiba cu tine, fată care citești. Urcă-te în 
următorul tren și ia-l și pe Hemingway cu tine. Sau, poate, stai și 
salvează-mi viața! 
 
Traducere:Florin Răvdan  
 
Sursa: http://thoughtcatalog.com/charles-warnke/2011/01/dont-date-a-girl-
who-reads/ 
Sursa: http://florinpeblog.wordpress.com/2013/08/04/indragosteste-te-de-
o-proasta/ 
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Clive Staples Lewis (n. 29 noiembrie 1898; d. 22 noiembrie 1963), nume scris mai ales 
sub forma C. S. Lewis, a fost un scriitor și cadru universitar de origine irlandeză, 
cunoscut pentru scrierile sale despre literatura medievală, apologiile creștine, lucrările 
de critică și romanele de ficțiune, în special ciclul narativ pentru copii Cronicile din 
Narnia.-(Sursa:Wikipedia).Lewis a fost bun prieten cu John Ronald Reuel Tolkien, 
autorul celebrului roman Stăpânul inelelor. Amândoi au fost profesori de literatură la 
Universitatea din Oxford și sufletul grupului literar the Inklings. 
 
 
Iar dincolo, în largul mării, întoarsă înspre vest și nord, se găsește 

Insula Niatirb, despre care chiar Hecateus spune că ar avea aceeași 

mărime și formă precum Sicilia, doar că o întrece în lățime, iar 

dacă cineva spune că este triunghiulară, nu va greși. Insula are o 

densitate mare a populației, fiind locuită de un neam ce poartă 
straie nu cu mult diferite de alte neamuri barbare din părțile de 

nord-vest ale Europei, deși graiul acestora este deosebit. Acești 

insulari, caracterizați printr-o răbdare și o tenacitate ieșită din 

comun, au următoarele obiceiuri. 
În miezul iernii, atunci când abundă cu precădere ceața și ploaia, 

au o mare sărbătoare pe care o numesc Exmas pentru care se 
pregătesc vreme de patruzeci de zile așa după cum voi descrie în 

continuare: mai înainte de toate, fiecare locuitor are datoria de a 
trimite fiecăruia dintre prietenii și rudele sale o bucată pătrată de 

pergament pe care este imprimată o imagine, care în limba lor se 
numește felicitare de Exmas. Imaginea respectivă reprezintă fie un 

stol de păsări poposind pe ramurile unui copac; fie mai mulți 
copaci cu frunza în formă ascuțită de culoare verde închis; fie o 

ceată de bărbați înveșmântați în felul în care niatirbenii gândesc că 

se îmbrăcau strămoșii lor în urmă cu două sute de ani și 

conducând care de genul celor folosite de înaintașii lor; fie case cu 

acoperișul plin de zăpadă. 

Niatirbenii nu vor, însă, să vorbească despre legătura pe care o au 

aceste imagini cu sărbătoarea în sine, de parcă ar păstra (după 
cum cred eu) o taină sfântă. Și pentru că toți locuitorii insulei au 

această datorie de a trimite aceste felicitări, piața este ticsită de 

oamenii veniți să le cumpere – toate acestea, așadar, necesită multă 

trudă și un mare volum de muncă. 
Iar după ce cumpără îndeajuns de multe felicitări, se întorc toți la 

casele lor și găsesc ce felicitări le-au trimis ceilalți. Și atunci când 

găsesc felicitări din partea celor pe care i-au felicitat, le aruncă și 

mulțumesc zeilor că măcar până la anul următor nu mai trebuie să 

se ostenească cu toate acestea. Atunci, însă, când găsesc felicitări 
dăruite de cei pe care nu i-au felicitat, își lovesc cu pumnii pieptul, 

se văicăresc și proferează blesteme și invective la adresa 

expeditorilor; iar după ce și-au plâns îndeajuns de mult 

nenorocirea, își pun din nou încălțările în picioare și ies în ceață și 

pe ploaie pentru a le cumpăra la rândul lor o felicitare. Și cu 

aceasta, socotim că am vorbit destul despre felicitările deexmas. 
De asemenea, își trimit unii altora daruri, îndurând la fel de multe 

ca și în cazul felicitărilor, sau poate și mai mult de atât. Căci fiecare 

locuitor trebuie să ghicească cât prețuiește darul primit din partea 

fiecăruia dintre prieteni pentru a trimite un dar de aceeași valoare, 

fie că își permite sau nu acest lucru. Și își dăruiesc unii altora 

astfel de daruri, încât nici unul dintre ei n-ar cumpăra vreodată 
așa ceva pentru sine. Căci negustorii, înțelegând bine obiceiul, scot 

la vânzare tot felul de vechituri și, pe scurt, orice lucru nefolositor 

și caraghios pe care nu au reușit să îl vândă în timpul anului. 

Și deși niatirbenii spun că dețin puține bunuri precum cele din 

metal, piele, lemn sau hârtie, în fiecare an se risipește o cantitate 

incredibilă de astfel de lucruri ce sunt preschimbate în daruri. 

În răstimpul acestor patruzeci de zile, cei mai vârstnici, mai săraci 
și mai sărmani dintre locuitori își pun bărbi false și poartă anterie 

roșii, mișunând întruna prin piață – după părerea mea, sunt 

costumați în chip de Chronos. Atât vânzătorii cât și cumpărătorii de 
daruri ajung să fie palizi și obosiți la față, din pricina forfotei și a 

ceții, astfel că oricine ar pătrunde într-o cetate a niatirbenilor în 

această perioadă a anului, ar putea crede că așezarea respectivă a 

fost lovită de o năpastă. Acest răstimp de pregătire e numit în 

graiul barbarilor Goana dinainte de Exmas. 
Dar atunci când sosește și ziua praznicului, cei mai mulți dintre 
locuitorii urbei, istoviți fiind de atâta umblet, zăbovesc în pat până  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

la prânz. Seara, însă, mănâncă de cinci ori mai mult decât ar 
mânca în alte zile și punându-și pe cap coroane de hârtie, se dedau 

în mod conștiincios la băutură. Iar în ziua de după Exmas devin 
foarte serioși, fiind tare tulburați trupește din pricina îmbuibării cu 

mâncare și băutură și socotind cât de mult au cheltuit pe daruri și 

pe vin. Căci la niatirbeni vinul este într-atât de scump încât trebuie 
să dai pe gât băutură în valoare de cel puțin un talant ca să te poți 

îmbăta cum se cuvine. 

 Acestea sunt, prin urmare, obiceiurile lor de Exmas. O mică parte, 
însă, dintre niatirbeni mai țin o sărbătoare, pe care o sărbătoresc 

în aceeași zi cu Exmas, deoparte de ceilalți, denumită Crissmas. Iar 

cei ce țin Crissmas-ul, contrar obiceiului majorității locuitorilor, se 

trezesc devreme în acea zi, cu fețe zâmbitoare, și se duc înainte de 

răsăritul soarelui în anumite temple unde iau parte la un sfânt 
praznic. Cele mai multe dintre aceste temple sunt împodobite cu 
imagini în care este reprezentată o femeie frumoasă ce ține pe 

genunchi un prunc nou-născut, dimprejurul său fiind păstori și 

animale adunați laolaltă spre a se închina pruncului. 

Eu însumi am stat de vorbă cu preotul unui astfel de sfânt lăcaș și 

l-am întrebat de ce țin ei Crissmas-ul în aceeași zi cu Exmas-ul, 

căci socoteam acest lucru a fi nepotrivit. Preotul, însă, mi-a 

răspuns: “Nu este legiuit, o străine, ca noi să schimbăm sorocul 

Chrissmas-ului, dar bine ar fi ca Zeus să pună în mintea 

niatirbenilor să sărbătoarească Exmas-ul în altă zi sau să nu-l mai 
sărbătorească deloc… Căci, iată, Exmas-ul și Goana de dinainte 

abat până și cugetul celor puțini la număr de la lucrarea cea 
sfântă. Și cu adevărat suntem bucuroși, pentru că în ziua de 

Crissmas suntem cu toți chemați să ne veselim; dr întru Exmas 

bucurie nu se mai găsește”. 

Iar când l-am întrebat de ce rabdă Goana de dinaintea Exmasului, 

acesta mi-a răspuns: “Aceasta, o străine, este o rachetă” [racket], 
folosind (din câte mi-am putut da seama) cuvintele vreunor oracole 
și vorbind într-un fel de neînțeles pentru mine (căci racheta este un 

obiect pe care barbarii îl folosesc la un joc numit tenis). [Joc de 
cuvinte al autorului, căci racket înseamnă și rachetă de tenis, dar 

șimafie, n.tr.] 

Ceea ce spune, însă, Hecateus, și anume că Exmas și Crissmas ar 
fi unul și același lucru, nu este demn de crezare. În primul rând 

pentru că imaginile imprimate pe felicitările de Exmas nu au nimic 
în comun cu istorisirea sfântă pe care o povestesc preoții în 

legătură cu Crissmas. Și în al doilea rând, pentru că cea mai mare 

parte a locuitorilor din Niatirb, nedând crezare religiei celor puțini 
la număr, trimit daruri și felicitări și iau parte la Goană, iar apoi 

beau purtând pe cap coroane de hârtie. Este, însă, foarte puțin 

probabil ca un neam, fie el și barbar, să se supună de bună voie la 

atât de multe grozăvii în cinstea unui zeu în care nu crede. 

Dar destul, de-acum, cu istorisirea noastră despre Insula Niatirb. 

 
Sursa: volumul Undeceptions: Essays on Theology and Ethics 
Sursa: http://www.pemptousia.ro/2013/12/un-capitol-pierdut-din-
herodot/ 
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Prin mila Domnului... 
 
Cu mâna-mi tremurândă scriu 
Despre acest popor român, 
Pus prima oară în sicriu 
De mâna Domnului Stăpân... 
 
Cu mâna-mi tremurândă scriu 
Ceea ce veacurile-mi spun 
Mie, născut înger târziu, 
De din acest popor român... 
 
Pus prima oară în sicriu, 
În versul ce nu mi-l amân, 
Şoptind: o! Vine Moartea, ştiu, 
Prin mila Domnului Stăpân... 
 
Cu mâna tremurând îi scriu ... 
 
16.12.2014, ora 0308,ac. 
 
 

Votul divin 

 
Poporul meu fără un sfanţ, 
O! Doamne, a ales un neamţ, 
De veacuri, plânge-n Tine lin, 
Prin plâns el devine divin... 
 
Poporul meu fără un sfanţ, 
Ce mi-a dat sufletul deplin, 
Versul cel pur să-l scriu, mă-nchin..., 
O! Doamne, a ales un neamţ... 
 
De veacuri, plânge-n Tine lin, 
În marginea de din Bizanţ, 
Dar l-au salvat acei infanţi, 
Şi nu prin plâns, prin vot divin... 
 
Popor român fără un sfanţ... 
  

17.11.2014,ora 1813, 
La Boema 33, Bucureşti 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Învingătorii de moarte... 
 
O! Doamne, nimic nu îţi cer, 
Ne-ai dat doar voievozi din cer, 
Scoborâtori de din Carte 
Şi învingători de moarte ! 
 
O! Doamne, nimic nu îţi cer, 
Ne eşti aproape/departe, 
Nici limba nu ne desparte, 
Ne-ai dat doar voievozi din cer... 
 
Scoborâtor de din Carte, 
Poporul meu român, stingher, 
Tot trimite-n Marele Ger, 
Oh! Învingători de moarte... 
 
Doamne, nimic să nu îţi cer...  
 
 19.12.2014,ora 2132 
 La Boema 33, Buc. 
 

Regele lumii 
 
Respectă-te,popor român, 
Sufletul ţi-i lumii rege, 
Cât stelele pe cer rămân, 
Prinse în divina lege... 
 
Respectă-te,popor român, 
Când mulţi vor să te renege, 
În tine-i Dumnezeu bătrân, 
Sufletul ţi-i lumii rege ... 
 
Cât stelele pe cer rămân, 
Cei ce l-au trădat pe rege, 
Te vor trăda, stelele-ţi spun 
Prinse în divina lege... 
 
Trezeşte-te, popor român! 
 

03.03.1997 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Români... 
 
Nu sunt nici sfinţi, de nu-s români, 
O! Doamne, moartea le-o amâni, 
Fiindcă-n lumea asta stai, 
Din viaţa lor să faci un rai... 
 
Nu sunt nici sfinţi, de nu-s români, 
Doar sufletul lor e un grai 
Slăvindu-Te, dar nu e bai, 
Că, Doamne, moartea le-o amâni... 
 
Fiindcă-n lumea asta stai, 
Atât în răi, cât şi-n cei buni, 
Românii te poartă pre mâini, 
Din viaţa lor să faci un rai... 
 
Nu vor fi sfinţi, de nu-s români! 
 
  19.12.2014,ora 2242 
  La Boema 33, Buc. 
 
 
 
 

Ultimul vers... 
 
Scriu poate, azi, ultimul vers, 
Precum a scris, cândva, Khayyam, 
Umbra cămilelor l-a şters 
Când el şoptea: mai am un neam... 
 
Şi poate doar ultimul vers 
Ce mi-l vor şopti în ashram 
Iubitele în al lor mers-, 
În vers le-a pus, cândva,Khayyam... 
 
Umbra cămilelor l-a şters, 
Cămile-s zilele la geam, 
Şi nopţi şi stele-n univers 
O! Tot şoptind... nimic nu am... 
 
Scriu poate, azi, ultimul vers... 
 
 23.05.2014, ora 1910 
 La cafeneaua MLR,Buc.,terasă 
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Generaţia MotherFucker a apărut la sfârşitul anilor 60 a Sec. XX în SUA. Iniţial curentul 
acesta „artistic” a fost declanşat de tinerii de culoare din Harlem, care compuneau 
texte pentru muzica lor rapp, cu mesaje puternic opoziţionale unei societăţi care nu le 
oferea nicio şansă... La noi, în România, acest gen de protest artistic apare abia după 
anul 2000, iar tendinţele sunt mai bine conturate începând de prin 2005, în special la 
poeţii rebeli influenţaţi de muzica rapp şi hardrock... Avem, aşadar, în curs de afirmare 
un nou val de poeţi, o nouă generaţie literară ale cărei  accente protestare depăşesc cu 
mult limita esteticului promovat de ultima generaţie a douămiiştilor. Estetica 
generaţiei MotherFucker frizează nu ridicolul, ci virulenţa unui mesaj underground 
prelungit într-un manifest exploziv, detonator de structuri sociale.  
Vă prezint pe Emanuel Pătrăşcioiu care pare a fi bossul generaţiei MotherFucker … Cu 
figura blândă şi înţeleaptă a unui preot care aleagră cu motocicleta prin literatura lumii 
spre a se întâlni în nu ştiu ce bombă, vezi cafenea boemă, cu marii poeţi damnaţi cum 
ar fi Baudelaire, Edgar Alain Poe sau, de ce nu, cu Bacovia, cel însingurat în căsuţa lui 
de mahala… Versurile scrise de Emanuel Pătrăşcioiu au o transcendalitate care te 
duce cu gândul la sintagma lui Zola:”Opera de artă nu-I altceva decât combinaţia dintre 
un om, element variabil, şi natură, element fix”. Pendulând între frumosul ideal Al lui 
Baudelaire şi romantismul întârziat al lui Eminescu, acest poet al lumii de azi, 
pregăteşte o revoltă lirică, intelectualizându-şi discursul de leader al generaţiei sale 
trecută prin excesele emoizante; din notaţiile sale întrevăd un poet de mare viitor.- 
Marcel Ion Fandarac 
 

Insula de cristal 
M-am întrebat mereu dacă prin vise se pot vedea şi geamurile care le despart de 
realitate? Se poate oglindi ceva?Asemenea unei insule, visul se detaşeaza de 
realitate, dar o priveşte de la aceaşi înălţime cu aerul răcoros al singurătăţii. 
Precum foarte bine Nietzsche remarca într-unul din aforismele sale că un om poate 
fi artist mai mult în vis decât în realitate, realitatea de multe ori împinge toate 
“proviziile”, toate “resturile” spre tărâmul unde putem selecta cu grijă din ce ne 
vom înfrupta.Unde este oare Freud? Lumea din ziua de astăzi ar avea nevoie de o 
psihanaliză permanentă. Probabil el ar fi intitulat eseul “Insula de cocaină”, pe 
care a cercetat îndelung…acest alcaloid minune însă el pînă la urma a trebuit să se 
resemneze cu o frază pe care o preţuiesc şi eu dar din pacate pentru mulţi, e făcuta 
doar pentru a fi citită şi nu înţeleasă. Mefisto-“Nimeni nu poate învăţa decât ceea 
ce poate învăţa”. Eu mă resemnez să văd visul ca o “insula de cristal”. Oricum se 
va sparge la un moment dat şi va pluti în realitate. Numai cioburi văd acum… 
 

Felinarul 
 
Dintr-o parte, un felinar 
Afiş de noapte grea,  
Iar urletu ce zace-n câine,  
În ea manifestă... 
Răul, slavă Domnului 
Apare creativ,  
În bine nu exersez... 
Prefer să fiu captiv,  
Nocturna voce ascunsă... 
Spui un verset în şoaptă... 
Ce m-o aştepta în zi,  
Şi mă distruge-n faptă 
(26.07.2013) 
 

Fortul Leurdeni 
 
Într-o vale stă ascuns... 
Colos...trecut-au glorii, 
Timpul mă aşteaptă acum, 
Şi-n secole cad zorii... 
 
Alaiul ce va conduce,  
De altfel tot de jos... 
Sprijinit e de o scară 
Şi de-un urcuş hidos.... 
 
Regele aşteaptă ploaia,  
Rămâi mantie în urmă!!! 
Cetatea-şi va vizita,  
Dar visul nu il curmă… 
(13.07.2013) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vestejit 
 

Pot zbura ca albii fluturi,  
Către cerul de argint,  

Şi c-un bobârnac feeric... 
Începui, iacătă, simt... 

Rânduri scrise levitează,  
Spre un sens făr' de sfârşit,  
Îar când lumea fadei vieţi,  

Cade aspru vestejit... 
 

 (13.07. 2012) 
 

Fortul 1 Chitila 
 

Noroi molatic mă însoţeşte,  
Desiş de amintiri, 

Ce-or fi stins pereţii arşi? 
Şi negrele iubiri..? 

Am intrat în întuneric  
El peste ochi pictează, 
Cu o stranie răceală.... 
Şi piatra pare trează... 

 
 (19.04. 2013) 

 

Cutie absurdă... 
 

Lumea părea o cutie absurdă, 
Ce o loveam mereu de alte pământuri, 

Cântau jucării, aiurând... 
Cădeau de pe masa în gânduri 

Lumea părea o furculiţă, 
Păcate şi carne se prind de ea... 

Deşi n-are maniere 
La masă multă lume era... 

 
 (06.03.2013) 
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Unamuno 
 

SIMT NEVOIA DE LINIȘTE. Refuz să mai ies în oraș, acolo unde simt 

intens singurătatea celorlalți, uitând de propria-mi singurătate...  

După atâția ani, să revin în biblioteca personală, doar cu singurătatea mea, și 
să scriu pagini în acest jurnal...  

Astfel, să simt singurătatea ca pe o plăcere supremă, acea veșnică singurătate 
de care se temea Unanumo:„Mai horrible decât neantul nu ar fi, oare, o 

veșnicie de singurătate, singur cu propriul neant?”   

De acest neant am fugit ani la rând în Marele Oraș, în boema unde mi-am 
scris versul... Te salut, domnule Unanumo! 
29.10.2002, ora 21 45 

P.S. Retras în singurătate asemeni unui monah ispitit de demon și dominat de 
patimi, ar fi  o mare primejdie, avertizează  Ioan Scărarul în Scara Raiului: 
„Am văzut monahi care datorită sprijinului primit de la duhovnicul lor, au 

devenit foarte ascultători, smeriți, blânzi, înfrânți, sârguitori, nemunciți de 

patimi, fierbinți de dragoste pentru Dumnezeu.  
Marcel Ion Fandarac    

Venind însă demonii la unii dintre aceștia, i-au convins că pot să se retragă în 

singurătate, ca unii ce sunt destul de pregătiți a dobândi recompensa unei 

astfel de vieți și biruința asupra patimilor”.   
Sufletul meu este un înger urcând pe o scară spre Rai... 

29.10.2002, ora 22  
 
Unamuno 
 
Gândindu-mă mereu la moarte, mă tem să nu gândesc împotriva lui 

Dumnezeu. Frica de moarte mă apropie de Dumnezeu, simțindu-mi, astfel, 
sufletul divin...  

Unamuno: „(...) tot ce este ființă în mine, tot ce am ca ființă de la 

Dumnezeu...”, în ideea că lipsa prezenței divine în om, îi creează acestuia 

senzația neantului.  
Unamuno care urla în sine întorcându-se de la o liturghie:„Sunt un nimic, 
sunt un  nimic, sunt un nimic!”. 

Omul între vis și nebunie! 
Dreptul de a fi... 
 Sunt aspecte care mă leagă de Unamuno, altfel de ce să simt necesitatea 
imperioasă să scriu pagini în acest jurnal al meu? Eu, aidoma lui, cel supus 

unor șocuri existențiale deosebite... 
Azi, am multe griji, am  datorii imense, bani la limita traiului de azi pe mâine, 

iar situația asta a început cu mai bine de doi ani în urmă, de când am fost dat 

jos cu aplauze, de la tribuna Conferinței Scriitorilor ( desfășurată la Facultatea 

de Drept, București, 2001). Încercasem să vorbesc despre dreptul de a fi, 
discursul meu încăpând pe o filă A4, atât...  
Am deranjat, pe cine? Aminteam scriitorilor români despre dreptul de a fi... 

Vorbisem despre restructurarea severă a Uniunii Scriitorilor, renunțarea la 

structura stalinistă a acesteia, ordonarea activității înspre o structură 

administrativă profitabilă, de companie multinațională... De asemeni, 
vorbisem împotriva candidaturii lui Nicolae Manolescu, criticul care 

renunțase la literatură, se dedicase politicii etc. 
Lichelele au fost îngrozite, mi-au pus pumnul în gură... M-au aplaudat atât de 
tare, până m-au acoperit... Aplauze ca la un mort pe care-l duci la groapă... 

Dar mortul, nu eram eu... Era însăși Uniunea Scriitorilor și era, deja, Nicolae 

Manolescu mortul viu , cel care avea să ducă spre prăbușire, spre groapă 
Uniunea Scriitorilor, cum s-a văzut apoi...  

Lucian Vasiliu, cu înfățișarea lui de chelner îmbătrânit în potlogării, m-a luat 

pe după umeri și aproape că m-a îmbrâncit, dându-mă jos de la acea tribună... 

Lacheii lui Manolescu aplaudau, aplaudau... pe lacheul șef-votant/mutant... 
31.10. 2002,ora 02 01 

* 
* * 

Eminescu: 
 
„Stelele-n cer ard depărtărilor/ până ce pier„... 

Sufletul meu mișcând stelele... 
Adesea, mă gândesc la versul eminescian citat mai sus, când ies  în curtea 

mică, interioară, a imobilului din   str. Nicolae Golescu din București... Ies pe 

seară/noaptea , între 2230-0130, să-l scot la aer, să-l plimb pe Fulguț 
europeanul, motanul meu pe care   l-am găsit în această curte, în noiembrie 

2001, într-o noapte, pe la ora 0130. Tremura de frig și era înfometat... Era 

prima ninsoare, nu am notat data precisă. I-am pus numele Fulguț, pentru că 

el e alb  ca un fulg de nea și la fel de sensibil... Astfel, ieșind în curte, 

contemplu cerul înstelat, dominat de gândul singurătății sufletului meu. Ce se 
va alege de el după moarte? Va fi sus, printre stelele tremurătoare... În 

tremuratul lor parcă ard...; așa le-a văzut Eminescu... Statuia lui din fața 

Ateneului Român, se află la doar câțiva zeci de metri de casa în care 

locuiesc...Așadar, și la modul aproape fizic, Eminescu e lângă mine... Cine 

știe? Nu cred că e întâmplător că locuiesc lângă statuia lui... Eminescu de 
lângă Ateneul Român, privind cerul înstelat...   

31. 10. 2002, ora 0347 

P.S. Platon gândea că sufletul este inoculat cu ideile (eide-le) și că are 

automișcare în lucruri, de aceea este nemuritor. 
Aristotel îl contrazice, afirmând că nu există kinesis în afara lucrurilor, ea e 

doar o parte a sufletului, una din funcțiile acesteia, alături de gândire și 

senzație, de nutriție... 
* 

* * 
Bacovia 
 

Azi, nu am scris nimic... Discuții despre faliment... Apoi, discuții cu Eugen 
Uricaru pentru ca Uniunea Scriitorilor să-mi dea cei 300 USD,inclus TVA, 
pentru computerul  meu cu monitor Philips 17 inchs ,un pentium IV-IBM, 

performant; computer pe care l-am vândut US, pentru un preț mult mai mic 

față de prețul pieței... Dar, pentru că am fost presat de condițiuni... 
 Am oferit lui Eugen Uricaru ...un exemplar din cartea mea Amintirile 

Sufletului, cu autograf. În autograf scrisesem că președintele US, adică el, nu ar 

fi un înger de vânzare pus pe tarabe etc. La câțiva ani de la acest moment, 

aveam să constat cu uimire că Eugen Uricaru și-a intitulat un roman de al său 

chiar așa: Îngerul de vânzare etc. Mda! Mai precis: romanul lui se intitulează: Cât 
ar cântări un înger, apărut la Editura Cartea Românească, 2008. Pentru ce, sau 

de ce să mă mai mir? De nimic... Nu e primul scriitor (atenție!) căruia eu îi 

ofer o cartea de a mea cu autograf și care,api,  plagiază / pastișează autograful 

meu pentru a-și intitula o carte etc. Iar eu? Eu sunt un ilustru... necunoscut... 

lăsat cu osârdie în anonimat chiar de acești scriitori-funcționari ai Uniunii 
Scriitorilor, cei care fac jocurile în literatură... 

După discuția cu Eugen Uricaru, care se tocmise cu mine îndelung, precum 

un evreu, înainte să fie de acord cu un preț pentru computerul oferit de mine, 

preț pe care aveam să-l încasez cu foarte mare greutate de altfel, la vreo 

săptămână după predarea lucrului, însoțit de factură etc. Mda! Pe câți scriitori 
i-a trimis în străinătate acest Eugen Uricaru pe banii Uniunii Scriitorilor? Sau 

câți bani dați pe neve altor scriitori de gașcă, de același prozator-președinte? 
Destul... 
Scârbit de acest idiot, am coborât în restaurantul Uniunii Scriitorilor...  

La puțin timp, intră un scriitor de origine ucraineană: Ivan Nepohoda... 

Târăște după el o geantă cam jumătate cât ființa lui, plină cu foi de hârtie,deja 

folosite, provenite de la firme, srl-uri, foi de hârtie bune de aruncat la coș; pe 

cealaltă față a colilor, faţa albă, nefolosită, acest „croitoraș viteaz” scria de 
mână, cu un creion HB, traduceri din limba ucraineană în limba română a 
unor scriitori clasici ucrainieni... 
 Îl invit la masa mea, după ce mă salută în stilul lui ceremonios, aplecându-se 

puțin și ducând mâna dreaptă spre inimă... 

 ... Discuții sterile despre bolile de ficat, fiere, tratamente etc. Discuții despre 

literatura tradusă de George Lesnea etc. Despre viață...  

Îmi spune, printre altele că și-a pierdut casa, apartamentul din zona Gării de 

Nord și că s-a mutat, prin bunăvoința unui țăran, undeva lângă Chitila, într-o 

căsuță de țară, dar fără curent electric... Că se ajută de lumina lunii, să poată 
termina traducerile sale din ucraineană...  

( Continuare în pagina 23 ) 
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Îi dau niște bani, nu mulți pentru că nici eu nu am, și îi dau o soluție: să-și 
cumpere o baterie auto la care să conecteze o lampă auto, o veioză cu bec 
pentru curent electric continuu... Ochii îi strălucesc, aproape că-i lăcrimează... 

Îi ofer o bere... Ivan Nepohoda, un om de cultură și de televiziune... un om 
energic, de altfel... Off! 

Bacovia îmi șoptește tăcut din: Trec nouri: „Azi nu mai scriu nimic./Un tic și o 

țigară-/Și-amiezuri de zile se duc/ca o simptomă fugară.//Ce este, 

important, mereu,/Pe-aici, ca și-afară-/Amiezuri de zile se duc/Ca o 
simptomă fugară.„ 
Demult, n-am mai citit un vers de Bacovia... 

Bacovia, poetul tinereții mele... Îmi aduc aminte de o secvență de film-tv: 

între Bacovia și Tudor Arghezi, cu ocazia primirii de către Bacovia, 

dimpreună cu Arghezi, a unui premiu național. Bacovia, secvențial, aprinzând 

cu o mare sfială o țigară: țigară de la țigara lui Arghezi, care îi oferă un foc de 

la țigara lui, parcă unui puști... Un moment de mare tandrețe a Literaturii 
Române. 

De câte ori voi fuma o țigară, când voi mai fuma, mă voi gândi la Bacovia și 

la Arghezi..., la acești mari poeți români încercați de viață... Nemuritoare 

versuri s-au scris la o țigară... 
13.11.2002, ora 2238 

* 
* * 

ConstantinNoica: 
„Iar dincolo de lume stă un zeu vesel, care 

înțelege cu adevărat lucrurile și râde cu 
adevărat.”-Mathesis.  
Scriu în cafenea... De multe ori, stând cu o 

bere în față, cu o cafea... Așteptând versul... 

Aș zice, zeul vesel?! Ceilalți privindu-mi 

singurătatea... Nu de puține ori, mă simt 
ridicol... 
De Lăsata Secului (14/15 nov.2002), am fost 
la Felinare, o tavernă de pe bulevardul Dacia,  

în apropiere de Piața Romană ( peste ani , 
acestei tavern avea să i se spună Boema 33 ). 

Intru cu intenția de a mă însingura, de a-mi 

aștepta Versul... De la o masă, îmi face semn, 

salutându-mă, poetul Paul Vinicius însoțit de 
o profesoară de desen, de o studentă la 

sociologie, de artistul plastic Călin Chivu și 

de...poeta Clara Mărgineanu. Greșesc dând 

curs invitației. Mă așez la masa lor, comand 
bere. Bem.  
Ei vorbesc. Eu îi privesc. Paul Vinicius îmi 
spune despre cartea lui de poeme Bărbatul, în 

curs de apariție. Îl felicit etc. Apoi, încep să le 

vorbesc despre poezie și artă. Începe plictisul. 
Ei vorbeau despre pulă, pizdă,clitoris ... I-am 
deranjat!  Deci: se plictisesc! Clara se duce de două ori la toaletă.  
E din ce în ce mai beată. Apoi, începe să mă fixeze cu ochii ei inexpresivi, de 

„țigancă dornică de pulă”. Nu-i dau satisfacție. Urmează: mă provoacă la 

scandal. Mă întreabă de ce am spus eu sau „soția mea”, doamna Mariana, că 

ea ar fi o curvă. Eu, cunoscând-o pe Clara, o întreb: „Care-i problema? Ești 

ceea ce ești...”. Clara sare în sus de pe scaun:  „M-a atins, m-a strâns de 

mână!!!”. Țoapă. Isterică. Comportament de bețivă și de țigancă. Ceilalți o 

privesc stupefiați, surprinși. Eu: „Îți spun ce am de spus, în față! Când bei, îți 

arăți esența. Ești vulgară! Ea: „(...) la judecată!!! Am martori!!!”. Ar mai fi 
urmat caragialescul vitriol... 

Să fie adevărat că ea a pus-o cu mai mulți, spre a-și edita cărțile, a avea o 

slujbă, o casă? Nimic deosebit până aici. Viața ei, treaba ei! Dar de la astfel de 

amănunte biografice care-i aparțin și până a se lăuda, de pildă, că Marius 

Tupan nu va mai primi subvenția pentru revista Luceafărul, datorită acțiunilor 

ei de pe la Ministerul Culturii, datorită insistențelor asupra lui Ion Antonescu, 

ministru secretar de stat ( afaceristul post-revoluționar din domeniul 

turismului), cel care i-a și sponsorizat ultima ei carte de versuri, „din banii 

lui”-vorba ei, și care i-a făcut rost și de lăutari, la lansarea acelei cărți, la Casa 
Universitarilor în iunie 2002; intermediar pentru aducerea lăutarilor fiind 
obscurul regizor Cărmăzan. De asemenea, mai turuia poetesa, datorită 

influenței ei asupra lui Eugen Uricaru, președintele Uniunii Scriitorilor (cel 

care a stat aproape în poziție de drepți și a asigurat-o că Tupan nu va mai 

primi fonduri financiare pentru revistă etc.). De la toate acestea și până la 

trecerea directă la amenințări adresate mie, continuate: cum că ea îl cunoaște 

pe Nelu Ploieșteanu, lăutarul, că datorită ei Dinu Flămând l-a bătut pe Marius 

Tupan în Restaurantul US și l-a apostrofat pe Ioan Groșan că urmează și el să 

capete același tratament... Confuzie totală: stupefacție iradiantă pe fețele celor 

aflați atunci la masă, la vederea scenelor făcute de chivuță...Mai lipseau 
prunele lui Conu Iancu... 
Poetă? O mediocră sub orice nivel. Punct. 
După această întâmplare nefericită, a doua zi, vineri  15. Nov. 2002, merg ca 
de obicei la  Cafeneaua US. Acolo, dau iar de Clara Mărgineanu stând la masă 

cu fosta dactilografă a lui Laurențiu Ulici, Gabriela Care-fute-bine                

(o analfabetă urâtă cu draci!), și cu poetul Viorel Sâmpetrean, fost ziarist la 

Scânteia Tineretului, care a evolut altfel după 1989, curățindu-se... 
Stau la o masă. Trist. Scriu chinuit un text: „Tăcerea îngerilor”. Ritual?! Îl 
rescriu pe o altă foaie. Lucru care mi se întamplă foarte rar. Îl salut pe poetul 

izolat de lume, Horia Gane aflat la un pahar de vin cu soția sa. Cei doi îmi 

observă tristețea. Nu le spun decât despre faptul că sunt trist pentru că mi se 

întâmplă foarte rar ca fantumul să nu-mi iasă din prima. Horia și soția sa au 

înțeles, de fapt care-i adevărul? Mă salută mai mult decât prietenește. Tristețea 

mea era provocată de prezența chivuței acolo, în acel moment. Nu aș mai fi 

dorit să o revăd… așa de rapid... De aici și momentul rescrierii fantumului... 
Plec, trecând cu un aer imperial pe lângă „masa cu o târfă”. 
Cândva, Horia Gane mi-a propus să-i public un jurnal, un roman de fapt, 

despre viața lui, despre copilărie, despre deportarea lui în Transnistria, mi se 
pare. Romanul se numea în original: „Acasa”. I-am citit manuscrisul, era 
interesant. I-am sugerat să-i schimbe titlul în: „Brucan, cel ce m-a ucis”. A 
refuzat. Cred că era prin 1995. Am insistat. Era doar un titlu. A refuzat 

categoric, explicându-mi semnificația cuvântului acasa pentru el, dar și pentru 
poporul evreu: el care nu a avut niciodată o casă a lui, poporul evreu cel fără 

de țară vreme îndelungată... Voi regreta mereu că nu i-am publicat acel 

roman. Eu am fost cel care am greșit. Îi cer iertare acum, lui Horia Gane 
acolo unde o fi el... 
 
Să revin la cazul Clara Mărgineanu: 
Azi, citesc/recitesc Mathesis de Noica-... 

Considerațiile filosofului despre omul moral al 
lui Kant... Citez scurt, dar având legătură cu 
cazul literar Clara Mărgineanu: „(...) De aceea ar 
trebui odată protestat împotriva unei categorii 
de oameni, cari, închinându-se biologiei 

imediate, se cred singurii deținători de vieață”. 
Revin: În acea seară, Clara îmbătându-se îl 

privea pe Paul Vincius  și , ca într-un ritual 

sălbatic, îi urla: „Băăă!!! Tu ești un bărbat cu 

coaie... Ai coaieee... Le simt!!! Deși nu ți le-am 

atins... Băăă!!! Ești un poet cu coaie, ai coaie... 

Băăă, ți-aș linge coaielee... Lasă-mă să le 

ating!!!”. Și, brusc, Clara cade cu mâna întinsă 

pe sub fața de masă spre cracii lui Paul Vinicius 

excitat de bere și de jubilațiile poetei bețive... 

Iată, așadar, animalul și biologia imediată. 

Noica în Mathesis : „(...) Hotărât, nu. Nu aceștia 

sunt singurii deținători de vieață. Vieața pe care 

o dețin ei, de altfel, e joasă și trivială. Acestei 

vieți, într-adevăr, voim să-i punem un capăt. 

Dar rămâne vieața cealaltă, vieața omului. Și 
aceasta se petrece dincoace, printre scheme. 
Iată un singur exemplu: omul moral al lui 
Kant”. 

Noica spune mai departe că paginile scrise de el au o țintă: să-l facă pe om să 

surâdă, justificarea paginilor de vieață interioară: „ Paginile acestea sugerează, 

numai. O singură pretențiune au: să facă uneori pe ceilalți să surâdă”. 

Sper că publicând eu aceste pagini, ceilalți vor surâde văzând-o pe Clara 

Mărginașa. Ea va rămâne la marginea memoriei culturale. Și pentru ea nu e 

puțin, credeți-mă. Ăsta îi este destinul, oricât  s-ar strădui... De fapt, s-a 

străduit, după cum am arătat... Destinul ei de chivuță a literaturii române. 

Cândva, va fi doar o amintire a ceea ce a fost: „prințesa tavernelor”. Dar, îi 

vor rămâne cărțile ei de poezie, ca un simbol al sacrificiului ei trupesc, și cam 

atât! Chivuța din Două lozuri..., aia cu prunele sleite... 
Noica-Mathesis:„(...) Dacă nu vom face pe nimeni să surîdă, atunci, au fost 
scrise degeaba. Căci avem convingerea aceasta că adevăratul sens al culturii 

noastre- despre care ar vroi să fie vorba aici- și adevărata soartă a omului, 

trebuie să fie ridicol. Omul general formalizat trebuie să fie și el ridicol. E cea 

mai înaltă înțelegere a vieții isterice, poate, să simți tot ridicolul ei, tot ridicolul 

culturii, să te simți tu însuți ridicol, tu, care încerci să te faci, care trebuie să 
încerci singur facerea ta-cînd tot restul este”. 

Clara și mulțimea aidoma ei, cei care o înconjoară și o curtează etc., nu se vor 

simți niciodată ridicoli. Aici, e diferența! 

Am scris fantumul Tăcerea îngerilor, privind-o pe Clara, în Cafeneaua US, și 
având în minte acea întâmplare nefericită, amintită mai sus... 

Azi, recitindu-l pe Noica, am înțeles că tăcerea îngerilor își are sensul ei... 
Redau doar primele versuri: „Tăcerea îngerilor... eu/ atât mi-a mai rămas s-
ascult/ privind acea târfă, mereu/Ca Dumnezeul cel incult”... 

Chiar , Dumnezeu s-ar fi simțit cum, în acea situație?... 

Transcriu și celelalte versuri din Tăcerea îngerilor:          „ Tăcerea îngerilor... 
eu//parcă-i a stelelor tumult,/doar una-n veci tace în zeu,/numai pe ea am s-
o ascult...//Privind acea târfă, mereu,/când eu voi fi murit, demult,/la steaua 
sufletului meu/ la Dumnezeul cel incult”... 

Ay, acel zeu vesel, acel Dumnezeu incult, care înțelege cu adevărat lucrurile și 
râde cu adevărat, cum ar fi spus profeticul Noica... 

16.11.2002,ora 1557 
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roblema izraelită constituie una din preocupările constante ale lui Eminescu încă de 

la începuturile activităţii sale publicistice, primele marginalii fiind regăsite în Curierul 
de Iaşi, începând cu 25 iunie 1876 şi continuând cu articole ample în Timpul până la 
sfârşitul anului 1882. 
 
Încercarea de surprindere a atitudinii lui Eminescu faţă de problema evreiască se 
anunţă, încă dintru bun început, una dificilă, deoarece opinia publică a interpretat 
criticile sale la adresa evreilor de pe o poziţie rasială, etichetându-l drept „antisemit”. 
 
În ceea ce priveşte problema izraelită, trebuie menţionat dintru început că articolele 
critice la adresa evreilor nu au un fundament religios sau naţional, ci economic. Cu 
prilejul modificării articolului 7 din Constituţie, Eminescu nota: „În această oră de 
apropiere generală, când România dă într-adevăr din toată inima posibilitatea ca 
izraeliţii să devină cetăţeni ai ei, ne simţim datori a vorbi în spiritul păcii şi a reaminti 
că nu ura contra rasei izraelitei, nu patima, nu prevenţiuni religioase ne-au silit a 
menţine un atât de strict punct de vedere, ci mai cu seamă natura ocupaţiilor 
economice ale evreilor”. „Dacă 
statul român ar fi puternic – 
ceea ce un stat liberal nu poate 
fi, căci el renunţă la puterile sale 
în favoarea individului – dacă 
naţia română ar fi economiceşte 
puternică – ceea ce o naţie 
agricolă nu poate fi, căci 
valoarea producerii ei e 
mărginită într-un mod fatal – 
atunci chestiunea izraelită n-ar fi 
un pericol, ba nu s-ar fi născut 
niciodată”[1] , nota Eminescu la 
27 febr. 1979. 
 
George Călinescu în articolul 
„Eminescu la ordinea zilei” din 
„Naţiunea” (28 apr.1946) 
susţine substratul economic al 
articolelor eminesciene 
îndreptate împotriva evreilor. 
„Oriunde e teren pentru neagra 
speculaţiune, evreul e-acasă”[2]. 
Evreii sunt consideraţi drept 
„clasa sterilă” care speculează şi 
transmit bunurile fără a fi 
participat la producerea lor. În 
concepţia lui Eminescu, 
„comerţul e o mişcare parazitară, prin care produsul muncii trudnice a ţăranului şi a 
proprietarului, trecând prin mâinile unui terţ, se scumpeşte atât în dauna 
producătorului, cât şi în dauna consumatorului”. Poziţia critică adoptată de Eminescu 
are drept cauză fundamentală ocupaţiile neproductive ale evreilor, aceştia erijându-se 
în exploatatori. 
 
Ocupaţia economică a evreilor e pusă în discuţie şi de către alţi cercetători. Carol 
Iancu în „Les juifs en Roumanie (1866-1919)” identifică ţăranii ca fiind singurul 
element productiv, în vreme ce evreii au parte de o atitudine critică deoarece poziţia 
lor este aceea de intermediari neproductivi. 
 
În lucrarea „Le Saint-Siege et la Roumanie moderne (1856-1866)”, I. Dumitriu–
Snagov analizează condiţiile de viaţă ale locuitorilor ţării din această perioadă, în 
legătură cu confesiunile religioase practicate, surprinzând şi situaţia evreilor. Pe 
aceştia îi caracterizează drept o populaţie alogenă „deplasată în majoritatea ei la 
începutul secolului mai ales din Rusia şi Polonia în Moldova”. După aprecierea 
aceluiaşi autor, evreii „deţineau în mâinile lor în special comerţul”. Pe baza mai 
multor documente se atestă o deplasare masivă de evrei în Principatele Române, în 
timpul ocupaţiei austriece din 1854 – 1857”. Legislaţia consulară era favorabilă 
intereselor acestor „Untertanen” – „supuşi” ai Austriei şi Prusiei – „ca şi  comerţului 
şi în general infiltraţiilor în economia ţării”. Au fost stimulate „numeroase investiri de 
capital străin, legate de administraţia militară a ocupanţilor”[3]. 
 
În articolele ce vizează problema evreiască, Eminescu se foloseşte de unele studii 
apărute în epocă pe baza analizării situaţiei la care s-a ajuns în Galiţia, precum şi în 
Bucovina (aflată sub stăpânire austriacă) şi unde nu existau restricţii legale. 
 
 „Austria a urmat curentului general, desfiinţând în anul 1868 legea contra uzurii, dar 
de atunci s-au produs fapte şi împrejurări economice atât de anormale şi 

înspăimântătoare, încât legiuitorul a fost silit a introduce în iulie 1877 pentru Galiţia şi 
Bucovina o lege specială spre a înfrâna şi a pedepsi abuzurile uzurare”[4], scria 
Eminescu în 1879. Eminescu mărturiseşte că are acces la cunoaşterea aspectelor 
problemei prin studierea cercetărilor făcute în Galiţia şi Bucovina de către autorităţile 
publice administrative şi judecătoreşti, revelările produse cu ocazia dezbaterii legii din 
iulie 1877 în Corpurile legiuitoare ale Austriei şi prin diferite scrieri. Pentru Bucovina, 
în special recomandă studiul asupra naturii şi efectelor uzurii făcut de Platter, 
profesor la Universitatea din Cernăuţi (Der Wucher in der Bucovina). Despre uzurari, 
Eminescu vorbeşte în termenii cei mai aspri, considerând că „sunt organizaţi ca o 
ceată de tâlhari. Agenţii lor descoperă pe industriaşul sau pe ţăranul nevoiaş, îl înşală 
fără sfială”. În anul 1874 cel puţin 10.000 de ţărani din provinciile de dincolo de 
Lutha şi-au pierdut proprietăţile din cauza datoriilor. Dacă lucrurile ar continua aşa, 
„vor dispărea ţăranii, care sunt o condiţiune pentru puterea şi pentru existenţa 
statului”[5]. Bucovina fiind o ţară agricolă, era lesne de înţeles că cei afectaţi de 
efectele uzurii erau ţăranii, micii proprietari. În urma legilor din 1848 şi 1855, ţăranii 
dobândiseră dreptul de proprietate şi libertatea; legiuitorul nu s-a gândit însă la 
măsurile tutelare pentru a-i putea ajuta pe aceştia în lupta cu capitalismul. Lipsa de 
instrucţie şi de experienţă, o moralitate îndoielnică fac din ţăran „prada uneltirilor 
uzurare a speculanţilor la care el e nevoit a se adresa”. După Platter, nu se observă 
nici o evoluţie a ţăranului din Bucovina în cei 100 de ani de anexare la Imperiul 
Austro–Ungar, el rămânând „o fiinţă cu totul nedezvoltată sub raportul moral şi 
intelectual, care are trebuinţă de ajutor faţă mai ales cu speculantul rafinat”[6]. 
 
Creditorii sunt astfel recrutaţi mai ales din rândul ţăranilor, nu numai pentru 

acoperirea unor 
nevoi economice, ci 
şi pentru datorii de 
lux, de 

consumaţiune”. 
„Cârciuma e locul de 
predilecţie în care se 

contractează 
datoriile.” Apoi se 
stipulează dobânzi pe 
lună, pe săptămână, 
se adaugă dobânzi la 
dobânzi, se 
stipulează clauză 
penală şi apoi se 
încheie poliţă prin 
notariat. „Actul ce 
constată datoria 
cuprinde o sumă care 
reprezintă de mai 
multe ori suma 
primită”. Poliţa este 
preferată de 

„speculant”, 
deoarece ea ascunde 
manipulările uzurare 
iar din cauza 
procedurii sumare şi 
din cauză că 

debitorul nu e în stare a se înfăţişa la tribunalul depărtat comercial spre a face 
contestaţiile. 
 
Statisticile alcătuite şi consultate referitoare la naţionalitatea creditorilor indică în 
proporţie mare pe evrei. „Speculanţii, în cea mai mare parte izraeliţi, nu puteau a-şi 
însuşi imobilele debitorilor lor şi erau ameninţaţi de legea contra uzurii”. Însă în anul 
1867, izraeliţii dobândesc dreptul de a avea imobile, iar în anul 1868 se înlătură legea 
contra uzurii. Efectul imediat este aparent sporirea posibilităţii de a dobândi credit şi 
înmulţirea vânzărilor silite ale imobilelor debitorilor. Urmărind îndeaproape statistica 
vânzărilor silite în anii 1864 şi 1865 (an marcat de cea mai mare mizerie datorită 
proastei recolte), dar şi după introducerea libertăţii prin legea din iunie 1868, adică 
vânzările silite din anii 1875, 1876 şi 1877, Eminescu constată că faţă de 1865 în 1877 
vânzările silite din Bucovina au fost de 12 ori mai multe (68 de vânzări silite în 1865 
faţă de 817 în anul 1877). Alarmant este faptul că ţăranul agricultor câştigă şi de 10 
ori mai puţin decât capitalistul. Dr. Rydzowski, în raportul său către Cameră în 
privinţa legii din iulie 1877 afirmă că „folosul capitalismului în Galiţia întrece de 3, 5 
şi de 10 ori câştigul ce-l poate avea agricultorul din pământul său sau industriaşul din 
industria sa”. Mizeria economică este evidentă, de vreme ce multe din vânzările silite 
sunt pentru plata unor creanţe de numai 2-3 florini, aşa cum constată şi ministrul de 
justiţie Kaserer. 
Platter dovedeşte că pentru Bucovina e falsă concluzia că în urma înlăturării legii 
contra uzurii condiţiile de creditare ar fi uşoare. Spre exemplu în anul 1875 s-a vândut 
un imobil în valoare de 250 florini pentru o datorie de 90 creiţari (!), în 1876 s-au 
săvârşit vânzări silite pentru datorii infime (1 fl. 36 de creiţari sau 2 fl. 50 cr.). De 
notat este că în acele sume pentru care s-au săvârşit vânzările silite se regăsesc pe 
lângă capitalul datorat şi dobânzile. Conform calculelor lui Platter dobânzile au oscilat 
pornind de la un minim de 33,96 % în 1877 şi ajungând până la 185 %. 

( Continuare în pagina 25 ) 
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Menţionăm faptul că insistarea asupra textelor publicisticii eminesciene nu este 
întâmplătoare, pentru că ea justifică atitudinea critică a lui Eminescu asupra evreilor, 
aceasta având un fundament economic social şi moral. 
 
Eminescu atrage atenţia încă de la început, asupra faptului că sloganul revoluţiei 
franceze „libertate, egalitate, fraternitate” rămâne o formă fără fond în măsura în care 
aceste bunuri nu sunt rezultatul firesc al unei înalte dezvoltări economice. Problema 
izraelită se leagă indisolubil de perspectiva economiei româneşti. În articolul 
„Rezultate ale uzurii în România”, Eminescu porneşte în demersul său deconspirativ 
ce vizează evreii de la contextul social, politic şi istoric. Are în vedere mai întâi 
momentul 1859 care marchează obţinerea libertăţii absolute pentru creditor de a-şi 
stipula, pentru lucrurile date împrumut, foloase de orice fel şi nelimitate. Înaintea legii 
rurale de la 1864 proprietarii îşi exploatau moşiile cu capitalul în muncă şi în banii ce 
primeau de la săteni (Tocmai de aceea se calcula venitul moşiilor după numărul 
clăcaşilor ce dădeau dijmă 
proprietarilor). Prin legea din 
1864, sătenii au fost emancipaţi 
de clacă şi de dijmă; pe lângă 
libertate, li s-a recunoscut dreptul 
de proprietate asupra unei mici 
părţi de pământ pentru care erau 
obligaţi a plăti. Legiuitorul însă 
nu a făcut nimic pentru a-i oferi 
sprijin locuitorului sătean, pentru 
a-l susţine şi a-l apăra şi mai ales 
a-i înlesni sumele de care ar fi 
avut nevoie pentru plata 
impozitelor, pentru întreţinerea 
gospodăriei. Ţăranul „este 
împovărat de varii obligaţii, 
tocmele pentru munci 
agricole”[7], astfel încât sub 
regimul libertăţii, săteanul a ajuns 
într-o stare mult mai rea de cum 
fusese înaintea legii rurale. Prin 
aceeaşi lege din 1868, revăzută în 
anul 1872, s-a introdus şi un 
aliniat referitor la executarea 
silită. „În caz când, după 
îndemnul şi execuţiunea consiliului comunal, locuitorii vor arăta îndărătnicire sau vor 
dosi din comună, consiliul îndată va cere de la subprefectura locală a-i trimite ajutor 
de dorobanţii necesari în executarea locuitorilor îndărătnici sau fugari”[8].  
 
La analiza diferitelor tocmeli agricole, Eminescu constată că dobânda plătită de 
sătean pentru ceea ce primeşte în pământ sau nutriment, nu e mai mică de 84,90 %, 
dar în cele mai multe cazuri ea ajunge la 164 %, la 200 %, 250 %, chiar 300 % . Dacă 
astfel stau lucrurile în Muntenia unde „ exploatarea mizeriei săteanului” e săvârşită de 
proprietari sau arendaşi creştini, cum stau lucrurile oare în Moldova unde 
exploatatorii sunt izraeliţi, pe aceştia nelegându-i nici istorie comună, nici sacrificii 
comune de clasa exploatată? Mizeria ţăranilor a avut drept consecinţe o rată a 
mortalităţii mai mare, dar şi imoralitatea crescândă, dovadă în acest sens fiind 
numărul din ce în ce mai mare de zile de arest; un alt fenomen cauzat de mizerie este 
în mod surprinzător pentru epoca descrisă emigraţia populaţiei din România în 
Bulgaria, în Serbia şi chiar în Basarabia. 
 
În 13 iunie 1879, Eminescu publică în Timpul cea de-a treia parte din amplul demers 
analitic „Chestiunea izraelită”, intitulată „Industrie şi comerţ”. Porneşte de la premisa 
că, aşa cum susţinuse şi până atunci, „ România e o ţară agricolă”. Nu contestă faptul 
că industria şi comerţul sunt de mare însemnătate pentru economia unui stat, dar ele 
nu pot exista în mod firesc deoarece în ţară nu există o adevărată bancă menită a 
înlesni necesităţile impuse de comerţ şi industrie. Lipsa de capital, dar şi o anumită 
ignoranţă în ceea ce priveşte solvabilitatea sau pregătirea străinilor în sectoarele de 
industrie în care licitau au generat acapararea acestor sectoare de către străini. Statul a 
oferit străinilor, îndeosebi izraeliţilor, privilegiul „de-a mânui capital public, veniturile 
bugetului statului, al judeţelor, al comunelor”. Străinii au avut şansa de a-şi constitui 
capital cu banii publici. 
 
Mizeria clasei mijlocii este surprinsă de publicaţiile inserate în „Monitorul” ce au 
drept scop vânzarea a câte-o casă pentru impozit neplătit în valoare de numai 20 lei 
noi. Şi mortalitatea mare a populaţiei ortodoxe din Bucureşti în raport cu natalitatea 
mică devine indicator al mizeriei. În paralel, Eminescu surprinde, ca semn al 
bunăstării natalitatea mai mare decât mortalitatea în cazul evreilor. Pentru a susţine 
cele afirmate, Eminescu citează statistica oficială pe anul 1875 cu natalitatea şi 
mortalitatea românilor şi evreilor din principalele oraşe ale Moldovei. Scăderea 
populaţiei române semnalată în oraşele Moldovei este contraponderată de creşterea 
numărului evreilor. 
 
Dacă odinioară Bucureştiul se diferenţia prin industria prelucrării mătăsurilor, a 
pielăriei, prin căldărărie, şelărie, „astăzi, constată Eminescu, nu mai există acele 
industrii şi trebuinţele le satisfacem cu obiecte importante”[9]. În schimb, Bucureştiul 
e populat de comercianţii izraeliţi care vând produse importate. 
 
Preocuparea faţă de „chestiunea izraelită” ajunge să ocupe primul plan în articolele lui 
Eminescu într-un moment anume, atunci când se discută cu aprindere – nu numai la 
noi în ţară, dar şi în cercurile politice şi în presa de peste hotare – problema 
modificării articolului 7 din Constituţie, cerinţă formulată de Congresul de la Berlin 
ca o condiţie  a recunoaşterii independenţei României. 
 
Trebuie amintit faptul că în 1857 era votat un amendament care stipula, în chip 
special, drepturi pentru „cultele necreştine”. În 1866, Constituţia include art. 7 care 
prevedea că „Numai străinii de rit creştin pot obţine calitatea de român”. Aşadar, în 
calea obţinerii cetăţeniei române se interpunea un obstacol care ţinea de religia 
profesată, excluzându-se, la modul absolut, cei care nu erau creştini, în speţă evreii. 

Măsura viza atât evreii veniţi de curând, cât şi pe cei ce locuiau în acest spaţiu de 
generaţii. Circularele lui Brătianu din 1867 constituiau declaraţia de război lansată de 
burghezia română împotriva burgheziei evreieşti, deţinătoarea capitalului financiar. 
 
Eminescu ia poziţie faţă de impunerea Congresului de la Berlin care lega 
recunoaşterea independenţei câştigată prin sacrificiul românilor de o problemă de 
competenţa organelor legislative interne. În acest sens, Titu Maiorescu consideră 
dispoziţia Tratatului de la Berlin „o umilire nemeritată!” Dincolo de reacţia de 
moment, Eminescu e interesat de problema evreiască şi începe s-o studieze cu 
seriozitatea ce-l caracterizează. La 27 iunie 1879, subliniază că articolul 7 lovea în 
evreii care meritau a avea drepturi „şi această injustiţie suntem oricând gata de a o 
recunoaşte şi de a o drege, dând deplină satisfacţie exigenţei umanitare. Şi aceasta o 
vom face-o de-ar exista art. 44 sau de n-ar exista, adică independent de orice amestec 
al străinătăţii”[10]. 

 
Articolul 44 din Tratatul de la Berlin, 
preconizând că, în România, distincţia de 
credinţe religioase şi de confesiuni nu trebuie 
să constituie un motiv de excludere de la 
obţinerea de drepturi civile şi politice, putea să 
pară că cere naturalizarea imediată şi globală a 
tuturor străinilor din ţară, şi, în primul rând, a 
evreilor. 
 
Eminescu pledează în articolele sale de 
dinaintea Constituantei, pentru acordarea 
naturalizării acelor evrei care vor să devină 
români şi o merită, care „se identifică cu ţara”. 
 
Asimilarea acestora este un proces de lungă 
durată, dovadă fiind chiar istoria unora dintre 
ţările semnatare ale Tratatului de la Berlin. O 
analiză amănunţită face în cazul Prusiei în 
serialul său de articole Cestiunea izraelită. 
Demersul lui Eminescu vizează şi implicaţiile 
economice şi sociale ale unei posibile 
naturalizări nediferenţiate. Evreii prin 
ocupaţiile lor, alcătuiesc „clasa de mijloc”, iar 
legislaţia liberală este „exclusiv în favoarea 

acestei clase”, nu în favoarea ţărănimii. Efectul ar fi unul previzibil: se creează 
pericolul ca evreii să devină „stăpânii privilegiaţi”, iar ţăranul „slugă” la ei. El pledează 
pentru acordarea drepturilor civile şi politice evreilor fără compromiterea intereselor 
naţionale şi economice ale românilor. Punctul nevralgic îl reprezintă dreptul de 
cumpărare  a proprietăţilor rurale. În măsura în care evreii deţineau capital, Eminescu 
anticipează prin acordarea dreptului de cumpărare a proprietăţilor rurale posibila 
expropriere a naţiei româneşti din ţară. 
 
După cum se observă, Eminescu nu discută niciodată problema izraelită izolat de 
ansamblul proceselor economice şi sociale ale ţării, înţelegând prea bine că „răul cel 
mare” sălăşluieşte în înseşi bazele societăţii care-l face pe ţăran predispus „la cea mai 
inumană exploatare din partea capitalului”. Articolul din 23 iunie 1879 este relevant 
pentru poziţia sa: „Cu multă greutate, cu destul chin, poate, şi este speranţa că se va 
dezlega cestiunea evreilor, şi independenţa, deja destul de scump plătită, nu va fi 
recunoscută: va rămâne însă de dezlegat o cestiune gravă şi mai grăitoare, cestiunea 
vieţii noastre publice […] Vom fi un stat independent, cum vom face uz de această 
independenţă, aceasta e cestiunea cea mare”. 
 
Anumite articole şochează prin duritatea limbajului şi abordate extrapolat ar putea 
deveni argumente în susţinerea unei atitudini antisemite. Numai că aparenţele sunt 
înşelătoare, pentru că articolele eminesciene se fundamentează pe argumente de ordin 
istoric, social, economic. 
 [articol apărut în revista Utopia, nr.2] 
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Radu Gyr este pseudonimul lui Radu Ştefan Demetrescu, născut la 

02.03.1905 în Câmpulung Muscel şi decedat la 25.04.1975 în Bucureşti. 

A fost Confrenţiar Universitar la Facultatea de Litere şi Filosofie din 

Bucureşti. Pentru că a gândit şi şi-a exprimat liber crezul,  a făcut puşcărie 

în 4-5 etape, în perioada 1919-1964.  

După detenţia de sub regimul lui Carol al II-lea este închis şi de 

Antonescu, apoi este eliberat şi trimis spre „reabilitare“ în batalioanele de 

la Sărata. În 1945, regimul comunist îl încadreaza în „lotul ziaristilor“ 

condamnându-l la 12 ani. Revine acasa în 1956, dar după doi ani este din 

nou arestat şi condamnat la moarte pentru poezia Ridică-te Gheorghe, 

ridică-te Ioane! În total, sub regimul comunist a executat aproape 16 ani de 

detentţe.  

 

A suferit chinuri inimaginabile în închisoarea Aiud, fiind grav bolnav, i s-a 

refuzat orice ajutor medical. Cărturarul Radu Gyr a lăsat în urmă o operă 

poetică de valoare unică, la care se adaugă o multime de studii şi eseuri 

critice, raspândite în periodicele românesti de-a lungul anilor.  

 

A fost membru de seama al Mişcării Legionare, Comandant Legionar şi 

şef al regiunii Oltenia. Este autorul versurilor cântecelor: Sfânta Tinerete 

Legionara, Imnul Moţa-Marin, Imnul Muncitorilor. A fost laureat al mai 

multor premii ale Societatii Scriitorilor Români şi ale Academiei Române. 

În 1940, pe timpul guvernării legionare a fost director general al teatrelor, 

timp în care ia initiativa surprinzătoare a înfiinţării 

Teatrului Evreiesc.  

 

Între anii 1963-64, comuniştii au dorit o deschidere 

spre Occident (ca să profite economic, nu de dragul 

democraţiei) şi au eliberat deţinuţii politici, între 

care şi pe Radu Gyr, cu condiţia să-şi renege 

scrierile pentru că altfel mulţi puşcăriaşi legionari 

vor fi ucişi din cauza sa. Poetul cedează în faţa 

şantajului, pentru a nu produce necazuri colegilor 

de idealuri religioase şi politice. 

Iată ce-i mărturiseşte Radu Gyr lui Ioan Ianolide în 

1984: „Am împlinit 64 de ani. Din 1919 până în 

1941 am fost în conflict cu lumea burgheză, care a 

degradat ruşinos viaţa creştină. Din 1941 până în 

1964 am fost întemniţat, chinuit şi batjocorit, de la 

început de dictatura antonesciană, apoi de cea 

comunistă. Din 1964 până astăzi sunt încarcerat în 

mine însumi, deoarece lumea mă ostracizează, mă 

umileşte şi mă desconsideră. Nu eu, ci Hristos este 

urât şi prigonit în mine. (...) Am fost flămând timp 

de 25 de ani, adesea distrofic, din cauza 

subnutriţiei. Mi-am simţit trupul îngheţat în toţi anii temniţei. Am fost 

bătut, chinuit şi torturat ani de zile, până la distrugerea rezistenţei fizice şi 

sufleteşti. Am cunoscut îngrozitoarea experienţă a trăirii dincolo de 

limitele suportabilului. Timp de ani de zile am fost ameninţat cu moartea. 

Necontenit mi s-a cerut sufletul. Ani mulţi, vreo 15 la număr, am fost 

terorizat să mă reeduc. Am refuzat, temându-mă nu de moarte, ci de 

prăbuşire. Numai Dumnezeu m-a apărat de cădere, căci nu există om care 

să reziste la toate chinurile.”  

În închisoare, neavând dreptul la hârtie şi creion, îşi salva poeziile  

memorându-le. A reţinut zeci de mii de versuri pe care le-a aşternut pe 

hârtie după ce a fost eliberat. Volumele Sângele temniţei şi Stigmate au 

apărut postum. Am în faţă volumul care le reuneşte, publicat de editura 

Lucman în anul 2009 şi la care mă voi referi în continuare. Trebuie să 

facem distincţie între valoarea estetică a literaturii lui Radu Gyr şi 

simpatiile sale politice. Urmărim aşadar primul aspect. 

Autorul mărturiseşte că poezia sa începe dincolo de limitele suportabilului. 

În lirica sa,  răvăşitoare şi halucinantă, nu a mai rămas decât sufletul 

pustiit. Radu Gyr e cântăreţul temniţei goale, al lanţurilor scrâşnind pe 

cimentul ud, al gratiilor şi al sângelui curs pe duşumele, a  revoltei dincolo 

de imaginabil: „În aprigele mele belciuge, / piatra mă-nfulecă, fierul mă 

suge. / În bezne m-afund, zi de zi, şi-n urât, / întâi pân´ la glezne, apoi pân´ 

la gât. // Curând, o să-mi treacă de gură, de frunte, / lespedea temniţei, cu  

gângănii mărunte, / şi-am să dispar în grozava ei guşă, / în mugetul ei 

subteran şi-n cenuşă...” (Prefaţă la cântece din temniţă)Spaima provocată 

de claustrare evidenţiază imagini ale nocturnului terifiant, caracterizat prin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dinţi, sânge, lanţuri, laţuri. N-a mai rămas decât tentaţia extincţiei: „În 

fiece noapte, din spaţii lichide, / la uşa celului  

opreşte, gemând, o cotiugă. / - Sunt Amintirea, deschide... // O îmbrâncesc, 

o alung, îi spun ticăloase cuvinte; / mi-ncarcă-n cotiugă anii, şi pleacă-

nainte, / pe uliţa ei somnoroasă... // În fiece noaspte, la gratii de fier, / vine  

Tristeţea şi lung îşi întinde, / spre mine, rânjind, zbilţul ei de hingher, / şi-n 

zbilţu-i nemernic mă prinde. // Simt pe grumaz strânsoarea rotundă, / mă  

zvârcolesc şi mă zbat cu smuciri de dulău; / - Slăbeşte, Tristeţe, puţin, 

zbilciul tău... / dar laţul mai crunt, mai adânc, se afundă... // Şi-n fiece 

noapte,-n celula cu febre, / tunând, uruind, pe vinete şine, / ţi-aud 

Deznădejde, venind peste mine / trenul tău negru,-ncărcat cu tenebre. // 

Vagoanele-ţi duduie, grele, prin noaptea de-asfalt, / şi eu te aştept, 

Deznădejde, la cantoane de jale, / şi-n fiece noapte, cu ţipăt înalt, / hoitul 

meu blestemat îl arunc sub roţile tale... (În fiece noapte) 

Cumetre de singurătate îi sunt insectele şi animalele temniţei, care-i alină 

sufletul: „Dragi prieteni de singurătate, / când celula cu beznă se-ncarcă, / 

ploşniţă soră, guzgane cumnate, / mătuşă libarcă. // Şi voi lighioane surate, 

/ păianjeni, păduchi şi gândaci, / numai voi, din pereţii posaci, / călcaţi cu 

inimi de frate / prin orele înveninate...””. 

Foamea apare iluzorie, o fata morgana pe care ar vrea s-o ucidă : „Lacătul 

a gemut din făptura-i întreagă, / gardianul zăvorul a tras / şi-n celulă-am 

rămas / eu şi foamea slăbănoagă // Singuri stăm, faţă în faţă. / o văd ca prin 

ceaţă / cum se despoaie fără ruşine / şi ţopăie, cu buricul la mine. // Aş 

omorâ cu pumnul, ca pe-o târfă, / năluca-i de oase şi piele, / dar braţul 

ăsta-i şomoiog de cârpă, / şi degetele nu sunt ale mele...” 

Fumatul unei ţigări i se pare un act erotic: „Te-ascund în pumn de azi 

dimineaţă / şi pe furiş te mângâi adânc, / noaptea-

aşteptând ca să-ţi beau, să-ţi mănânc / carnea de 

văzduh, pădureaţă. // (...) // Tutun negru, ca părul 

muierii / vărsat în culcuş, pătimaş, - / trezite-n piept, 

toate lăutele fierii / le zvârcoleşti sub arcuş ucigaş.” 

Sângele morţilor în celule se revoltă şi urlă: „Dacă-

mi lipesc urechea de cimentul celului, / ascult, ascult 

/ cum sângele temniţei, ca un mare tumult, / ca un 

geamşt abrupt, / curge pe dedesupt, curge torent de 

veninuri amare, / tinut în pământ sub zăvoare.” 

În disperare, credinţa pare întâi un paleativ, apoi o 

speranţă pentru rezistenţă. Într-un poem 

impresionant Iisus este şi el un deţinut care a suferit 

pentru omenire: „As-noapte Iisus mi-a intrat în 

celulă. / O, ce trist, ce înalt era Crist! / Luna-a intrat 

după El în celulă / şi-L făcea mai înalt şi mai trist. // 

Mâinile Lui păreau crini pe morminte, / ochii adânci 

ca nişte păduri. / Luna-L spoia cu argint pe veşminte, 

/ argintându-I pe mâini vechi spărturi. // M-am 

ridicat de subt pătură sură: / - Doamne, de unde vii? 

Din ce veac? / Iisus a dus lin un dget la gură / şi mi-a 

făcut semn să tac... // A stat lângă mine pe rogojină: / - Pune-Mi pe răni 

mâna ta, / Pe glezne-avea umbre de răni şi rugină, / parcă purtase lanţuri, 

cândva...” Poetul adorme parcă o mie de ani, iar când se trezeşte paiele 

miroseau a trandafiri. Iisus însă a plecat, lăsându-i puterea să reziste, 

contopindu-se cu sacrificiul Lui : „-Unde eşti, Doamne? –am urlat la 

zăbrele. / Din lună venea fum de căţui. / M-am pipăit, şi pe mâinile mele / 

Am găsit urmele cuielor Lui...” (As-noapte, Iisus) 

Nici moartea nu-i mai apare poetului ca o uşurare a suferinţei, ca un 

moment de împăcare cu destinul: „Când voi muri în temniţa asta spurcată, 

/ strivit de stigoii celului şi de milenii, / or singur punându-mi o sfoară de 

beregată, / în moartea mea u vor fi duioşii, nici sfinţenii. // Nici un heruv 

nu-mi va fi lunecat peste faţă, / morţii să-i dea împăcare, surâs şi blândeţe. 

/ Îngerii mei au fost osândiţi la ocnă pe viaţă, / sau spânzuraţi, ca hoţii, 

prin pieţe. // (...) // Vânăt de silă ţi ură, leşu-mi sălbatic / nu va fi luminat 

de raiuri boltite... / Cei ce-or intra în velulă vor merge ca pe jăratic / pe 

urletul meu, ca pe cuie, ca pe cuţite. // Şi-am să las în celulă o baltă de 

lacrimi sărată, / şi vor aduce căldări, smârcul amar să mi-l strângă. / 

Zadarnic s-o umple cu plâns găleată după găleată, / din ciment vor musti 

lacrimi noi şi pereţii mereu au să plângă. // Şi-un scuipat, cât mai gros, 

repezit cu putere-n tavan, / am să las, sî-mpietrească pe veacuri ca 

stalactita. / Prin el, vreau să-mi ţintui de-a pururi ursita, / sus, pe un cer 

decăzut şi duşman...” (Când voi muri)  

Cineva spunea că Bacovia este primul/singurul scriitor român care a 

coborât în infern. Atunci  Radu Gyr a suferit în iad, dincolo de limitele  

suportabilităţii. Ce a pătimit acolo numai el a ştiut. 
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Ţării mele şi Poporului meu, 

Când veţi ceti aceste slove, Poporul meu, eu voi fi trecut pragul Tăcerii 

veşnice, care rămâne pentru noi o mare taină. Şi totuşi, din marea dragoste 

ce ţi-am purtat-o, aş dori ca vocea mea să te mai ajungă încă odată, chiar 

de dincolo de liniştea mormântului. 

Abia împlinisem 17 ani, când am venit la tine; eram tânără şi neştiutoare, 

însă foarte mândră de ţara mea de baştină, şi am îmbrăţişat o nouă 

naţionalitate m-am străduit să devin o bună Româncă. La început n-a fost 

uşor. Eram străină, într-o ţară străină, singură între străini. Dar prea puţini 

sunt aceia cari se reculeg să cugete cât de greu este calea, pe care o 

Principesă străină trebuie s-o parcurgă ca să devie una cu noua ţară în care 

a fost chemată. Am devenit a voastră prin bucurie şi prin durere. Privind 

înapoi e greu de spus ce a fost mai mare: bucuria ori durerea? – cred că 

bucuria a fost mai mare, dar mai lungă a fost durerea. 

Nimeni nu e judecat pe drept cât trăieşte: abia după moarte este pomenit 

sau dat uitării. Poate de mine vă veţi aminti deoarece v-am iubit cu toată 

puterea inimei mele şi dragostea mea a fost puternică, plină de avânt: mai 

târziu a devenit răbdătoare, foarte răbdătoare. 

Mi-a fost dat să trăiesc cu tine, Poporul meu, vremuri de restrişte şi 

vremuri de mari îndepliniri. Pentru un timp mi-a fost dat să-ţi fiu călăuză, 

să-ţi fiu inspiratoare, să fiu aceia care a păstrat flacăra vie, aceia care a 

devenit centrul de îndârjire în zilele cele mai negre. 

Aceasta ţi-o pot spune astăzi căci nu mai sunt în viaţă. În acele zile mi-ai 

dat un nume ce mi-a fost drag; m-ai numit “Mama tuturor” şi aş vrea să 

rămân în amintirea ta aceia care putea totdeauna să fie găsită în clipele de 

durere sau pericol. A venit mai târziu o vreme când m-aţi negat, dar 

aceasta este soarta mamelor, am primit aceasta, şi v-am iubit mai departe, 

cu toate că nu vă puteam ajuta aşa de mult ca în zilele când credeaţi în 

mine. Dar aceasta e uitată. 

Atât timp am fost în mijlocul tău, încât mi se pare, abia cu putinţă că 

trebuie să te părăsesc; totuşi, orice om ajunge la capătul drumului său. 

Eu am ajuns la capătul drumului meu. Dar înainte de a tăcea pentru 

veşnicie vreau să-mi ridic, pentru ultima dată, mâinile pentru o 

binecuvântare. 

Te binecuvântez, iubită Românie, ţara bucuriilor şi durerilor mele, 

frumoasă ţară, care ai trăit în inima mea şi ale cărei cărări le-am cunoscut 

toate. Frumoasă ţară pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă mi-a fost 

îngăduit să o văd împlinită. Fii tu veşnic îmbelşugată, fii tu mare şi plină 

de cinste, să stai veşnic falnică printre naţiuni, să fii cinstită, iubită şi 

pricepută. 

Am credinţa că v-am priceput: n-am judecat, am iubit… 

Niciodată nu mi-au plăcut formele şi formulele, nu prea luam uneori 

seamă la cuvintele ce le rosteam. Am iubit adevărul şi am visat să trăiesc 

în lumina soarelui, însă fiecare trăieşte cum poate nu cum ar dori. Dar când 

îţi vei aminti de mine, Poporul meu, gândeşte-te ca la una care a îndrăgit 

viaţa şi frumuseţea, care a fost prea cinstită ca să fie cu băgare de seamă, 

prea miloasă să fie învingătoare, prea iubitoare ca să judece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-am nici o avuţie să vă las, ceiace cu atâta mărinimie mi-aţi dăruit am 

cheltuit între voi: am înfrumuseţat acele locuri unde mi-a fost dat să 

trăiesc. Dacă toate cele frumoase iţi vor aminti de mine atunci voi fi 

îndeplin răsplătită de dragostea ce ţi-am dăruit-o, fiindcă frumosul mi-a 

fost un crez. 

Am redeşteptat la o viaţă nouă micul castel părăsit de la Bran, dar Tenha-

Juva ( Balcicul ) a fost locul cel înfăptuit, acolo mi-a fost dat să fac din vis 

adevăr, şi fiindcă aceasta a însemnat pentru mine mai mult decât aşi putea  

tălmăci vreodată, am cerut fiului meu Regele Carol II ca inima mea să fie 

adusă şi aşezată la Stella Maris, biserica ce am cladit-o la marginea mării. 

Cu trupul voi odihni la Curtea de Argeş lângă iubitul meu soţ Regele 

Ferdinand, dar doresc ca inima mea să fie aşezată sub lespezile bisericii ce 

am clădit-o. În decursul unei lungi vieţi atâţia au venit la inima mea încât  

moartă chiar, aşi dori să mai poată veni la ea dealungul potecii cu crini ce 

mi-a fost mândria şi bucuria. Vreau să odihnesc acolo în mijlocul 

frumuseţilor făurite de mine, în mijlocul florilor ce le-am sădit. Şi cum 

acolo se găseşte inima mea eu nu vreau să fie un loc de jale ci dinpotrivă 

de pace şi de farmec cum a fost când eram în viaţă. Încredinţez copiii mei, 

inimei Poporului meu, fiind muritori pot greşi, dar inimile lor calde aşa 

cum a fost a mea: iubiţii şi fiţi folositori unul altuia căci aşa trebuie să fie. 

Şi acum vă zic rămas bun pe veci: de acum înainte nu vă voi putea trimite 

nici un semn: dar mai presus de toate aminteşte-ţi, Poporul meu, că te-am 

iubit şi că te binecuvântez cu ultima mea suflare. 

Necunoscând vremea ce-mi este hărăzită pe pământ hotărăsc prin acest 

testament ultimele mele voinţe. Binecuvântez Ţara, pe copiii şi nepoţiii 

mei. Rog pe copii mei să nu uite niciodată că încrederea în Dumnezeu este 

o călăuză în fericire şi mângâere în suferinţă. Îi rog să fie uniţi, să susţie 

Ţara şi să se susţie între ei. Îi mai rog să se supuie fără discordii ultimelor 

mele voinţe. 

Iubirea mea de Mamă pentru ei, este aceiaşi şi dacă dispun de partea 

disponibilă numai în favoarea unuia din ei, este numai pentru că este mai 

lipsit de nevoile vieţii.( … ) 

Aş fi vrut să pot lăsa mai multe iubitei mele Ţări în semn de dragoste 

necurmată ce i-am purtat şi pe care o las izvor nesecat moştenitorilor mei. 

Dorinţa mea fierbinte ar fi fost să înalţ o biserică mică pe fostul front de la 

Oneşti şi să înfiinţez un cămin cu numele meu pentru studentele de la 

Universitatea din Iaşi, ca amintire a zilelor grele petrecute acolo în timpul 

marelui războiu pentru întregirea neamului. 

Resimt o vie întristare că modesta mea avere, datorată generozităţii 

iubitului meu soţ Regele Ferdinand, şi redusă încă prin greutăţile din 

ultimul timp nu-mi îngăduie să fac binele ce aş dori. 

Iert pe cei cari m-au făcut să sufăr. Rog pe cei cărora involuntar le-aş fi 

greşit să mă ierte căci nu am voit să fac rău nimănui. ( … ) 

Acest testament a fost făcut scris, datat şi semnat cu mâna mea la Tenka – 

Juvah, Balcic, astăzi Joi 29 iunie 1933. 

MARIA, REGINA ROMÂNIEI 

 Ediţie specială. 27 octombrie 2014 -27 decembrie 2014 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=578305672300587&set=a.124961384301687.22810.100003634798848&type=1


 
 
 

 
 
 
 
Pe seama lui Nort 
Abramovici s-au scris 
mii de pagini: articole, 
în majoritatea 
cotidienelor, studii 
filosofice sau de 
meditaţie filozofică, 
romane ştiinţifico-
fantastice, broşuri 
religioase, de extremă 
dreaptă sau stângă, 
schiţe umoristice şi 

piese de teatru, dar nimeni, absolut nimeni nu poate să dea o explicaţie logică 
vieţii pe care acesta a dus-o şi eroismului inutil de care a dat dovadă, de la o zi 
la alta, tot mai mult. 
 Un mic anunţ, într-un mare ziar, amintea, la un moment dat, despre dispariţia 
misterioasă a acestui om, unul dintre miile de chimişti străluciţi de la N.A.S.A.  
Familia şi prietenii priveau neputincioşi cele câteva rânduri de cuvinte, 
aruncate pe marginea unui  
dosar, aruncat la rându-i, la vedere, pe măsuţa telefonului. 
“Voi lipsi un timp. Nu mă căutaţi!” suna mesajul.  
“Cât timp poate lipsi un om de acasă?! se lamenta soţia sa, înghiţind tot mai 
multe calmante. O zi, două, o lună, două, cel mult, dar e1 lipseşte de opt luni 
încheiate şi nimeni nu poate să-mi spună dacă e viu sau mort…Unde s-a putut 
duce?!” 
Nimeni nu-i putea spune. 
Retras într-un ţinut pietros, în New Mexico, Nort sfredelea pământul pentru a 
găsi apă. Sigur că nimeni nu mai avea habar de el şi nu-i trecea nimănui prin 
cap să-l caute într-un ţinut atât de îndepărtat. 
Muncea zi şi noapte, cu unelte primitive, în condiţii de climă aspră, fără a fi 
câtuşi de puţin stingherit de privirile curioase ale ţăranilor, locuitori ai satului 
din apropiere. 
Ştia că trebuie să reuşească şi a reuşit, ajutat, în mare parte, de noroc. Pânza 
de apă freatică se găsea la o adâncime de numai şaizeci de metri.  
Instalând un sistem de roţi dinţate din lemn, conjugat cu o roată orizontală, 
uriaşă, construită din acelaşi material, s-a apucat să scoată apă. Cupele erau 
improvi¬zate din cutii de conserve, golite, între timp, de conţinut. 
Înălţarea întregii instalaţii nu a constituit pentru el o problemă de nerezolvat. În 
cei cinci ani, cât a lucrat pe un şantier, a exercitat mai multe meserii. Acum, 
acestea îi prindeau bine. Partea grea era reprezentată de săparea puţului şi 
găsirea apei, dar Nort a făcut-o şi pe asta, apucându-se, apoi, pentru a scoate 
apă, să împingă roata orizontală.  
Ţăranii au adus un catâr, vrând să uşureze munca omului, dar s-au lovit de 
dorinţa arzătoare a acestuia de a împinge singur roata. Şi-au luat animalul şi au 
plecat, bombănind ceva despre sărăcie, ca un capital de lux pentru unii, 
arătând cu degetul la tâmplă. 
Nort a privit în urma lor, împingând roata cu şi mai mare putere. Râzând, şi-a 
spus că erau atât de tâmpiţi, încât nu erau în stare nici să răspundă obraznic. 
De trădat, nici atât. 
Şi totuşi, nu era aşa; văzînd că orăşeanul nebun nu vrea să plece de acolo, unui 
bătrîn i-a venit ideea să telefoneze în cel mai apropiat oraş, pentru a povesti 
păţania. 
După două luni, au apărut reporterii unui ziar local, în căutarea senzaţionalului, 
menit să le facă foaia vandabilă. L-au intervievat pe bătrân, pe fiica acestuia, 
pe cei câţiva săteni, ce căscau gura pe acolo, apoi s-au dus la Nort. Erau siguri 
că vor primi explicaţiile aşteptate, dar nu au ales de pe bandă decât o 
bălmăjeală despre congresmani, care, cum spunea cel intervievat, înainte de a 
învăţa cum să mănânce civilizat, ar trebui să înveţe cum să se mănânce, în mod 
civilitat, între ei. Se spunea ceva despre preşedinte, care, în loc să se ducă să 
se spânzure, s-a agăţat de un nou mandat, declanşând singura explozie care nu 
provoacă victime, explozia de bucurie. Le-a emis o ipotetică lege a adevărului, 
potrivit căreia, dacă tot ce ai citit în ziar e adevărat, nu trebuie să crezi o iotă, 
pentru că e mult prea adevărat. Le-a emis şi legea gravităţii, potrivit căreia 
ziaristul ar trebui să-l privească de sus pe politician, din ştreang, apoi le-a 
strigat, brusc înfuriat, că poporul n-ar trebui să se dea înapoi de la nimic şi că 
lucrurile trebuie împinse de la spate cu mâinile goale.  

Deoarece străinul nu mai avea chef de vorbă şi era destul de târziu, reporterii i-
au ocupat coliba, aşteptînd ziua următoare. Încăperea oferea un minim de 
confort, un pat, cîteva vase de gătit, o sobă, dar nimeni nu-şi aminteşte să-1 fi 
văzut vreodată pe Nort că doarme sau mănâncă. Au acos o sticlă de whisky, au 
umblat la sacul cu alimente al orăşeanului, s-au îmbătat şi s-au culcat. 
După câteva zile, au apărut şi alţi reporteri, veniţi de departe. Deoarece, în 
fiecare zi, numărul acestora era tot mai mare, primii veniţi s-au supărat şi au 
început să alerge cu reportofoanele în urma lui Nort. Nu au reuşit să scoată de 
la el decât faptul că părerea lui e să nu cerem capul preşedintelui, pentru că s-
a constatat că nu asta ne trebuie, că nimeni nu e vinovat, toată lumea fiind 
vinovată, că nimeni nu e deasupra legii, toată lumea fiind pe sub ea şi că e 
absurd să spunem că a scăzut numărul crimelor urmate de violenţă. 
“Ete, fleoşc!, a izbucnit unul dintre reporteri. Am bătut atâta drum pentru a fi 
luaţi peste picior de un nebun”. 
Supărat de cele auzite, Nort a căzut într-o tăcere totală. 
Câţiva reporteri au mai tras câteva casete, apoi şi-au strâns corturile, le-au pus 
în maşini şi au plecat. Alţii, în speranţa că vor face materiale mai ample, au 
rămas pe loc. 
“Ce face ăsta?!, a întrebat unul, arătând spre străin. A trecut aproape o 
săptămână şi el împinge înainte roata aia blestemată, fără să mănânce nimic şi 
fără să se odihnească o clipă. Nici apă nu bea, căci, slavă domnului, a scos 
destulă. Şi e un frig de mori…” 
“Din ce a spus până să-l lovească muţenia rezultă că e o formă de protest 
împotriva a ceva sau a cuiva. Înţelege fiecare ce vrea”, a apus un altul. 
“Greva foamei nu e, că nu prea are nevoie de mâncare. Cine ştie cu ce 
supravieţuieşte”, a completat un al treilea. 
“E straniu. I-am consumat mâncarea, i-am băut whisky-ul, putem foarte bine să 
plecăm, s-a hotărât unul dintre reporteri. Nu vedeţi că a amuţit? Trântim un 
articol trăznet despre un nebun, care şi-a construit un dispozitiv în deşert şi 
scoate apă cu forţe proprii, că nu mănâncă nimic, nu bea apă, bătând în acest 
sens toate recordurile, şi spune o serie de prostii drăguţe, pe teme 
predominant politice”. 
Mulţi şi-au luat rămas bun de la Nort şi l-au luat în râs, mulţumindu-i pentru 
găzduire, s-au îmbrăţişat între ei sau şi-au strâns mâinile, apoi s-au urcat în 
maşini. Numai cei rămaşi au putut auzi profeţia chimistului, care, ieşind brusc 
din tăcere, le-a spus că vremea se va încălzi şi va creşte numărul infracţiunilor. 
Mai mulţi veneau decât plecau, fiindu-le uşor să fie acreditaţi acolo, pentru o 
perioadă mai mare de timp, de unde să transmită faxuri sau imagini în direct. 
Au apărut reporteri de la magazinele ilustrate, de la o puzderie de televiziuni 
particulare, de stat, foarte multe din afara Statelor Unite, de la diverse agenţii 
de publicitate, radiouri sau cotidiane. Erau tot mai mulţi şi trebuiau să fie 
găzduiţi undeva, să fie feriţi de seceta zilei, de frigul tăios al nopţii şi de desele 
furtuni de nisip. Mâncau ce aduceau cu ei în automobile sau rulote, cumpărau, 
la un preţ piperat, rachiul de porumb al sătenilor, jucau bridge, şah, pocher şi 
aşteptau.Nici familiile de migratori, în căutarea unei vieţi mai bune, şi 
cocioabele lor de carton nu au întârziat să apară. Prăvăliile mizere, în care se 
vindeau obiecte de artizanat primitive, având încrustat chipul lui Nort 
Abramovici, au apărut ca ciupercile după ploaie. Au apărut frizeriile, cârciumile, 
hanurile, cu tot ce e necesar unei vieţi cât de cât civilizate. Au apărut rulotele 
unor familii de vilegiaturişti, au .început să apară case din lemn şi prăvăliile cu 
obiecte de artizanat de vânzare.  
Cu toate că noii veniţi erau tot mai sâcâitori, numărul acestora devenind din ce 
în ce mai mare, Nort Abramovici îşi vedea de treaba lui. Cu privirea pierdută, 
undeva, în gol, continua să scoată apă din puţul săpat în piatră. Frazele pe care 
le spunea, fraze de tipul “cei ce ţin puterea în mână, sunt atât de singuri” sau 
“lumea nu se uită, atunci când un reprezentant al puterii cade de pe cal, că 
animalul este furat”, erau tot mai rare şi mai confuze. Ochii îi cădeau tot mai 
des pe carcasa bătrânului său Ford, maşină ce îl adusese până aici; roţile şi 
piesele mărunte dispăruseră, fiind cărate de săteni, una câte una, la 
consignaţii. Îi privea indiferent, cu un zâmbet neghicit pe buze, spunându-şi că 
legile junglei deranjează chiar şi atunci când sunt aplicate în deşert. Cu hainele 
zdrenţuite şi faţa brăzdată de cute adânci, lăsate de trecerea timpului, păşea 
sigur şi egal, ca o jucărie uitată în priză, cu gloata de reporteri în jurul lui. 
Reprezentanţii presei încă mai sperau să obţină un interviu mai lung, fiind 
obligaţi să alerge, cu microfoanele în mâini şi camerele de luat vederi în 
spinare, în urma lui Nort. Vânau, pur şi simplu, rarele fraze ale acestui 
perpetuum mobile uman. 
“Sunt posesorul unei surse inepuizabile de energie”, a fost una dintre frazele 
şocante, spusă într-o zi oarecare, când nimeni nu se mai aştepta la ceva 
interesant.Declaraţia a găsit şi necredincioşi, dar majoritatea era tentată să-l 
creadă; la un asemenea efort, un om normal ar fi fost deja mort.  
 

( Continuare în pagina 29 ) 
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Timpul îndelungat de când învârtea roata şi forţa de care dădea dovadă, i-a  
făcut să se pună în mişcare; ziarele şi-au mărit tirajul, televiziunile au alocat 
fonduri enorme pentru excursii la fântâna lui Nort. Posturile de radio au dat 
faliment pentru că nimeni nu-şi mai credea urechilor; cu toţii voiau să vadă 
“minunea din New Mexico”.  
“Condiţia pentru ca această energie să nu se termine este efortul intens şi 
susţinut”, a declarat Nort, încordîndu-şi, în mod demonstrativ, toţi muşchii 
corpului. “Lipsa efortului duce la îngroşarea vaselor de sânge şi accidente 
vasculare, atrofierea muşchilor, paralizie şi moarte. Am experimentat pe tot 
felul de animale, de la cobai până la elefanţi”. 
El tocmai asta făcea: un efort supraomenesc. Consuma energie din sursa lui 
secretă pentru a scoate apă din pământ.  
„Dacă posedaţi atâta energie, de ce nu faceţi ceva constructiv, de exemplu, să 
lucraţi într-o fabrică sau să zidiţi ceva?”, a întrebat o tânără de la o televiziune 
californiană. ”Aţi putea face experimente de hidrodinamică, aţi putea lucra într-
un laborator…” 
A fost unul din rarele cazuri când pe Nort l-au putut filma râzând. 
“Domnişoară, îmi aduci aminte de un general, da, Brigs cred că îl chema. Acesta 
a spus că, dacă nu se vor putea lărgi relaţiile cu ţările din estul Europei, e 
necesar să fie măcar adâncite. Cum crezi că aş putea să muncesc într-un 
laborator, când de acolo am fugit?! Aici e vorba de supravieţuire. Eu sunt 
experimentul. Nu e vorba de un mod de viaţă conştient ales; modul de viaţă m-a 
ales pe mine. Am nevoie de un spaţiu deschis şi de factori stresanţi, nu 
mănânc, nu am nevoie de nici un fel de lichid şi voi supravieţui, în condiţiile pe 
care mi le-am ales, vreo opt secole. Dacă intensific efortul, pot să-mi 
prelungesc existenţa, dar cred că nu are rost să-mi lungesc calvarul. Şi nici pe 
al vostru…” 
“Nu puteţi să-i faceţi şi pe alţii să obţină această formă de energie 
miraculoasă?” 
“Nu, nu pot. Şi nu vreau să încerc. Să transformi munca într-o formă de 
existenţă, e o prostie. Roca selenară din care am înghiţit un fragment, a furat-o 
Thomas Moro, colaboratorul meu, iar noţiţele cu analize chimice le-am 
distrus..." 
“E vorba despre Moro, celebrul fizician?!” 
“Da, despre el este vorba. A venit la mine să-i analizez o rocă, adusă de pe 
Lună, cu ultimul zbor. Am crezut că e o rocă banală, dar, cum se întâmplă în 
filmele science ficţion de trei cenţi, nu era aşa. Era o rocă vie. După terminarea 
testelor spectrale şi analizelor chimice m-a pus dracu' să ronţăi o bucăţică. Nu 
ştiu ce m-a împins să fac acest lucru; poate mirosul deosebit de plăcut, 
ameţitor. Avea gust bun şi am crezut că voi putea rezolva problema hranei 
pentru cosmonauţi, în special, şi pentru omenire, în general…A fost o greşeală. 
M-a apucat un râs demonic, o greaţă cumplită, durerile de cap şi, până nu am 
alergat aproape o sută de kilometri, nu mi-am revenit…După un timp, starea de 
agitaţie m-a cuprins din nou…Şi am ajuns, aici, la sfârşitul poveştii…” 
O parte din ziarişti s-au apucat să tragă articole trăznet, iar alţii s-au repezit pe 
urmele fizicianului Moro. I-au găsit mormântul în Japonia, unde s-a retras să-şi 
trăiască ultimele zile, după dispariţia lui Nort. Ca toţi membrii familiei sale, 
Thomas Moro s-a stins din cauza unei boli necunoscute, imposibil de 
diagnosticat. Au fost devastate laboratoarele N.A.S.A., la dezastru participând 
şi o grămadă de funcţionari sau paznici, mituiţi de ziarişti. A fost descoperit şi 
laboratorul particular al lui Nort Abramovici, aflat în altă aripă a clădirii, dar 
hîrtiile găsite, ca şi eşantioanele de roci selenare, selecţionate şi clasificate în 
cele mai misterioase moduri, nu aveau nici o importanţă. Pietrele au fost 
mâncate de pomană; nu au dat celor prezenţi nici un pic de energie în plus, ci 
doar dureri de burtă şi o stare de sfârşeală.Rezultatul acestor adevărate 
cruciade a fost izbucnirea unor epidemii fără precedent. Pornind de la obişnuite 
dureri de burtă şi de cap, bolile s-au manifestat în cele mai diverse moduri, pe 
parcursul a mai multe generaţii, apoi au dispărut de la sine. 
Nort a tras concluzia că, dacă tot ce i s-a întâmplat lui şi celor din jur e de 
natură extraterestră, omul nu este pregătit pentru contact, că e nevoie de încă 
multă lâncezelă prin laboratoare şi zboruri cosmice de colo-colo, încă miliarde 
de ani.Deoarece curiozitatea omului comun e una dintre principalele dimensiuni 
ale vieţii, valuri de locuitori, de pe toate continentele, au continuat să se 
îndrepte spre fântâna lui Nort. Au încercat să bea din apa scoasă, dar au rămas 
strâmbi de dezgust; era atât de sulfuroasă, încât nici o vieţuitoare n-ar fi putut 
trăi în ea. Totuşi, nu erau puţini cei care, înfrângându-şi sila şi tulburările 
digestive, sorbeau din apa, considerată de ei divină, în speranţa tămăduirii celor 
mai diverse boli sau măcar a purificării sufletului. 
Casele din lemn au fost dărâmate şi în locul lor s-au ridicat altele, din beton şi 
sticlă. Au apărut, treptat, blocuri cu cincizeci de etaje, o sută, o mie, iar 
fântâna, coliba, carcasa de automobil şi Nort însuşi au rămas în mijlocul 
metropolei, insolit punct muzeal în aer liber. 
Şoselele moderne, fabricile, reclamele luminoase, taxiurile zburătoare şi 
oamenii în costume autonome de zbor, ce roiau în jurul său, nu-l impresionau. 

Singura lui plăcere era să-şi amintească scene de acum câteva secole, din 
viaţa familiei lui, familie ai cărei descendenţi erau, acum, împrăştiaţi pe tot 
globul. Îi plăcea să privească soarele, ca pe un semen, soare care, din cauza 
înălţimii blocurilor, nu îi apărea în faţa ochilor decât o oră pe zi, trimiţind o 
lumină palidă, printre norii de fum roşietic. A fost răpit de multe ori. 
Organizaţiile teroriste erau plătite de miliardari care credeau că pot scoate 
ceva de la Nort pentru a-şi prelungi viaţa. L-au bătut şi interogat cu violenţă, cu 
disperare. Nu-i interesa decât subiectul referitor la rocile selenare şi fizicianul 
Moro. 
Nort Abramovici a aşteptat răbdător moartea atentatorilor, alergând pe loc 
pentru a se menţine în formă, apoi s-a întors la fîntînă, punând din nou în 
mişcare roata de lemn. De mai multe ori, a fost eliberat de cei ce se declarau 
credincioşi, eliberările făcându-se după violente schimburi de focuri, ce se 
soldau cu mii de morţi. Organizaţi în secte de diverse orientări filozofice, 
credincioşii trăiau cu speranţa că va veni o zi când idolul lor îi va chema şi le va 
dezvălui secretul longevităţii.  
Religia Nort e cea mai puternică şi cea mai cunoscută; ea militează pentru 
apropierea, pe cale paşnică, de secretul chimistului. Adepţii acestei religii se 
roagă la fântână şi se intoxică, bând din apa scoasă din puţ. 
Deşi Nort nu şi-a dorit niciodată să aibă discipoli, oameni din toate colţurile 
lumii s-au îndreptat şi se îndreaptă, din ce în ce mai mulţi, spre deşertul din 
New Mexico. Îngenunchează în faţa simbolului lor viu, totuna cu noţiunile 
filozofice de tenacitate, muncă şi viaţă. Din toată vânzoleala, profită sectele, 
care îşi umflă şi mai mult conturile din bănci.Pe zeci de canale de televiziune se 
transmit emisiuni, 24 de ore din 24, toate închinate vieţii şi activităţii 
chimistului. Aici se pot auzi amănunte biografice, de multe ori scoase din 
mânecă, se dezbat probleme, se comentează declaraţii din tinereţe ale 
acestuia şi se deapănă amintiri, a căror abundenţă nu poate fi acoperită de tot 
sistemul informaţional al sateliţilor Pământului. 
“De ce o fi populaţia atât de plictisită de mine?!”, a întrebat, maliţios, într-un 
interviu televizat, preşedintele Statelor Unite, neuitând să precizeze că, fără 
cele câteva vorbe de laudă ale “omului din New Mexico”, nu l-ar fi ales nimeni. 
El l-a numit pe Nort ca fiind singurul drept la replică, dat tot mai deselor 
cutremure din California şi inundaţiilor din New York. L-a numit nemuritorul, în 
prezenţa căruia trebuie să ne simţim mici şi trecători, aşa cum suntem. “Dacă 
evreii l-au inventat pe Iisus şi l-au dăruit Europei, noi, americanii, l-am inventat 
pe Nort şi l-am dăruit lumii întregi”, a încheiat preşedintele, apoteotic, arătând 
că tot mai multe firme, bănci şi oraşe îi poartă numele. Cele mai cunoscute 
sunt textilele cu numele lui; ciorapii Nort, căciuliţele Nort, rochiile Nort, 
pălăriile Nort, sunt cunoscute şi purtate până în îndepărtata Românie. 
Cei care nu l-au văzut niciodată în carne şi oase, aceştia fiind puţini pe glob, îşi 
fac un ţel al vieţii din strângerea banilor necesari unei călătorii în America. Vin, 
pleacă şi păstrează o vie amintire. Uneori, nu mai pleacă, incidentele armate 
din zonă fiind foarte dese. Membrii sectelor nortiene se consideră superiori 
celorlalţi, dar timpul îi omoară la fel de banal ca şi pe vecinii lor, nenortienii. 
Foarte des, decedează înainte de vreme, bolnavi de diferite boli digestive, din 
cauza apei otrăvitoare a fântânii lui Nort, apă considerată sfântă.  
Există şi secte care luptă împotriva credinţei în nemuritor şi a celor ce o 
slujesc. Ei spun că sunt destule religii şi credinţe, nu ne mai trebuie o credinţă 
în plus, faţă de un om pe care îl doare în cot de tot şi de toate. Ei consideră că 
nortienii au atât de mult umor, încât riscă să se cunoască, atunci când şi-l 
pierd. Şi îi ajută să-şi piardă umorul; cu focuri de armă. La violenţă, nortienii 
răspund cu violenţă, în schimbul de focuri căzând şi oameni nevinovaţi. 
Nenortienii sau antinortienii, cum vreţi să le spuneţi, afirmă că “omul din New 
Mexico”, dacă ar vrea, ar putea să-i conducă pe credincioşii lui spre libertate, 
lumină sau orice altă noţiune frumoasă, dar nu are cum să-i ducă până acolo. Îi 
lasă în drum, un lung şir de morminte, şi îşi vede mai departe de fântâna lui şi 
de scosul apei puturoase. 
Cei mai moderaţi admiratori ai marelui om spun că o religie sau o credinţă în 
plus sau în minus nu poate deranja pe nimeni. Ei ştiu că, de atâtea secole, de 
când scoate Nort apă, nimeni nu a fost pocnit de energia miraculoasă şi se 
resemnează că nici nu va fi pocnit vreodată. Ei au declarat monument 
internaţional ruinele casei din Erms, oraş de unde a plecat chimistul, cu buşteni 
pe capota automobilului, o grămadă de instrumente de măsură şi dulgherie, 
precum şi un portbagaj de conserve. În Erms se odihnesc soţia, copiii şi foarte 
mulţi nepoţi şi strănepoţi. De multe ori, i-a chemat la el, la fântână, dar, într-un 
târziu, s-a săturat de bărbaţii îngâmfaţi, musculoşi, copiii gălăgioşi sau 
moşnegii plicticoşi şi flecari, şi le-a interzis pelerinajul. 
Din ce în ce mai rar, îl cuprinde tristeţea, şi-o reprimă şi nu-şi lasă nici o 
secundă liberă pentru asta. Se uită la apa scoasă din fântână, vărsată într-un 
jgheab, cum formează un pârâu firav, lung de câteva zeci de metri, scurgându-
se într-unul din canalele colectoare ale marelui oraş numit Nort. Priveşte către 
peretele compact de sectanţi, împinge pârghia fântânii şi tace. 
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Din stenograma întâlnirii lui Nicolae Ceauşescu cu un grup de scriitori, 
 13 martie 1981 

„Tov. Nicolae Manolescu: 
Mult stimate tovarăşe secretar general, 
Îmi permit să arăt foarte puţine lucruri care vor veni în completare – 
aşa cum, de altfel, aţi precizat şi dumneavoastră – la ceea ce a spus 
colegul meu, Augustin Doinaş. 
Şi eu cred că avem totală libertate de a răspunde, prin volumele 
noastre, eforturilor care se fac, de a dărui oamenilor cărţi care să 
oglindească realitatea şi realizările societăţii noastre contemporane. 
Domnia Voastră, de multe ori, ne-aţi spus, ne-aţi arătat ce se cere de 
la literatură, ce ar trebui să fie această literatură. 
Din păcate, tovarăşe secretar general, ne găsim aici, în faţa Domniei 
Voastre, nu ca să discutăm cu preşedintele statului şi partidului 
probleme de fond ale literaturii române, ceea ce ar fi fost de dorit, şi 
ceea ce ar fi fost foarte important 
pentru noi, ci să discutăm, din 
nou – eu, în ce mă priveşte, vin 
pentru prima oară în faţă 
dumneavoastră – aceleaşi 
probleme, să discutăm din nou 
despre această atmosfera care 
domneşte în viaţă literară, de 
raporturile în cadrul scriitorimii 
noastre. 
Suntem aici, tovarăşe secretar 
general, solicitând atenţia 
Domniei Voastre din cauza 
acestor contradicţii, din cauza 
acestei atmosfere necolegiale. 
Există un raport care leagă aceste 
realităţi. Spre exemplu, există un 
raport mecanic, dovedind că o 
literatură se poate face într-un climat bun, dar există şi unele 
resentimente care la un moment dat denigrează această literatură. 
De obicei se leagă valoarea literară de libertatea acestei literaturi. Şi 
eu, tovarăşe secretar general, am să merg mai departe cu această 
valoare a literaturii, spunând că ea se leagă de legalitatea restaurată 
de 15 ani încoace, de când Domnia Voastră aţi instaurat această 
legalitate, făcând să se cunoască operele unui popor prea adesea 
încercat şi lipsit în istoria sa de acest cadru firesc. Cea mai grandioasă 
legătură care se poate face între dezvoltare şi literatură în aceşti 15 
ani, şi acest cadru legal, se face datorită şi graţie eforturilor Domniei 
Voastre. 
Poate că nu mai este cazul s-o spunem, dar este un lucru clocotitor, 
afirmarea acestei legalităţi. Ţin la această expresie, pentru că mi se 
pare că numai în acest cadru legal cultura se poate dezvoltă firesc, 
fără a secreta această otravă care poate duce la nemulţumiri şi ură. 
Fenomenele negative care se petrec în viaţă noastră literară m-au 
făcut, stimate tovarăşe secretar general, să mă asociez celor care au 
cerut permisiunea de a se afla în faţă Domniei Voastre şi, totodată, 
acest lucru a pornit din dorinţa câtorva – foarte puţini oameni, colegi  
 

de-ai noştri, de a pune în discuţie, de a ataca şi dacă se poate spune 
de a discuta tocmai acest cadru, de această legalitate. 
Nu este poate probabil nevoie să spun care sunt cauzele care au dus  
la aceste nemulţumiri. Nu este vorba de unele neînţelegeri, ci este  
vorba de unele nemulţumiri ale unora din colegii noştri, care n-au 
fost aleşi în organele conducătoare ale Uniunii Scriitorilor, este vorba  
de nemulţumirea altora de a fi consideraţi de critica literară la 
valoarea pe care şi-o imaginează că o au. 
Pe de altă parte, Uniunea Scriitorilor a devenit, pentru aceşti câţiva, 
un cadru neplăcut, stingher, pe care tind să-l stăpânească critic, 
devenind un duşman de moarte. Nu este nevoie să spunem ce s-ar  
întâmpla, în acest cadru, cu unele din creaţiile valoroase, care 
tratează despre revoluţia socialistă, despre alte probleme, în lipsa 
criticii ca reglator. 
Ceea ce este mai neplăcut, este faptul că aceste discuţii, din cadrul 
literaturii, au început să semene cu unele campanii împotriva unor 
oameni care au merite în literatura contemporană, unele legate 
direct de lupta pentru această ţară şi pentru acest partid. 
Domnia Voastră aţi instaurat legalitatea, dar aţi lichidat şi un anumit 
monopol care a existat până în anii 50, şi nu numai până atunci, şi 

care tindea să împartă pe scriitori în 
două, cei care erau cu literatura 
şi cei care erau împotriva partidului. 
Ceea ce aş numit eu «Politică 
Ceauşescu» a fost tocmai lichidarea 
acestor «drepturi» de obicei ale unor 
uzurpatori, a unora, foarte puţini, de 
a se erija ca adevăraţi iubitori de ţară, 
a iubirii de partid. Aceştia, foarte 
puţini, uită că scriitorul adevărat, sau 
mai bine-zis, este scriitor adevărat cu 
condiţia să fie un scriitor adevărat! 
Această a două parte a firmaţiei mele 
izvorăşte din declaraţiile făcute de 
aceştia, foarte puţini, în diferite 
ocazii şi care au creat un mare loc 
pentru impostură, pentru 
veleitarism. 

Nu mai este nevoie să spun de climatul necritic care are loc în viaţa 
literară, climat care trebuie – cred eu – cât se poate de repede să fie 
discutat, analizat, înlăturat pentru că, altfel, în relaţiile dintre 
literatură şi viaţa literară s-ar putea întâmpla că această admirabilă 
literatură, pe care o ştim de 15 ani încoace, care se situează la nivelul 
cel mai înalt al creaţiei artistice româneşti, să înceapă să suporte tot 
mai greu presiunile care apar şi, totodată, să apară tot mai puţine 
creaţii bune bune, să apară o anumită oboseală a scriitorilor din 
cauza acestor campanii, şi în mod deosebit la scriitorii mai tineri . 
Vă mulţumesc, tovarăşe secretar general, că m-aţi ascultat. Sper că 
cuvântul meu stingher – vorbesc pentru prima oară în faţă 
dumneavoastră – a reuşit să va transmită o anumită emoţie a stării pe 
care am vrut s-o completez, dacă nu şi cauzele ei obiective. 
Încă o dată, va mulţumesc.” 
 
-Reprodus după Marin Radu Mocanu, Cenzura a murit, trăiască 
cenzorii, Editura EuroPress, Bucureşti, 2008, pp. 127-129 
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N. Manolescu, elogiu adus umanismului socialist lui 
Gheorghiu-Dej, lui Ceausescu si PCR-ului (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
„Subliniind în cuvântarea sa la ultima conferinţă pe ţară a scriitorilor 
«rolul de seamă al literaturii în formarea şi educarea tineretului», 
tovarăşul Gh. Gheorghiu-Dej spunea: 
«Tânăra noastră generaţie are nevoie de opere care întruchipează 
idealurile pline de măreţie ale epocii noastre, evocând tradiţiile 
glorioase de luptă ale poporului, ale clasei muncitoare…». 
Această sarcină trasată literaturii este extrem de semnificativă. În 
fa¬brici, pe şantiere sau în gospodării agricole colective, tineretul 
participă cu entuziasm la desăvârşirea construcţiei socialismului. În 
condiţiile preluării puterii de către clasa muncitoare, un relief 
deosebit l-au căpătat tinerii muncitori. Ei şi-au însuşit socialismul ca 
pe un mod de viaţă, identificându-se cu peisajul inedit al ţării. (…) Ce 
a însemnat Revoluţia socialistă pentru tot acest tineret osândit la 
nerealizare (sub burghezie) e uşor de înţeles. În peisajul ţării, devenit 
un imens şantier, literatura a surprins nemaipomenita dezlănţuire de 
energii, munca trepidantă, entuziasmul sutelor de mii de tineri, 
închinând o laudă tinereţii… o laudă efortului uman eliberat. (…) 
Devotamentul şi eroismul acestor tineri, născuţi şi crescuţi după 
Elibe¬rare, educaţi în spiritul moralei comuniste, trebuie să facă 
obiectul unor opere pe măsura cerinţelor epocii noastre.“ 
 
 
Sursa: www.nicolae-manolescu.blogspot.com 
- See more at: http://roncea.ro/2011/05/09/nicolae-manolescu-tinerii-
muncitori-in-creatia-literara-contemporana-si-directivele-tovarasului-gh-
gheorghiu-dej/#sthash.E5cFFHck.dpuf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicolae Manolescu, Tinerii muncitori în creaţia literară contemporană, 
Contemporanul, nr. 18, 14 mai 1962 
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ntr-o epocă de glorie a literaturii române, genialul Călinescu îl întrebase pe 

George Ivaşcu“cine este ipochimenul Nicolae Manolescu?”.Neştiind să 
răspundă Ivaşcu, a răspuns Manolescu însuşi. 
Autor de cărţi datate, expiratul Manolescu a falsificat ierarhii, a simulat că 
pricepe poezia, n-a citit nici un mare filosof, a plagiat din minori, ba chiar a 
comis şi o istorie critică a literaturii române. 

În scurta și improvizata lui Istorie critică a literaturii române, Nicolae 

Manolescu fură tropi din Jauss (nu ca alții din Manasses) în fragmentul pe 

care îl cităm îndată: “Lucrul a fost examinat de Jauss în Schiță pentru o 
teorie și o istorie a experienței estetice. Aisthesisul medieval fusese dominat 

de o paradigmă a invizibilului, alegorizantă și dezinteresată de lumea sensibilă. 
De la Petrarca, escaladând în 1336 Mont Ventoux cu Confessiones ale Sfântului 

Augustin sub braț, adâncit în gânduri, fără a vedea nimic în jur, până la 
Rousseau (în La Nouvelle Héloïse, Saint Preux, pe o potecă din Alpii 

elvețieni, se lasă pradă propriei coeur sensible contemplând “les immenses 

roches” și “les hautes et brigantes cascades”), paradigma se preface lent și 
ireversibil, răsturnând schema augustiniană. “Nu cufundarea în sine, scrie 
Jauss, refuzând lumea din afară, ci întoarcerii către aceasta”. Ceea ce permite 

contemplatorului “să-și găsească adevărata identitate în corespondența dintre 

suflet și peisaj”.” 
Voi da citatele A, B, C, D din H.R. Jauss, Experienţă estetică şi hermeneutică 
literară, Editura Univers, 1983 (A pag. 141, B pag 141, C pag. 149, D pag. 
152). Ele sunt probele care demonstrează că Nicolae Manolescu a copiat 
în Istoria critică din Jauss. 
H.R. Jauss, citat A: “Începutul unui nou tip de curiozitate estetică şi de 
experienţă sensibilă a naturii a fost datat de Petrarca la 26 aprilie 1336. Pentru 
istoria aisthesisului, ascensiunea pe Mont Ventoux rămâne un eveniment, 
chiar dacă ea ar fi fost şi numai născocită de Petrarca.” 
H.R. Jauss, citat B: “Să începem cu experienţa acelei imagini desfăşurate în 
faţa ochilor lui Petrarca de pe Mont Ventoux, înainte ca poetul să fi deschis 
cărţulia cuConfessiones ale lui Augustin, pe care o avea la sine.” 
H.R. Jauss, citat C: “Aflat pe o potecă de munte, Saint-Preux, căruia Julie i-a 
impus după prima declaraţie de dragoste despărţirea, ar dori să se lase în voia 
nostalgiilor propriei sale coeur sensible, dar e mereu împiedicat de 
priveliştile neaşteptate pe care i le oferă natura. Acestea nu se mai îmbină într-
un unic câmp semantic, în care fiecare element natural vorbeşte la modul 
simbolic despre iubita absentă şi nici nu se mai constituie ca punct de 
refugiu: Tantôt d’immenses roches penaient en ruines au dessus de ma tête. Tantôt de 
hautes et bruyantes cascades m’inondaient de leur épais brouillard. Tantôt un torrent 
éternel ouvrait à mes côtés un abîme dont les yeux n’osaient sonder la profondeur. 
Quelquefois je ne me perdais dans l’obscurité d’un bois touffu. Quelquefois en sortant d’un 
gouffre une agréable prairie réjouissait tout à coup mes regards.” 
H.R. Jauss, citat D: “Astfel, istoria aisthesisului intră în faza în care experienţa 
specific modernă a naturii ca peisaj desăvârşeşte inversiunea schemei 
augustiniene, iniţiată deja de Petrarca: nu cufundarea în sine, refuzând lumea 
exterioară, ci întoarcerea cu faţa către aceasta din urmă reprezintă sensul 
mişcării ce permite contemplatorului să-şi găsească adevărata identitate în 
corespondenţa dintre suflet şi peisaj.” 

Ca să ne distrăm cu ambasadorul UNESCO la Paris, îi șoptim la ureche că 
niciodată Rousseau n-ar fi îndrăznit să scrie brigantes cascades. Evident, 
nu brigantes suntcascades, ci bruyantes sunt cascades. 
Un al cincilea plagiat i-l oferim lui Manolescu din Mihai Zamfir, Formele 
liricii portugheze, Editura Univers, 1985, pagina 148 (plagiat care i-a mai 
fost servit o dată de Jurnalul literar). Manolescu copiază în cartea sa Despre 
poezie, Cartea românească, 1987, pagina 34. Mihai Zamfir scrie: “Sistemul 
jocului rezidă aici în străvechea figură, datând din epoca latină medievală, a 
aşa-numitei “înlănţuiri gradate”, din care climax-ul este varianta cea mai 

cunoscută”. Manolescu scrie şi el: “Autorul studiului citează o frumoasă 
poezie a lui Jerónìmo Baia intitulată Retrato,  a cărei primă strofă conţine 
câteva metafore înlănţuite în formă de scară coborâtoare… Iar în strofa a 
cincea acest chiasm (repetare inversă) intraductibil: “Toto êle é nós cegos,/É 
nós cegos todos”. Mihai Zamfir scrisese la fel, dar înaintea lui Manolescu: 
“Ultimele două versuri ale strofei cuprind un fel de chiasm triplu, dificil de 
imaginat în altă epocă: “Toto êle é nós cegos,/É nós cegos todos” (Mihai 
Zamfir, Formele liricii portugheze, pagina 151). 
Se va naşte întrebarea: mai poate fi plagiatorul Manolescu preşedintele 
Uniunii Scriitorilor din România? 
Când Eugen Barbu a plagiat în Incognito, Eugen Barbu a fost exclus din 
Uniunea Scriitorilor. Alături de Marin Sorescu, Manolescu a scris împotriva 
plagiatorului Eugen Barbu.  Nicolae Manolescu a scris despre Nae Ionescu că 
ar fi plagiat vreo opt cuvinte din Evelyn Underhill, deşi stenograful 
menţionase vorbele lui Nae Ionescu: “cum s-a zis”. 
Dacă exigentul Manolescu zice că Nae Ionescu e plagiator pentru opt cuvinte, 
atunci cum este Nicolae Manolescu pentru 88 de cuvinte? 
Ipochimenul naţional Manolescu a fost liderul simbolcidului Eminescu, în 
numărul dinDilema, pe care ei îl numesc celebru, iar eu îl numesc analfabet. 
Şi din păcate nu am dreptate decât eu. 
Manolescu nici n-a îndrăznit în Istoria critică să comenteze Luceafărul, în 
capitolul dedicat lui Eminescu. Nici nu putea să comenteze Luceafărul, poem 
abisal interzis ipochimenilor. Cultura lui Manolescu e cultură de institutor. 
Nivelul maxim pe care l-a atins hermeneutica lui este binecunoscut:  
“Demiurgul îi oferă lui Hyperion marea cu sarea”. 

Desigur, nu știința de carte este punctul tare al lui Manolescu. Nici titlurile 

date greșit în germană, nici lipsa ghilimelelor la momentul potrivit, nici teoria 

tare care să țină firul întins al Istoriei critice nu sunt salvatoare pentru un 
Manolescu care mai bine ar fi scris trei – patru volume de amintiri cu scriitori. 
Manolescu apare foarte zăpăcit între talentul fostelor iubite (frumos 

prezentate!), calitatea literară a unor obscuri discipoli sau angajați (Lefter, 

Chifu etc.) și între, vă rog să mă scuzați, “aripa geniului” care l-ar fi lovit cică 
pe Cărtărescu direct în freză (exact la 33 de ani după ce plagiase prima dată, la 

debut, chiar în poemul Căderea, dedicat protectorului însuși care, necitind 

niciodată marii poeți ai lumii, i-a lăudat patru versuri copiate din Pound…)… 
Destul de exact e portretul pe care i l-a făcut Dan C. Mihăilescu lui Mircea 
Cărtărescu, liderul Cenaclului de Luni, o adunătură de scriitori minori, autori 

de cărți obscure, lăudate de ubliabilul Manolescu. Iată ce scrie Dan C. 

Mihăilescu, când încă nu se zăpăcise ca autor Humanitas: “E ciudat și 

întristător, totodată, cum aproape toate marile calități ale poeziei și prozei lui 

Mircea Cărtărescu se topesc, se alterează, se schimonosesc, până la hidoșenie 
în Jurnal. Marele păianjen textual, magistrul alchimiilor onirice, arhitectul de 

viziuni ludice somptuos… inițiatice se relevă aici ca un contabil de succese și 

pseudoeșecuri administrate atent, pândind mereu pieziș efectul bietului 

receptor inocent și admirativ.” 

Așadar, “marele” scrietor al lui Manolescu este un contabil schizofrenic, 

imitând așa-zisele succese mondiale gen Marin Sorescu, pe care îl citează 

nevrotic în Jurnal. Așa este cu toți acei scriptores sine die, fără talent acasă 

pe hârtie dar traduși pe globul pământesc ca orice traducători de glorie. Stă 

omenirea cititoare în stupefacție că nu le găsește pic de talent direct în limba 

română în care și-au azvârlit producțiile flatulente. 

Ce poți să-i ceri unui contabil literar ca Manolescu când hermeneul lui C.A. 
Rosetti produce în Istoria critică a literaturii române această imbecilitate 

“inconturnabilă” când compară Luceafărul lui Eminescu cu niște căcăreze 

din ridicolul de la pașopt: “În Femeia cea nobilă, vorbește geniul romantic, 
Hyperion: 

Eu ți-aș fi pus pe frunte o stea strălucitore, 
Umbrită d-al meu geniu ai fi nemuritoare, 
O singură cunună ne-ar fi încoronat! 

Reproșul este aproape același din finalul poemului eminescian: 

Și-n loc de astea toate, tu ai luat în lume 

Ca or și ce femeie un loc de tot obștesc….” 

Îți vine să întrebi: Manolescule, de ce nu ești atent? 

Îți vine să întrebi: Manolescule, dacă n-ai fost atent, de ce te-ai apucat de 
literatură? 

Inutil să îl mai chinuiești pe bietul Manolescu cu versuri grele din Blaga, Ion 

Barbu, Doinaș. Literatura genială nu este pentru el. Cel mult el poate să 
interpreteze ziarul. Fiind un om cinstit, Manolescu scrie de trei-patru ani 

despre fotbal și box, fiind ministru UNESCO al României la Paris, președinte 

al Uniunii Scriitorilor la București, director al României literare la Alba-Iulia și 

fost profesor la Școala de fete și mai ales spiritus rectus la Cenaclul de luni, 

cenaclu care se ținea chiar luni… 
Falsificator de ierarhii, nepracticant de literatură, având cultură de simplu 
institutor, plagiatorul Nicolae Manolescu trebuie să se retragă. Din nefericire: 
nu în glorie! 
 
 
Sursa: http://www.ziaristionline.ro/2013/02/17/constantin-barbu-cine-a-
fost-si-ce-a-mai-ramas-din-ipochimenul-plagiator-nicolae-manolescu-
plagiatele-mici-ale-ambasadorului-romaniei-la-unesco/ 
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apărut acum, de curând, o nouă modă printre tinerii 
intelectuali şi scriitori: a nu mai fi români, a regreta că sunt 

români, a pune la îndoială existenţa unui specific naţional şi chiar 
posibilitatea inteligenţei creatoare a elementului românesc. 
Să ne înţelegem bine: tinerii aceştia nu depăşesc naţionalul pentru a 
simţi şi gândi valorile universale; ei nu spun: “Nu mai sunt român, pentru 
că sunt înainte de toate om, şi cuget numai prin acest criteriu universal 
şi etern”. 
Tinerii aceştia nu dispreţuiesc românismul pentru că sunt comunişti sau 
anarhişti, sau mai ştiu eu ce sectă social-universală. Nu. Ei, pur şi 
simplu, regretă că sunt români şi ar vrea să fie (o mărturisesc) orice altă 
naţie de pe lume, chinezi, unguri, nemţi, scandinavi, ruşi, spanioli; orice, 
numai români – nu. 
S-au săturat până în gât de destinul acesta de a fi şi a rămâne român. Şi 
caută prin orice fel de argumentare (istorică, filozofică, literară) să 
demonstreze că românii sunt o rasă incapabilă de gândire, de eroism, de 
probleme filozofice, de creaţie artistică şi aşa mai departe. 
Unul dintre ei se îndoieşte demult de realitatea unui neam românesc 
războinic, încât îşi propune să citească istoria Imperiului Otoman a lui 
Hammer, ca să verifice dacă într-adevăr s-au luptat vreodată românii cu 
turcii şi i-au învins! 
Altul crede că orice creier care contează în istoria şi cultura 
“românească” nu e de origine română. 
Cantemir, Kogălniceanu, Eminescu, Haşdeu, Conta, Maiorescu, Iorga, 
Pârvan etc. – toţi, dar absolut toţi sunt străini. 
Sunt slavi, ovrei, armeni, nemţi, orice; dar nu pot fi români, românii nu 
pot crea, nu pot judeca; românii sunt deştepţi, sunt şmecheri, dar nu 
sunt nici gânditori, nici creatori. 
Dacă le pronunţi vreun nume despre care se ştie sigur că e românesc, au 
alte argumente. Este din Oltenia? Sânge sârbesc. Este din Moldova? 
Moldova întreagă e slavizată. 
Din Transilvania? Sânge unguresc. 
Cunosc câțiva moldoveni care spun cu mândrie: “Am sânge grecesc!” sau 
“Strămoşu-meu a fost rus”. Singura lor şansă de a fi oameni adevăraţi 
este de a-şi dovedi că originea lor nu este curat românească. 
Nu cred că se află ţară europeană în care să existe atâția intelectuali 
cărora să le fie ruşine de neamul lor, să-i caute cu atât a frenezie 
defectele, să-şi bată joc de trecutul lui şi să mărturisească în gura mare 
că ar prefera să aparţină, prin naştere, altei ţări. 
Toţi tinerii aceştia au de făcut obiecţii neamului românesc. Mai întâi, 
spun ei, românii sunt deştepţi, şi asta îi împiedică să aibă drame 
interioare, să cunoască profunzimile sufletului omenesc; îi împiedică să 
aibă probleme. 
Cine nu are probleme sufleteşti, cine nu capătă insomnii din cauza 
meditaţiilor şi agoniilor, cine nu e în pragul nebuniei şi al sinuciderii, cine 
nu ajunge pentru zece ani neurastenic, cine nu urlă “Neant! Agonie! 
Zădărnicie!”, cine nu se dă cu capul de pereţi ca să afle “autenticitatea”, 
“spiritualitatea” şi “viaţa interioară” – acela nu poate fi om, nu poate 
cunoaşte valorile vieţii şi ale culturii, nu poate crea nimic. 
Românii sunt deştepţi – ce oroare! Unde poate duce deşteptăciunea? 
La ce-ţi foloseşte faptul că poţi cunoaşte, superficial, realitatea – când 
îţi lipseşte facultatea de a imagina probleme, îţi lipseşte boala prin care 
poţi întrezări moartea şi existenţa, îţi lipsesc înseşi elementele dramei 
lăuntrice? 
Tinerii aceştia sunt supăraţi pe neamul românesc pentru că românii nu 
au drame, nu au conflicte şi nu se sinucid din desperare metafizică. 
Tinerii au descoperit o întreagă literatură europeană de metafizică şi 
etică a desperării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda foto: Mircea Eliade în bibliotecă, fotografie de Stelian Pleşoiu. 

 

 

Şi, pentru că desperarea este un sentiment necunoscut românului (care 
a rămas, în pofida atâtor erezii şi culturalizări, drept-credincios Bisericii 
Răsăritene), tinerii intelectuali au dedus stupiditatea iremediabilă a 
acestui neam. (…) 
Alimentaţi de lecturi europene, mimând drame europene, voind cu orice 
preţ o spiritualitate care să semene chiar numai exterior cu 
spiritualitatea occidentală sau rusă – tinerii n-au înţeles nimic din geniul 
acestui popor românesc, bântuit de atâtea păcate, având nenumărate 
lipsuri, dar strălucind totuşi cu o inteligenţă şi o simţire proprie. 
Tinerii au reacţionat împotriva curentului de acum 10-12 ani, pornit de la 
Gândirea şi Ideea Europeană (Pârvan, Lucian Blaga, Nae Ionescu, Nichifor 
Crainic; originale sunt tot în cursurile şi publicaţiile lui N. Iorga), care 
proclamase “autohtonismul”, “specificul etnic” în artă şi în gândire şi 
încercase cea dintâi filozofie ortodoxă prin crearea tipologiei româneşti. 
Cauzele acestei reacţiuni (care a început prin a fi pur spirituală, pentru a 
ajunge în deplin nihilism, negaţie a istoriei, relativism în cultură, disoluţia 
conceptelor critice etc.) sunt mult prea interesante şi prea aproape de 
noi ca să ne încumetăm să le discutăm în acest articol. 
De altfel, nici n-am încercat aici să cercetăm întreg fenomenul “a nu mai 
fi român”, ci numai să denunţăm câteva din aberaţiile ultimei mode 
intelectuale. 
Aceia care desperează de destinul de a se fi născut români judecă 
strâmb meritele şi defectele poporului. Ei vor problematici, îndoieli, 
eroism – iar poporului român îi e cu totul străină îndoiala şi despre eroi 
are o concepţie cu totul familiară. 
Pentru un tânăr intelectual, credinţa şi îndoiala au valoare filozofică, 
deschid căile meditaţiei, pun probleme; pentru un ţăran român nu există 
îndoială, el crede firesc (aşa cum curg apele, cum cresc florile), fără 
“probleme” (ţăranul român este realist; vezi colecţiile de proverbe, ca să 
înţelegi cum a reacţionat el contra încercărilor de idealism, de criticism 
aduse de popoarele cu care a intrat în legătură). (…) 
Este adevărat că poporul românesc suferă de multe păcate, este 
adevărat că ne lipsesc multe axe – dar aceasta e condiţia noastră 
umană, acestea sunt posibilităţile noastre de a atinge universalitatea. 
Putem pleca de la ele sau le putem ignora pur şi simplu. 
Dar nu e nici cavaleresc, nici eficace să ne fie ruşine că ne-am născut 
români, numai pentru simplul motiv că nu găsim în valenţele româneşti 
ceea ce vrea Şestov sau Dostoievski. 
 
Mircea Eliade – Oceanografie (1934)  
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„Dacă ai, într-adevăr, credinţă, atunci totul intră în rânduială, de 
la sine” 
 

Eugen Ionescu (26 noiembrie 1909 – 28 martie 1994) a fost un dramaturg 
româno-francez şi unul dintre cei mai proeminenti reprezentanţi ai teatrului 
absurd. Într-un interviu acordat revistei franceze Paris Match, Eugen Ionescu 
relatează experienţa de mai jos, pe care a avut-o pe Muntele Athos: 
 
„M-am născut într-o familie ortodoxă şi am locuit la Paris. La douăzeci şi cinci de 
ani, eram un tânăr reprezentant autentic al culturii seculare din Parisul de pe 
vremea aceea. Într-o zi, mi-a venit ideea să vizitez Muntele Athos, din cauza 
aşezării ei (şi asa şi era, în fapt): un loc al pustniciei în Biserica Ortodoxă. Odată 
ajuns acolo, mi-a mai venit un gând: să mă spovedesc. Aşa că m-am dus şi am 
găsit un ieromonah, un părinte duhovnic. 
Ce i-am spus părintelui? Păcatele obişnuite ale unui tânăr secularizat, care trăia 
fără să-L cunoască pe Dumnezeu. După ce m-a ascultat, părintele ieromonah m-a 
întrebat: 
– Fiul meu, crezi în Dumnezeu? 
 
– Da, da, părinte; cred. De fapt, eu chiar sunt botezat creştin-ortodox. 
 
– Ei bine, fiul meu, crezi şi accepţi pe deplin faptul că Hristos este Dumnezeu şi 
Ziditorul lumii şi al nostru? 
 
Aici m-am cam pierdut. Era pentru prima oară când îmi punea cineva această 
întrebare atât de direct – o întrebare la care trebuia să dau un răspuns onest şi în 
faţa căreia trebuia să îmi exprim clar atitudinea. Nu era vorba doar dacă credeam 
că cineva a creat lumea, dar şi că acest Dumnezeu, Creatorul lumii, are legătură cu 
mine. Şi că am şi o relatie personală cu El! I-am răspuns părintelui: 
- Părinte, eu cred; dar te rog, ajută-mă să înţeleg lucrul acesta mai bine. 
– Ei, dacă crezi cu adevărat, atunci totul intră în rânduială, de la sine.” 
Această întâmplare a determinat o schimbare în viaţa lui Eugen 
Ionescu, care, în ciuda celebrităţii şi notorietăţii sale, până la sfârşitul 
vieţii a dus o viaţă pioasă de creştin ortodox, profund credincios. 
Ce-au însemnat acele cuvinte ale bătrânului duhovnic: „Dacă crezi, 
totul intră în rânduială, de la sine”? Părintele n-a vrut decât să îi arate 
lui Eugen Ionescu faptul că credinţa în Dumnezeu nu este o teorie 
abstractă, oarecare, sau nişte cuvinte pompoase. Credinţa în Dumnezeu 
înseamnă încredere şi ascultare totale faţă de Persoana care este 
Creatorul şi totodată Mântuitorul tău. 
 
 
 
 
 
 
 
 

În urmă cu mai bine de doi ani postam pe blogul de față un text despre 

experiența pe care a avut-o marele dramaturg român Eugen Ionescu în 

Muntele Athos: Eugen Ionescu și duhovnicul de la Muntele Athos: „Dacă ai, 
într-adevăr, credintă, atunci totul intră în rânduială, de la sine” 

La puțin timp am început o corespondeță prin e-mail cu o doamnă care-mi 

întărea convingerea despre înțelegerea creștinească pe care a avut-o marele 

Ionescu. În vremea adolescenței îi scrisese marelui scriitor o epistolă la care 

primise un răspuns plin de lumină și căldura credinței. Pentru a înțelege mai 
lesne răspunsul lui Eugen Ionescu voi face o scurtă introducere, folosind 
cuvintele fericitei destinatare a epistolei. 
Eram în liceu, aveam 17 ani. Eram la vârsta marilor întrebari. Citeam de ceva vreme din 

scrierile lui și îmi plăcea ce găseam acolo. Simțeam că seamănă cu mine ca suflet, ca fel de 

a fi. Trebuia să îmi aleg ce facultate să urmez și mă întrebam, de fapt, eu ce meserie o să 

am. Tot citisem din scrierile lui și observam că tot spunea că orice realizare e inutilă. Și 
mă gândeam că, dacă el, care ajunsese celebru, spunea lucrul ăsta, atunci eu ce puteam să 

fac ca să zic că am făcut ceva? Și așa m-am hotărât să-i scriu. M-am gândit că, fiind așa 

de asemanatori sufletește, când o să fiu de vârsta lui o sa fiu tot cam ca el. Și am zis să mă 

folosesc de experiența lui și să nu mai aștept să ajung și eu la 80 de ani (cam cât avea el 

atunci) ca să ajung la aceleași concluzii. Ci să progresez. Să merg de unde a ramas el. Și 
când i-am scris, m-am gindit cu putere că orice îmi va răspunde, o să fac. 

Redau mai jos scrisoarea mea, așa cum mi-o amintesc, inclusiv ca formă. Am scris pe o 
coala albă de hârtie A4: 
Domnule Eugen Ionescu,DE CE TOT? 

Dacă orice realizare este inutilă, atunci CE SĂ FAC? Dacă e ceva ce ați 
fi făcut dacă ați fi știut dinainte, vă rog să-mi spuneți  
ca să nu mai trebuiască să ajung la 80 de ani ca să aflu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aşadar, credinţa în Hristos nu ţine doar de cuvinte, ci mai ales de nişte 
eforturi de pocăinţă conştientă şi de întoarcere la dorinţa şi 
îmbrătişarea lui Hristos, care este Biserica. 
Sursă: Mystagogy, The Weblog Of John Sanidopoulos 
Traducere din limba engleză de Mihaela Mihăilă. 
 

 Iată și răspunsul lui Eugen Ionescu: 
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lanurile s-au concretizat pe 13 august 1961, chiar în ziua în care 

primele cărămizi începeau să se adune la fundaţia Zidului Berlinului. 
Dumitru a lăsat în urmă un bilet explicativ – avea să-l găsească peste 
decenii în dosarul de urmărire –, a luat 200 de mărci, s-a urcat într-
un tren la Regesburg şi a mai coborât abia la Munchen. 
  
Azilul avea să-i fie acordat abia în ianuarie 1962, după un episod de 
greva foamei şi după ce un avocat iscusit a reuşit să folosească în 
instanţă cele aproape 200 de poezii pe care Dumitru le avea cu el, ca 
argument al represiunii politice la care îi era supus clientul în 
România comunistă. 
  
“De-atunci am rămas credincios 
poeziei”, glumeşte Dumitru, care 
printr-un alt concurs excepţional de 
împrejurări a intrat în contact cu o 
serie de angajaţi de la Europa Liberă.  
I s-a propus, în mai multe rânduri, să 
vină ca redactor, dar Dumitru era 
nehotărât dacă să se apuce de 
cercetare şi studiu academic sau să o 
ia pe drumul gazetăriei. “M-am 
hotărât când am fost dus la 
americanul care conducea secţia de 
monitorizare. M-a întrebat cât câştig. 
Aveam un salariu de 180 de mărci. El 
m-a întrebat dacă 700 pe luna sunt 
suficienţi. Următorii 27 de ani am 
ascultat numai Radio Bucureşti şi 
Radio Moscova”. 
  
În 1976, Dumitru a fondat una dintre 
cele mai importante edituri ale 
exilului românesc anticomunist, Jon 
Dumitru Verlag, unde au fost 
publicaţi Virgil Ierunca, Noel 
Bernard, Vlad Georgescu sau Ion 
Mihai Pacepa. Editor de carte, dar şi 
al unui săptămânal, Dumitru a cunoscut îndeaproape lumea 
diasporei. “Era mai activ exilul românesc din Germania decât cel din 
Franţa pentru că era mai organizat. Ei aveau substanţă intelectuală la 
Paris, dar nu aveau mijloace, din acest motiv, aici, în Germania se 
tipăreau mai multe lucruri”. 
  
Activitatea febrilă a celor forţaţi din diferite motive să părăsească 
România a avut şi părţi bune, dar a provocat, în ultima instanţă, 
însăşi slăbirea exilului în lupta împotriva administraţiei comuniste de 
la Bucureşti. “În exil a fost o competiţie a unor grupuri, că erau şi 
legionari, şi antonescieni, şi evrei, o competiţie de bune intenţii care 
a fost, până la urmă, de bun augur”. 
  
Însă mai e ceva de luat în calcul, ceva care explică poate de ce lumea 
românească arată aşa şi astăzi: “Oamenii din exil erau toţi de prima 
mâna, cu studii, formaţi, de calitate. Faptul că erau de stânga sau de 
dreapta i-a făcut însă să se certe. A existat, de exemplu, un nucleu de 
reprezentare, dar era contestat de foştii legionari. Trebuie să 
înţelegeţi exilul şi aşa: toţi oamenii care îşi tăiaseră beregata în ţară  
s-au trezit laolaltă în afara ei. Oameni care erau duşmani de moarte 
în România s-au trezit aici pe aceleaşi baricade, adică anticomunişti. 
Mie mi-a părut întotdeauna rău că ne stingem forţele în lupte din 
astea. Dar adevărul acesta este: noi ne-am tăiat mâinile aici între noi, 
cum să aibă lumea exilului o putere asupra evoluţiei lucrurilor din 
România?”.  
 
 

 
O şansă ratată 
  
Au infiltrat şi securiştii diferitele asociaţii ale românilor din diaspora? 
Dumitru e convins că da, dar adaugă o nuanţă: “Majoritatea celor 
aflaţi în prim-planul luptei din exil aparţineau şi ei unui serviciu de 
informaţii străin. Iar asta s-a răsfrânt negativ asupra posibilităţilor 
noastre ca grup, pentru că fiecare căuta să ia el faţa, să fie în prim-
plan”. 
  
Şi mai demontează un mit Ion Dumitru: cel referitor la influenţa şi 
puterea secţiei de limba română de la Europa Liberă. “Eram prea 
fărâmiţaţi ca să fim cei mai puternici. Acolo, la radio, fiecare trăgea 
pentru salariul lui. Şi nu erau salarii mici, unele ajungeau şi la 20.000 
de mărci. Chiar eu am avut 12.000 pe lună, altfel cum puteam să îmi 
fac propria editură? Lucram însă inclusiv noaptea şi sfârşiturile de 
săptămână. Alţii, însă, în afară de microfon, nu erau activi nicăieri, ba 
dimpotrivă, se ţineau deoparte pentru că le era frică”. 
  
Dumitru nu e blând nici cu memoria Casei Regale. “La revoluţie, 
Regele putea fi un coagulator de forţe, dar el a aşteptat să i se ofere 
coroana pe tavă. Regele trebuia să fie în prima zi de revoluţie la 
Bucureşti. A scăpat însă şansa aia, la fel cum noi, cei din exil, până la 
ultimul, am fost nepregătiţi la răsturnarea lui Ceauşescu”. 

  
La capătul regretului, Ion 
Dumitru îşi mai aprinde o ţigară 
şi-mi da ocazia să mă uit la ceas. 
Stăm de aproape trei ore de 
vorbă. E-o toamnă splendidă la 
Munchen, cu verdele rezistând 
încă asaltului final de galben şi 
portocaliu. Sub tălpile 
încălţărilor, pietricelele gri 
foşnesc neliniştite, poate chiar la 
gândul că urmează să le 
îmbrăţişeze întunericul rece, 
acum când ultimele raze se 
scurg în linii ciudate peste 
clădirile oraşului. 
 
S-a aşternut pentru o clipă 
tăcerea, nu se mai pun întrebări, 
nu se mai dau răspunsuri. Ion 
Dumitru remarcă doar singur: 
“Românii au sperat mereu că se 
schimbă ceva în România. Şi 
astăzi la fel, românul vrea 
schimbare pentru că speră că 
asta îi aduce ceva în plus. Dar nu 

îi aduce nimic, fiecare schimbare îl îngenunchează parcă şi mai tare. 
Ce să schimbi când noi nu mai avem capacităţi dispuse să rămână în 
ţară? Când nu mai avem medici? Singură şansă este oprirea acestei 
hemoragii. Când am venit eu la Munchen, în 1961, erau 250 de 
vorbitori de limba română în oraş. Acum sunt mii. Şi exact acum nu 
mai avem niciun ziar aici”. 
  
Ion Dumitru despre ... 
  
... pierderea părinţilor: “După ce am fugit, am revenit prima dată în 
România în 1991. I-am apucat încă în viaţă pe părinţii mei, de 30 de 
ani nu îi văzusem. Le mai trimiteam doar câte o scrisoare, trei 
rânduri, pentru că era corespondenţa urmărită. Pe tata l-am mai 
prins trei ani şi pe mama cinci.” 
 
... Regele Mihai: “Am o dezamăgire în raport cu regele, el putea să 
facă foarte mult dacă într-adevăr se considera rege. Eu nu am niciun 
secret, am ţinut mult la această opţiune. A fost o opţiune, dar nu mai 
poate fi!” 
... trecut şi prezent: “Generaţia mea e o generaţie pierdută. Perioada 
noastră de educaţie, când eram tineri, a fost cea mai groaznică, cea 
stalinistă. Foarte puţini oameni din generaţia mea au reuşit să treacă 
peste felul în care s-au format…” 
 
- See more at: http://www.dela0.ro/doua-povesti-din-exil-%E2%80%9Cne-am-cam-
taiat-mainile-intre-noi-aici%E2%80%9D#sthash.pbew3yj5.dpuf 
Sursa: http://www.dela0.ro/doua-povesti-din-exil-%E2%80%9Cne-am-cam-taiat-
mainile-intre-noi-aici%E2%80%9D 
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Nina Cassian s-a înscris în PCR (organizaţia de tineret), pe atunci condus de 
la Moscova, încă din anii 30. Avea 16 ani şi dorea să schimbe lumea sub 
îndrumarea tovarăşului Stalin, via KGB. După ce comuniştii au luat puterea 
în România,poeta se bucură de toate privilegiile. Nici azi nu pare să fi realizat 
că poezia ei din tinereţe s-a pus în slujba unui regim criminal. Mă refer în 
special la cea scrisă în Obsedantul Deceniu, atunci când o mare parte din elita 
României a fost ucisă în puşcăriile comuniste. 
Spre sfârşitul anilor ‟60, Nina Cassian pare să se încrunte, pentru că „biserica 
perversă”,cum numea Partidul Comunist, începuse să-şi urască drept 
credincioşii printer care se număra şi ea. 
În urmă cu doi ani, Nina Cassian declara: „Îmi pare rău că n-am schimbat 
lumea. Credeam că,dacă mă aflu în treabă, pot schimba ceva (...) Nu ştiu să 
fiu ipocrită sau să îmi ţin gura. Fac gafe peste gafe, pierd prieteni (...) Am fost 
rănită, am fost jignită... am un palmares foarte bogat în acest sens... şi cred că 
şi merit".  
E bine că poeta n-a schimbat lumea aşa cum dorea în tinereţe. Iar, dacă tot 
publică „Memoria ca zestre”, amintesc, fără să o acuz de ipocrizie, faptul că, 
în ‟70, nu s-a rupt de Ceauşescu nici pe departe. 
„Nu m-a atras nicio clipă sionismul” 
Un document din1981 ne arată o Nina Cassian foarte hotărâtă să pună 
umărul la propăşirea României socialiste condusă de secretarul ei general, 
totodată şi preşedintele republicii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. 
Iată un fragment din stenograma discuţiei dintre un grup de scriitori cu 
NicolaeCeauşescu, care a avut loc la 13 martie 1981. Din partea conducerii 
superioare de partid, pe lângă şeful statului de atunci, au mai participat, 
tovarăşii Dumitru Popescu, Suzana Gâdea, Ilie Rădulescu. 
Nina Cassian către Nicolae Ceauşescu: „Tovarăşe secretar general, vă rog să-
mi permiteţi să încep cu o mărturisire personală. Nu am făcut niciodată şi nu 
fac parte dinnici un grup. Cum spuneam într-o poezie: «Aparţin 
comunismului cu tot ce am mai bun în mine,/ cu cele mai tinere idei ale 
mele,/ cu dragostea mea cea mai întemeiată,/ cu actele mele cele mai 
fecunde». Singura putere pe care mi-am dorit-o vreodată a fost aceea de a fi 
în măsură să dau tot randamentul de care sunt capabilă, acest pământ pe care 
m-am născut, pe care au trăit părinţii,bunicii şi străbunicii mei. Păstrez cu 
mîndrie diploma străbunicii mele,semnată de Vodă Ghica şi decoraţia 
Bărbăţie şi Credinţă cu spade, primită de tatăl meu în primul război mondial. 
Spun, cu o expresie scumpă mie, că limba română e unica mea religie. Cînd 
am ajuns la vârsta conştiinţei, ţara era sub guvern fascist. Nu m-a atras nici o 
clipă sionismul, ci ideea şi lupta comuniştilor în care m-am încadrat şi din 
rândul cărora fac parte de 40 de ani.” 
„Pentru FănuşNeagu, «român»şi «huligan» sunt sinonime” 
Mărturisire fără tăgadă. Poeta aparţinea comunismului cu tot ce avea mai bun 
în ea, cu actele ei cele mai fecunde.Totodată, Nina Cassain îl asigură pe 
Ceauşescu şi de faptul că nu-i sionistă. Deşi evreică, sugera că nu va părăsi 
niciodată România pentru a se stabili în ţara strămoşilor ei. Dimpotrivă, va fi 
gata oricând să se pună, necondiţionat, la dispoziţia partidului şi a secretarului 
ei general.După declaraţia de credinţă, Nina Cassian a trecut la chestiune: 
disputa ei cuscriitorul Fănuş Neagu. 
„Cu o durere lesne de înţeles - continua Nina Cassian -, am constatat de la o 
vreme, că în forme indirecte sau directe, camuflate sau făţişe, mi se contestă - 
la peste 50de ani şi peste 50 de cărţi apărute pentru mari şi mici -, apartenenţa 
la acest popor. Concret, Fănuş Neagu care a folosit, la adresa mea, expresii 
jignitoarecu caracter rasist, trecînd şi la acte de huliganism, a răspuns, la 
şedinţa de consiliu la care am ridicat problema, cu această frază cel puţin 
curioasă:«Dacă eu îi spun CEVA - înseamnă că sînt antisemit; dar când ea mă 
face huligan, nu e antiromâncă?». Nu ştiu de când, şi de ce, pentru Fănuş 
Neagu,«român»şi «huligan» sînt sinonime - dar durerea şi stupoarea mea s-au 
adâncit când manifestări cu conţinut asemănător au început să aibă loc, nu 
doar oral şi tipărit, într-o anumită presă şi în broşuri care circulă.“ 
„Decalajul ritmurilor de creştere şi dezvoltare a fost depăşit strălucitor” 
„În repetate rânduri, expunând politica partidului şi statului nostru, aţi 
chemat întregul popor, pe toţi cetăţenii ţării, oameni ai muncii fără deosebire 
denaţionalitate, să-şi facă datoria faţă de Patrie şi faţă de înaltele 
comandamente ale epocii în care trăim. Cu atît mai iresponsabilă apare 
încercarea unora de a primejdui această unitate, prin discriminări de orice fel. 
Aşa cum există dăunători ai culturilor, există şi dăunători ai culturii. Ecu 
deosebire întristător că asemenea fenomene de denigrare au loc într-un 
domeniu în care decalajul ritmurilor de creştere şi dezvoltare a fost depăşit 
strălucitor de creaţia noastră ştiinţifică şi artistică, evident competitivă pe plan 
mondial.” 
Ceauşescu trebuia să înţeleagă că majoritatea scriitorilor comunişti, precum 
era şi ea, puneau bazele unei mari literaturi, recunoscută chiar pe plan 
mondial, dar sabotată pe alocuri de „dăunători”. Bine punctat, dar bănuiesc 
că nici Ceauşescu nu credea aşa ceva, însă sigur îi plăcea cum sună - scriitorii 
săi intrau deja în universalitate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerea să nu fie abătută de la sarcinile de „supremă responsabilitate” 
încredinţate de partid 
“Şi e grav -conchidea poeta -, în tensiunea economică, politică şi socială de pe 
glob, forţele noastre creatoare să fie stînjenite şi fărîmiţate, prin provocarea 
unor tensiuni artificiale, a unor diversiuni menite să ne abată de la sarcinile de 
supremă responsabilitate pe care ni le-a încredinţat partidul. Îmi unesc glasul 
cu al celor prezenţi, apelînd la înalta dumneavoastră autoritate, pentru a 
curma această stare şi a ne ajuta să restabilim, în viaţa noastră literară, un 
climat de muncă cinstită şi eficientă.” 
Departe de mine să spun că cei pe care Nina Cassian îi înfiera cu mânie 
proletară, mă refer şi la Eugen Barbu, erau pe atunci nişte sfinţi, dar disputa 
dintre grupul condus de Barbu şi poetă este cunoscută, aşa că n-am să insist. 
La fel de adevărat, atunci când te adresai lui Nicolae Ceauşescu era 
recomandat să nu uiţi a-l ridica în slăvi. Însă, ce i-a spus Nina Cassian în 1981 
nu aduce nici pe departe cu discursul unei comuniste rupte de partid şi de 
secretarul său general, după cum aflăm din recentele sale volume. 
„Poeta Nina Cassian, care, în 1985, a fost determinată de regimul comunist să 
se stabilească în SUA, revine în România” - titra o agenţei de presă. Să 
nelămurim totuşi. NinaCassian a părăsit România în 1985, pentru a ţine 
cursuri la o universitate din New York, nu pentru că ar fi alungat-o 
Ceauşescu. Plecarea poetei a fost percepută de către Ceauşescu chiar ca un 
afront. Ea susţine că nu s-a mai întors în ţară fiindcă inginerul Gheorghe 
Ursu a fost omorât în bătaie la ordinal ciracilor lui Ceauşescu. Cine poate 
băga mâna în foc? 
Ursu a ţinut un jurnal în care erau consemnate şi afirmaţii critice ale Ninei 
Cassian la adresa lui Ceauşescu. Până în prezent nu ştim cu precizie ce a scris 
inginerul legat de Nina Cassian, însă nici unul dintre cei menţionaţi în jurnalul 
său nu a fost arestat. Probabil că Ceauşescu a hotărât că moartea lui Ursu, în 
chinuri, afost de ajuns. 
Se va salva emblema ”feminitaţii trăite până la sânge”? 
Putem să zâmbim atunci când, căutând pe Google, rămânem doar cu 
informaţia că Nina Cassian a fost declarată duşman al poporului de către 
autorităţile comuniste, după prima sa carte, topită de cenzură. Aprig duşman! 
La scurt timp, a mai scris patru volume proletcultiste. Putem să zâmbim cu 
subînţeles atunci când aflăm despre droaia de bărbaţi iubiţi de această femeie 
ori când citim turnătoriile la Securitate ale poetului Ion Caraion, cel care 
descria cu lux de amănunte cum se iubea Marin Preda cu Nina Cassian pe 
duşumea. Ea poate fi admirată de către ziaristele de azi pentru că este 
emblema “feminitaţii trăite până la sânge”. Poate fi comparată de fanii ei 
chiar  cu Mario Vargas Llosa. Sau criticată pentru că „Memoria ca zestre”  
nu-i decât un „Băgău” al anilor „50-„80.- Emil Berdeli 
 
Sursa:http://www.puterea.ro/arhive/nina_cassian_catre_ceausescu_apartin_
comunismului_cu_tot_ce_am_mai_bun_in_m-5085.html 
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