
 

 

 

 

 

Editorial 

Ultima gafă a lui  Nicolae Manolescu a fosta implicarea sa în juriul care a 

„decernat lui Gabriel Chifu,” Premiul Mihai Eminescu-Opera Omnia pe 

2015”,Premiatul e un  scriitor despre care o majoritate de comentatori, printre care 

scriitori tineri, afirmă că e un mediocru şi un profitor, protejat al lui Nicolae 

Manolescu, cel care a dat indicaţii prin telefon tocmai din Paris, membrilor acelui 

juriu, inclusiv lui Gellu Dorian, organizatorul şi iniţiatorul acestui premiu decernat 

multor scriitori importanţi, precum Ştefan Augustin Doinaş, Cezar Ivănescu etc. 

Nicolae Manolescu -ambasador al  României la UNESCO, din biroul său de la 

Paris, conduce USR în triumful de fanfară funerară spre cimitirul Străuleşti II..., 

pentru că la cimitirul Bellu locurile de veci e ...puţine şi scumpe pentru userişti. 

Au semnat un protest împotriva acestui abuz, vreo 3o de scriitori. Într-o discuţie 

de boemă, Aurel Maria Baros îmi zise mângâindu-şi barba sură de pierde-vară-

prin-literatură, cum că scriitoraşii ăia revoltaţi nu ar conta pen`că nu sunt membri 

ai USR. Desigur burjoiul cu barosul nu are niciun interes să accepte adevărul 

despre mizerabilitatea lui Nicolae Manolescu, fiindcă, la o adică, şi lui tot de la 

USR leafă îi pică... Cu astfel de burtă-verzi s-a înconjurat  ambasadorul scriitor-

preşedinte al USR, de îşi permite să de cu tifla tinerilor, precum Ceauşescu acelor 

revoluţionari cu chip frumos care au strigat:”Jos ceauşescu! NU ne e frică! 

Ceauşescu pică!”.Trimiterea mea la Ceauşescu vis-a-vis de Nicolae Manolescu nu 

e întâmplătoare! Adevărul este că USR e condus de o clică de scriitori care au 

profitat din plin de regimul comunist pentru a-şi publica  „operele”, care au 

continuat după 1989 să facă parte din „partidul” roşu al unor astfel de lichele cu 

puţin talent şi multă lipsă de caracter, lichele care au monopolizat şi au  

decredebilizat statutul de SCRIITOR în România de după 1989. Cu ce drept îmi 

spune mie un burjoi cu coada sură că protestul tinerilor scriitori nu e valabil 

pentru că ei nu sunt membri ai USR? Cu acelaşi tupeu cu care cei din aceeaşi 

gaşcă au fraudat alegerile la USR şi au schimbat Statulul USR după bunul lor plac 

şi după interesele lor. Îl anunţ pe acest burjoi şi pe alţii aidoma lui, că voi proceda 

la chemarea în instanţă a Preşedintelui USR şi voi cere anularea tuturor actelor 

comise de conducerea USR aleasă, astfel, ilegal. Vor trebui să răspundă aceşti 

burjoi împreună cu Nicolae Manolescu pentru dezastrul de la USR, vor răspunde 

moral şi material, până la recuperarea integrală  a prejudiciului cauzat Uniunii 

Scriitorilor din România. Radu Vancu spune, în sfârşit, adevărul despre Nicolae 

Manolescu, un adevăr spus cu mult înainte şi de alţi scriitori... Dar e foarte bine...  

Nu ştiu ce inerţie îl ţine pe Nicolae Manolescu să nu-şi dea demisia din funcţia de 

Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România... Poate că dacă ar face acest gest, i 

s-ar ierta multe din păcatele comise, păcate  prin care aproape că a îngropat USR... 

Personal, aştept de la domnul Nicolae Manolescu acest ultim gest de 

onoare:demisia! Domnul Nicolae Manolescu a realizat probabil că istoria lui 

literară nu e decât una din cărţile pe care ar fi dorit să nu le scrie... De aici, drama 

domniei sale, de aici inerţia care îl ţintuieşte în fotoliul de la USR. Sincer, îl 

compătimesc, mă uit la domnia sa ca la un bătrânel lovit de dambla, care nu mai 

ştie cine este şi unde să se mai ducă..., un bătrânel orbit de orgoliu, rătăcit în 

lume... Condoleanţe, pentru personajul NeManolescu!Doamnă Anca Mizumski, 

chestiunea e foarte clară! Domnule Florin Iaru, textul „Literatură, fasole, muci” 

din Caţavencii e absolut remarcabil în ceea ce priveşte critica adusă lui Nicolae 

Manolescu. Dar, nu e de ajuns... Dacă după neManolescu urmează trupeţii lui 

Cipariu & com. , iar nu se realizează nimic... Ţineţi minte... Eu aş miza pe cei care 

nu au făcut activism cultural de suprafaţă, care nu sunt implicaţi în tot felul de 

potlogării, de linia a II-a, vezi similarul eşalonul II PCR etc. Dar asta e de 

discutat... Personal, m-aş implica într-o mişcare de solidaritate adevărată pentru a 

reforma USR... Primul pas e anularea unui act, pe calea justiţiei... Alegerea lui 

NeManolescu e nestatutară, iar modificarea statutlui USR prin care NeManolescu 

poate fi sine die preşedinte e, de asemenea, nestatutară şi ilegală... Personal, nu am 

nicio ură împotriva lui NeManolescu, doar că vreau să-l văd plecat din USR... 

Demis şi dat afară din USR pentru prejudiciile de imagine şi materiale aduse 

USR... Deocamdată, atât... Atenţie! Din ce în ce mai mulţi scriitori membri ai 

USR îi cer demisia lui Nicolae Manolescu! Printre aceştia sunt:Vasile Baghiu, 

Paul Vinicius, Octavian Soviany, Florin Iaru,  Liviu Antonesei etc., vezi link: 
http://fdl.ro/2015/01/o-modesta-propunere-scrisoare-deschisa/ 
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 Academica, Ziua lui Eminescu-Ziua Culturii Naţionale p. 2; 

 Acad.Eugen Simion, Eminescu, simbol al spiritului românesc, p.3; 

 Acad. Dan Berindei, Istorie și societate, p. 4; 

 Acad. Ioan-Aurel Pop, Eminescu și Evul Mediu românesc , p.5; 

 Remember- Ion Creangă-personalitate afectivă,Dr.Mircea Drăgan, p. 6-7; 

 Gabriela Hurezean-, Teatrul Metropolis: ”Peretele” de dat cu capul , p. 8; 

 Victor Roșca, Martirajul părintelui Arsenie în moara lui Kalusek p. 9; 

 Nicolae Georgescu, Plagiatorul,eseu despre falsitate, p. 10-11;  

 Biografii celebre- F. Scott Fitzgerald publicat la 76 de ani după refuz, p. 12; 

 Istorie-,Theódoros Ziákas, Misterul longevității Bizanțului p. 13-14; 

 Mari poeţi ai lumii-Benjamin Fundoianu,Poeme în transpunerea lui Şerban 

Foarţă,p.18  

 Laureaţi Nobel- Herta Müller, Astăzi mai bine nu m-aș fi întâlnit cu mine 

însămi-fragment de roman, p.19; 

 Poeţi români contemporani-Răzvan Albei, George Tei,p.20-21; 

 Scriitorul-destin şi opţiune:, Marcel Ion Fandarac, Felix Nicolau, p.22-23; 

 Gheorghe Negru,Cum a fost impusă cu forţa limba rusă în Basarabia,p.24-25  

 Aliona Grati, Basarabia în anotimpul moliilor,cronică literară p. 26; 

 Istoria în documente: Daniel Roxin, Patru scrisori papale către Mihai 

Viteazul, p.27; 

 Victor Martin, Criticilor mei, eseu p. 28-29; 

 Protestul scriitorilor împotriva lui Nicolae Manolescu, p.30-32; 

 Ion Bulei- Căsătoria dintre Maria și Ferdinand- cea mai frumoasă nuntă din 

istoria românilor p.33-34 

 Richard Boyd-, Transparenţa democratică şi distanţa aristocratică p.35; 

 Revista Revistelor-“Nietzche retras din librării”, p.36 
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