
 

 

 

 

 

Editorial: 

m lansat Revista Scriitorul Român, în format print, la Casa 

Capşa-Blue Saloon & Braserie, în 23 octombrie 2013, ora 20.  

Evenimentul a continuat pînă la ora 23. Au participat invitaţii 

speciali: Prof.univ.dr. Nicolae Georgescu, Barbu Cioculescu, 

Corneliu Tălmaciu-poet, George Canache-poet,Corneliu Zeană-

romancier, Gabriel Puşcă-poet, Traian Chiricuţă-poet şi cantautor. 

Datorită unei regretabile întârzieri a Directorului fondator Marcel 

Ion Fandarac, domnul Barbu Cioculescu nu a mai conferenţiat. Îi 

prezentăm pe această cale scuzele de rigoare, domnia sa a trebuit să 

se retragă, din motive de sănătate nu a mai putut asista la 

desfăşurarea evenimentului început la ora 20, la Blue Saloon, 

continuat apoi, de la ora 21, la Braseria Capşa. În Blue Saloon au 

vorbit Marcel Ion Fandarac, Prof.univ.dr. Nicolae Georgescu, 

soprana Ioana Ungureanu. Marcel Ion Fandarac a vorbit despre 

renaşterea tradiţiei boemei literare româneşti după 40 de ani de 

întrerupere în Casa Capşa, loc unde  se întâlneau spre a schimba idei 

şi a dialoga cei mai străluciţi scriitori români: Mihail Eminescu, I.L. 

Caragiale, Ioan Slavici, Titu Maiorescu, Alexandru Vlahuţă, Ion 

Minulescu, Ion Barbu,Liviu Rebreanu, Ionel Teodoreanu,Tudor 

Arghezi , apoi  cei din generaţiile mai recente Nichita Stănescu, 

Fănuş Neagu, Grigore Hagiu… 

(continuare în pagina 2 ) 
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Legenda foto: Marcel Ion Fandarac lansând Revista Scriitorul Român în 23 

octombrie 2013, ora 20, la Casa Capşa-Blue Saloon. 
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Legenda foto: Nicolae Georgescu vorbind despre Eminescu la lansarea 

Revistei Scriitorul Român în 23 octombrie 2013, ora 20, la Casa Capşa-Blue 

Saloon. 

n ultimii 40 de ani, practic boema literară adevărată nu a mai 

existat decât cu intermitenţe, în locuri famate unde cocalarii îşi 

frecau umbra de aura unor mari scriitori înghesuiţi în locuri 

insalubre şi medii pline de fumul gros al ţigărilor ieftine şi a unor 

aburi de alcool ieftin, de vodkă trasă din spirt care tindea să acopere 

spiritul… 

Marcel Ion Fandarac a subliniat că a luat această iniţiativă de 

renaştere a boemei tradiţionale româneşti, dintr-un motiv foarte 

simplu: scriitorul român trebuie să-şi recapete demnitatea şi statutul 

social pe care l-a avut odinioară. Rolul scriitorului în societatea 

civilă trebuie să redevină fundamental. Locul ales pentru această 

renaştere nu este întâmplător, în Casa Capşa a început, de fapt, 

moartea civilă a lui Eminescu şi, odată cu aceasta, declinul spiritului 

românesc, a naţiunii române. Casa Capşa fiind în acest sens un 

simbol, de aici trebuie să reînceapă renaşterea… Idealul lui 

Eminescu, acela al Daciei Mari, adică a României Mari, trebuie 

împlinit. Astfel şi-a motivat acţiunea sa Marcel Ion Fandarac, aceea 

de a lansa ediţia specială a Revistei Scriitorul Român şi de a începe 

renaşterea spiritului naţional autentic, în sensul eminescian. 

Prof.univ.dr. Nicolae Georgescu a vorbit despre Eminescu, despre 

destinul tragic al acestuia, despre ediţia princeps a cărţii Poesii de 

Mihail Eminescu, subliniind şi domnia sa rolul fundamental în 

societatea civilă a lui Eminescu în vremea lui. 

Discuţiile au continuat, apoi, jos în Braseria Capşa unde au evoluat 

şi muzicienii Tic Petroşel, Eugen Stan şi grupul Cantos format din 

Codruţa Lojewschi şi Mihai Lojewschi. A cântat strălucitor şi 

doamna Ioana Ungureanu, soprana internaţională. În Braseria Capşa 

au mai vorbit Liliana Popa, poetă şi reporter Radio Bucureşti,  Dan 

Dumitrescu-Kustremide, romancier,Gabriel Puşcă, poet, Adina 

Stoicescu, poetă, Conf.univ.dr.Corneliu Zeană, romancier, cel care a 

primit Diploma de onoare a revistei Scriitorul Român, acordată de 

directorul fondator al revistei: Marcel Ion Fandarac. De asemenea, a 

vorbit cu francheţe şi domnul Gheorghe Dinu, avocat, general şi 

preşedintele partidului A treia Cale, fost candidat la Preşedinţia 

României. Domnul Gheorghe Dinu a subliniat şi el rolul 

intelectualilor în renaşterea spiritului naţional românesc, echilibrând 

o anume stare provocată de două doamne trecute de cea de a doua 

vârstă şi băutoare de apă plată fără lâmâie, care au fost deranjate de 

faptul că trebuiau să plătească 20 de euro pentru o consumaţie 

minimă obligatorie. Cu o mentalitate de pişcotărese, cele două 

doamne au trecut la agresiuni verbale când li s-a spus că nu sunt 

obligate să plătească nimic, dacă vor să asiste în continuare, după ce 

sus, în Blue Saloon, au beneficiat de protocolul adecvat, gratuit: 

cafea, apă plată, sucuri şi delicatese tradiţionale preparate de 

Cofetăria  Capşa, protocol suportat financiar de domnul Marcel Ion 

Fandarac pentru cei peste o sută de participanţi prezenţi la 

eveniment. Din delicateţe, nu li s-a mai amintit celor două doamne 

pişcotărese că pentru prestaţia artiştilor la un eveniment în orice 

club, se plăteşte  o sumă simbolică. În cazul evenimentului de la 

Capşa, pentru cei 20 de euro, invitaţii primeau la alegere din meniul 

Restaurantului Capşa, băuturi, cafele etc. Cu francheţe, domnul Dinu 

Gheorghe le-a sugerat celor două doamne că plata unui voucher în 

asemenea situaţii e normală etc.  Trebuie să amintim că doamnele în 

cauză nu au fost invitatele speciale ale domnului Marcel Ion 

Fandarac, acestea au fost, se pare, invitate la eveniment de Aculin 

Tănase, cel care cunoştea condiţiile de participare la partea a doua a 

evenimentului desfăşurat în Braseria Capşa.  În fine, trecând peste 

acest mic incident, evenimentul a fost unul de excepţie, confirmat 

chiar de unii participanţi, pe paginile lor de facebook, unde au postat 

fotografii ale evenimentului, care vor fi o dovadă perenă… Iată, 

câteva din aceste fotografii realizate de doamna Ioana Lazăr… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda foto: Corneliu Zeană,Corneliu Tălmaciu, Gabriel Lupişor 

Puşcă şi alţi participanţi la eveniment, Casa Capşa-Blue Saloon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda foto:  av. Gheorghe Dinu, Traian Chiricuţă, Nicolae 

Georgescu şi alţi participanţi la eveniment, Casa Capşa-Blue Saloon. 
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eluând tradiţia adevăratei boeme literare româneşti, am încercat să 

arătăm că scriitorii au o şansă dacă vor să se rupă de atmosfera 

cafenelelor insalubre unde sunt nevoiţi să stea lângă cocalari şi 

cocote pline de bani spălaţi cu dero, pentru a mai comunica. Toţi 

preşedinţii Uniunii Scriitorilor de după Revoluţia din 1989 din 

România, au profitat într-un fel sau altul de funcţia lor şi nu s-au 

interesat prea tare de soarta socială a scriitorimii româneşti. 

Degringolada şi suferinţa adevăraţilor scriitori a început după anul 

2001, an fatidic pentru planetă. Am lansat acest proiect la Casa 

Capşa motivând astfel: acolo unde a început moartea civilă a lui 

Eminescu, doresc să înceapă renaşterea naţională în sens 

eminescian, refacerea Daciei Mari, a României Mari, idealul lui 

pentru care serviciile secrete străine, la ordinul masoneriei 

internaţionale, l-au sacrificat pentru că era un incomod periculos 

pentru planurile lor. Masonii de azi au distrus România. Ce e de 

făcut? E de urmat planul lui Eminescu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda foto: Gianina Stăncilă designer,Dobre Daniel Andrei,student,  

Daniela Apostol, translator. În plan secund: Ovidiu Atanasiu,doctor  

în drept, Stela Apostol-participanţi la eveniment,CapşaBraserie. 

 

Am simţit cum, chiar la acest eveniment de la Casa Capşa, s-a 

încercat compromiterea mea şi a ideii mele, prin acel mic incident pe 

care eu l-am aplanat, ajutat de omul politic actual şi fostul general 

Gheorghe Dinu, un om de caracter şi de demnitate naţională. Bref! 

Acel individ cu ţilindru pe cap care umblă prin toată ţara, prin toate 

cârciumile, şi care se crede mare umorist-epigramist, nu e decât o 

unealtă murdară şi mediocră a oamenilor mărunţi din fosta 

Securitate, a demonilor mărunţi, cum ar spune Nicolae Breban; acel 

om cu ţilindru, de fapt, a provocat incidentul de la Casa Capşa. Eu 

sunt de vină că l-am băgat în seamă, eu fiind de bună credinţă, 

desigur. Deocamdată, cam atât despre lansarea Revistei Scriitorul 

Român ce a avut loc în data de 23 octombrie 2013,ora 20, la Capşa. 

Legenda foto: Denise Donoiu- psiholog, alţi participanţi la eveniment, 

Casa Capşa-Blue Saloon. 

Au participat numeroşi scriitori, unii încă necunoscuţi, dar de 

mare talent, şi care nu fac parte din vreo grupare&gaşcă literară.Aş 

menţiona dintre aceştia pe Corneliu Tălmaciu, Dan Dumitrescu-

Kustremide, George Canache, Iacob Voichiţoniu etc. Agresivitatea 

acestor găşti literare are ca rezultat marginalizarea voită a unor 

scriitori de mare har şi care refuză instinctive să contribuie la 

atomizarea finite naţionale aşa cum o fac cei care scriu cărţi ce 

servesc războiului globaliştilor şi gloabelor globalizante.Mulţi dintre 

aceşti scriitori de gaşcă au devenit, de fapt noii pupincurişti.Vă dau 

un singur exemplu: Mihail Gălăţanu, un poet talentat la vremea 

debutului său literar, dar care pe parcurs a ajuns să scrie mizerabil în 

sens esthetic, a ajuns să injure România, în sens… poetic.Nu spun că 

el e un mare profitor, ba dimpotrivă, nu e plătit pentru astfel de 

invective.Să ne amintim că Geo Bogza avea o cu totul altfel de 

invectivă…În fine, asta e lumea în care trăim, astăzi. Să auzim de 

bine! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda foto: romancierul Dan Dumitrescu-Kustremide cu soţia sa; 

Vali Pena,actriţă-participanţi la eveniment, Casa Capşa-Blue Saloon. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda foto: poetul George Canache şi o altă scriitoare , participanţi 

la eveniment, Casa Capşa-Blue Saloon. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

Legendă foto: Barbu Cioculescu în Casa Capşa-Blue Saloon. 



etru Popescu cunoscut de mai tinerii cititori de limbă română,  ca 

fiind fostul iubit al Zoei Ceauşescu. Romancierul plecat în Statele 

Unite ale Americii în perioada înfloritoare a dictaturii lui Ceauşescu, 

a făcut o carieră strălucitoare în lume, romanele sale fiind traduse în 

mai multe limbi printre care  unele exotice pentru noi, chineza şi 

japoneza etc. 

Petru Popescu e cunoscut ca unul dintre cei mai profesionişti 

scenarişti de la Hollywood, autor şi colaborator în scrierea unor 

scenarii de filme care au spart boxoffice-urile celor mai mari 

încasări în dolari… Plecat din România comunistă, într-un moment 

de glorie aproape maximă ( unul din romanele sale a avut tiraj de 

peste 100 000 exemplare!), după ce refuzase premiul de debut al 

Uniunii Scriitorilor, refuz întemeiat de altfel… 

În data de 18 septembrie 2013, plictisit de atmosfera terifiantă de la 

terasa Muzeului Naţional al Literaturii Române, unde foarte rar mai 

trec adevăraţii scriitori, am intrat în Rotonda 13, unde avea loc o 

lansare de carte a lui Dinu Bălan,  o monografie despre Petru 

Popescu, invitatul serii… Nu vă mai spun ce strângere de inimă am 

avut când am văzut că Petru Popescu avea ca auditoriu numai 

doamne şi domni trecuţi bine de 5o de ani, în marea lor majoritate 

rataţi intelectuali etc., unii foşti informatori dovediţi ai fostei 

Securităţi… Unul dintre aceştia- după ce a insistat ca Petru Popescu 

să accepte să se pozeze cu el- din sală, i-a adresat o întrebare pe un 

ton forţat ironic şi tendenţios, întrebare la care marele prozator a 

răspuns după ce i-a fost repetată de câteva ori de acelaşi personaj cu 

ochelari de soare la ochi. Întrebarea era dacă “mâna lungă a 

Securităţii” nu l-a atins şi pe Petru Popescu pe acolo prin… 

America. Petru Popescu vizibil deranjat de această întrebare-clişeu, 

l-a asigurat că nu l-a atins… Ba dimpotrivă, nici pe el şi nici pe 

vreun membru al familiei sale. Tatăl lui Petru Popescu a continuat să 

fie director al revistei Teatru etc. Mărturiseşte Petru Popescu că i s-a 

propus în acele vremuri când se stabilise în SUA, să accepte slujba 

de şef al postului de radio Europa Liberă, de asemenea, Ion Raţiu 

din Anglia i-a propus să aibă un rol important în mişcarea sa privind 

pe românii din emigraţie. Ambele propuneri au fost declinate de 

Petru Popescu. “Domnule Raţiu, ştiţi că sunt scriitor, ştiţi ce 

înseamnă asta?”-i-ar fi răspuns Petru Popescu lui Ion Raţiu… Foarte 

clar şi decis pentru a-şi dedica timpul şi toate eforturile pentru a se 

consacra ca scriitor internaţional. Ceea ce a şi reuşit… 

Acum, desigur că e contrariant ca un om ca Petru Popescu, cu atâtea 

posibilităţi date de Dumnezeu, să fie atât de concentrat doar pentru 

profesia de scriitor, fără a căuta a face glorie lătrând la Europa 

Liberă sau a se înrola în armia de combatanţi ai lui Ion Raţiu. Unii îl 

înţeleg, alţii încă îl mai condamnă pentru acestea toate… Eu îl 

înţeleg… Îl admir ca pe un  profesionist al scrisului, ca pe un 

romancier de mare valoare care nu a făcut dincolo de ocean 

compromisul de a scrie romane populare în sensul strict al 

cuvântului, mai bine spus comerciale, numai pentru a-şi asigura 

succesul… Am înţeles că unul din modelele sale în acest sens este 

Ernest Hemingway… Petru Popescu este acel tip de scriitor care 

pentru a scrie un roman se documentează foarte bine, îşi riscă chiar 

viaţa … Aşa a făcut pentru a-şi scrie unul din romanele sale: a mers 

în junglă, în Amazonia şi Africa, a făcut cercetări antroplogice, a 

trăit o aventură adevărată în care a fost prins de o ploaie torenţială şi 

apa căzută era să-l înece…, altădată a călcat pe un arici de mare în 

Samoa, arici ai cărui ţepi erau foarte otrăvitori…, dar el, 

romancierul, a fost foarte insistent în aventura cunoaşterii, aidoma 

unui cercetător pasionat de o descoperire epocală. A studiat cranii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foarte vechi, urme ale unor indivizi din specia umană de acum 

câteva mii de ani… A scris despre asta şi a creat un concept bazat pe 

teoria darwinistă a evoluţiei speciilor, a scris despre această 

descoperire a sa, despre un hominid neevolut în contradicţie cu omul 

modern, vezi romanele sale Amazon Beaming, Almost Adam, de 

pildă.Loren McIntyre afirmă despre Petru Popescu că este  “o 

enciclopedie vie!”, în sens anthropologic. Absolvent şi al uneia 

dintre cele mai cunoscute şcoli de film americane: The American 

Film Institute din Hollywood. După ce scrie romanul The Last 

Wave, Peter Weir, un regizor important, îI solicită pe Petru Poescu 

să scrie un scenariu al acestui roman pentru un film al său în care 

rolul principal este jucat de Richard Chamberlain, film care a primit 

multe premii internaţionale.Astfel, din 1972 de când se stabileşte la 

Los Angeles, Petru Popescu îşi începe cariera de scriitor 

internaţional.În 1979 devenind şi membru al sindicatului 

scenariştilor americani , de la Hollywood. 

Cu emoţie, i-am cerut un autograf pe monografia dedicată lui De 

Dinu Bălan: Petru Popescu prin în istorie. Petru Popescu mi-a scris 

pe coperta interioară:” Lui Marcel Fandarac, cu multă căldură!”. 

L-am văzut pe Petru Popescu, un scriitor internaţional, emoţionat 

doar când Luchian Chişu, directorul MNLR  a anunţat că întâlnirea 

din Rotonda 13, trebuie să se încheie. Pur şi simplu lui Petru 

Popescu i-a căzut faţa, nu se aştepta la aşa o întrerupere bruscă, de 

parcă ar fi fost încheierea unei şedinţe a unei foste organizaţii PCR?  

Atâta vreme cât a vorbit despre el şi a răspuns la cele câteva 

întrebări adresate, se vedea siguranţa de sine, rictusul unei mari 

vedete americane căruia i se ia un interviu la o mare televiziune etc. 

Numai că la Rotonda 13 a  MNLR  nu a fost, din nefericire, nici un 

reporter al nici unei televiziuni importante din România, iar invitaţii 

puşi pe afiş de Lucian Chişu, unul dintre ei fiind Alex Ştefănescu, 

nu au fost prezenţi… De parcă Petru Popescu ar fi fost doar un 

batrânel rătăcit prin vreo curtie de carton din Manhatan şi nu 

celebrul scriitor român care a cunoscut succesul la Hollywood. 

Asta e România, ţara analfabeţilor deveniţi “magnaţi” şi a ţoapelor 

devenite vedete de televiziune! Probabil, în 18 septembrie a.c. Alex 

Ştefănescu convertit peste noapte la o doctrină de partid,  o fi fost în 

acel moment invitat la vreo emisiune de la vreo televiziune de acest 

gen sau la vreo chermeză de partid în care, la final,  se lasă cu 

ciupitul de prostituate şi haleală de mici?! 

( Continuare în pagina 5) 



Am suferit, pur şi simplu când am văzut grimasa lui Petru Popescu, 

la finalul pus forţat, de interimarul perpetuu de la MNLR, Lucian 

Chişu. E drept că a doua zi, adică pe 19 septembrie, acesta a mai 

organizat o altă lansare în care Petru Popescu a trebuit să mai fie 

prezent odată, de data asta fiind prezent şi omniobezul literar Alex 

Ştefănescu şi alţi îngâmfaţi de aceeaşi teapă. Sincer, Petru Popescu 

nu merită astfel de tratamente literare! 

Petru Popescu a mai subliniat la evenimentul petrecut în 

Rotonda 13 a Muzeului Naţional al Literaturii Române din 

Bucureşti,18 septembrie 2013, de la ora 18, că el s-a întors în ţară şi 

că, spre deosebire de Mircea Eliade, Emil Cioran sau Eugen 

Ionesco, a continuat să scrie şi în limba română, nu a renunţat la 

Limba Română. Oare, acest strigăt al lui Petru Popescu, chiar nu 

trebuie înţeles?! Chiar trebuie judecat Petru Popescu, în continuare 

după simpatiile pe care le are sau le-a avut pentru Zoia Ceauşescu 

sau Ion Iliescu? Eu nu cred că suntem un popor de cretini, suntem un 

popor de creştini! 

Legendă foto: Dan Gavriş în Boema 33, 31 octombrie 2013. 

e vremuri de sărăcie şi de nebunie trăim noi românii, în ţara asta 

mumă pentru hoţi şi şarlatani, ciumă pentru cei cinstiţi, normali sau 

geniali… O! Ţară tristă, lipsită de noroc… 

Dan Gavriş e unul dintre cei lipsiţi de noroc, unul dintre genialii 

artişti români încă în viaţă… El a învăţat lecţia vechilor egipteni 

privind sculptura şi îl are ca maestro, ca şi Michelangelo, pe 

umbrianul Donato Bramante, maestrul contrastelor între  umbră şi 

petele de culoare ale reliefurilor în arhitectură. Privite din această 

perspectivă renascentistă, sculpturile lui Dan Gavriş au o anumită 

arhitecturalitate, idee nemaiîntîlnită până acum la noi, decât poate 

doar la Brâncuşi. 

upă prăbuşirea culturii naţionale, proces care a durat, iată, 23 de 

ani după 1989, România-ţară mumă îşi aruncă la ghena istoriei, unul 

câte unul, artiştii care are să-i poarte peste veacuri, faima! Unul 

dintre aceşti artişti de geniu este sculptorul Dan Gavriş!!! 

Dan Gavriş a creat opere de artă care sunt răspândite în colecţii 

particulare în multe ţări, ba chiar şi la Vatican etc. Părăsit de şansă, 

se luptă cu o boală necruţătoare, care îi roade din creier, pe măsura 

zilelelor ce trec, tot mai mult… Pentru Dan Gavriş, zilele sunt din ce 

în ce mai puţine, din ce în ce mai pline de mizerii… 

Dan Gavriş a ajuns să doarmă ca aurolacii pe străzi… Dan Gavriş, 

ca orice artist de geniu, e aproape abandonat de familia sa…, 

neînţeles şi nesprijinit de nimeni. Mai nou, a ajuns să facă portrete 

pe orice bucată de hârtie, la orice necunoscut. Şi nu cere niciodată 

bani pentru asta… Neavând acces la un duş, şi cuprins de accese de 

schizofrenie, e greu suportabil chiar şi pentru cei câţiva oameni care 

îi mai recunosc calitatea de artist…, dar care nu pot să facă mai 

nimic pentru a-l scoate din această mizerabilitate a vieţii. Cine să-i 

mai dea o şansă lui Dan Gavriş? Primarul general al Bucureştilor, 

Sorin Oprescu, cel care varsă o lacrimă de nitroglicerină pentru 

câinii maidanezi? Un primar pentru care artişti precum Dan Gavriş 

au soarta unor asemenea câini?! Vă asigur, musiu Primar Oprescu, 

Dan Gavriş nu muşcă!!! Daţi o lege pentru maidanezii de artişti să 

fie eutanasiaţi? Strig la tine, Primarule!!!! Ai o casă socială pentru 

Dan Gavriş? Sau măcar un mic atelier cu un pat, cum avea Brâncuşi 

la începuturile lui de la Paris…, când, din mândrie naţională, mânca 

mamăligă cu fasole…românească?! Ai aşa ceva, slujitorule?!!! Nu 

de la tine, de la statul pe care îl reprezinţi în faţa cetăţeanului cinstit 

şi artistului de geniu Dan Gavriş… Să-ţi spun ceva, Primarule: nu ai 

decât tupeu, atât! Te doare-n cot de suferinţa şi de mizeria în care a 

ajuns acest artist…România, prin astfel de aleşi, ca Primarul ăsta, se 

prăbuşeşte… România nu-şi mai respectă poporul, îl ignoră… 

Poporul ăsta care-şi spune naţiunea română, s-a imbecilizat? De 

foame, de mizerie,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendă foto: sculptură de Dan Gavriş 

votează pe hoţi, pe şarlatani… Poporul român s-a amestecat cu 

lichelele, s-a lichelizat, nu s-a lichefiat, dar nici mult nu mai are 

cuprins de spectrul unei globalizări forţate, impuse de cei care 

conduc din  umbra…Vorbesc de Dan Gavriş pentru că el a devenit 

dintr-un artist genial, un simbol al omului de rând care suferă de 

foame, de frig şi de toate nevrozele cauzate de sărăcia care a cuprins 

România! Dan Gavriş e acceptat cu lucrările lui de artă, la Boema 

33, restaurantul devenit simbol al artiştilor în mizerie… Patronul 

acestui restaurant are puterea de a înţelege pe un artist ca Dan 

Gavriş, mai mult decât un ministru sau vreun alt demnitar, pentru că 

Nicuşor Gheorghiţă nu fură, munceşte ca un rob pentru ca afacerea 

lui de familie, care e acest restaurant Boema 33, devenit locul de 

taină şi de haină al artiştilor şi scriitorilor români, să reziste! În acest 

restaurant, Dan Gavriş îşi are adăpostite de vremea rea, 

sculpturile…,cele câteva care i-au mai rămas după ce a fost evacuat 

din atelierul din strada Cihovschi… Pentru Dan Gavriş vine iarna 

cea nemiloasă… Dan Gavriş nu are nici măcar o cutie de carton să 

se adăpostească de viscol şi de ger, pentru că unde vede un carton 

sau o hârtie, Dan Gavriş o pictează sau o transformă într-o sculptură 

nemuritoare…Auzi, ROMÂNIA?!!!!!!!!!!!!!!!! 

 



iteratura constituie, dacă nu cel mai important indicator cultural, 

cel puţin un barometru semnificativ al nivelului de civilizaţie al unei 

societăţi. Natura umană şi mediul intră în relaţie pentru a alcătui 

fiecare conştiinţă individuală care, la rândul ei, se exprimă prin 

cuvinte. Literatura – constând în acele cuvinte pe care societatea, în 

ansamblul ei, le consideră drept exemplare – reprezintă atunci, am 

putea spune, un punct de pornire, o fereastră spre cultură. 

Prin urmare, sfera literaturii de astăzi merită să fie examinată pentru 

viziunea pe care o oferă asupra climatului cultural actual. Literatura 

americană contemporană este impregnată de „-isme”: marxism, 

freudianism, feminism şi aşa mai departe. Cele mai multe reprezintă 

echivalentul academic a ceea ce în cultura comună poartă numele de 

„corectitudine politică”. Teoreticienii literari preiau un anumit 

model teoretic şi îl aplică literaturii în efortul de a „descoperi” în 

text o nouă semnificaţie, corespunzătoare teoriei. De exemplu, într-o 

abordare feministă, poemul lui Andrew Marvel, Upon Appleton 

House, nu mai are drept temă frumuseţea ţinutului tradiţional; în 

schimb, vorbeşte despre relele pe care le-a generat o moştenire pe 

linie patriarhală. Aceşti „critici culturali” – denumiţi astfel întrucât 

critica lor abordează literatura din perspectiva unei anumite culturi – 

au apărut în anii 1960, însă şcolile lor de critică au început efectiv să 

ia avânt odată cu ivirea şcolii deconstructiviste în 1970. 

Lucrările lui Jacques Derrida, părintele deconstructivismului, au 

început să fie traduse din franceză de către profesorul american 

Gayatri Spivak la mijlocul anilor ’70, într-o vreme când literatura 

americană atinsese un stadiu al dezvoltării optim pentru a primi 

influenţa teoriei derridiene. Marxiştii economici activau deja în 

campusurile universitare, iar criticii culturali erau încă alimentaţi de 

radicalismul epocii. Susţinătorii feminismului, ai teoriilor „queer”[1] 

şi ai scriitorilor de culoare câştigaseră teren în primul deceniu, deşi 

doar un vag sentiment al represiunii se înscria în arsenalul lor 

limitat. Ceea ce le lipsea era fundamentul filozofic, resortul pe care 

l-ar fi oferit existenţa unui logos propriu. Sosirea curentului 

deconstructivist[2] din Franţa le-a furnizat acea filozofie. 

Generaţia universitarilor din acea vreme atrăgea atenţia celor din 

generaţia anterioară că principiile pe care se bazaseră erau total 

greşite. În acest caz, revolta era îndreptată împotriva Noilor 

Critici[3] – numiţi astfel chiar şi acum, la zeci de ani de la lansarea 

lor. Noii Critici erau preocupaţi de găsirea semnificaţiei textelor fără 

a lua în considerare elementele extratextuale, ca, de pildă, intenţia 

autorului; acest proces de interpretare avea drept principiu călăuzitor 

ideea că „textul este totul”. 

Noua generaţie de critici şi-a propus răsturnarea acestui principiu. În 

locul afirmaţiei „textul este totul”, ei au proclamat că „totul este 

text”[4] şi au început să analizeze orice lucru în raport cu opera 

literară. În cazul unei poezii care includea un personaj feminin, 

criticii supuneau analizei legătura poetului cu mama, soţia, sora sa şi 

aşa mai departe, străduindu-se să ofere, în acest mod, o interpretare 

operei. Această metodă de a folosi datele biografice pentru a căpăta 

o nouă înţelegere asupra operei ar putea avea (şi deseori a avut) 

efecte pozitive. Totuşi, aceste noi interpretări nu constituiau 

încercări de a discerne adevăratul sens al unei opere (aşa cum 

izbutiseră Noii Critici) sau de a dezvălui măcar intenţia autorului (ca 

în interpretările tradiţionale). Criticii din această nouă generaţie au 

devenit, în schimb, primii academicieni care au profesat ceea ce este 

cunoscut în sferele literare drept „criticismul cultural”. Ei s-au 

străduit să înţeleagă literatura din perspectivă feministă sau din 

perspectiva homosexualilor sau a minorităţilor radicale. Scopul lor 

nu era acela de a descoperi sensul – erau mult prea influenţaţi de 

relativişti pentru asta – ci de a depista elemente sexiste, rasiste sau 

„homofobe” în operele autorilor de sex masculin, europeni şi 

heterosexuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Derrida (15 iulie 1930 – 8 octombrie 2004) a fost 

un filosof francez născut în Algeria într-o familie de evrei. Este 

părintele deconstrucției. 

S-a născut în 1930 la El-Biar, în Algeria, unde face școala primară și liceul. 

Decedat în 2004. Într-o Algerie care depindea de regimul pro-nazist de la Vichy, 

și în care începând din 1940 evreii erau excluși din învățământ și din justiție, 

Derrida este exmatriculat de la liceul Ben Aknoun. 

Din 1942 învață la un liceu înființat de profesori evrei dați afară din învățământul 

de stat. Reîntors la Ben Aknoun, are o viață școlară dezordonată, gălăgioasă și 

îndreptată cu precădere spre activități sportive, din care nu lipsesc competițiile de 

tot felul. 

Marele filosof de mai târziu visa în acel moment să devină fotbalist profesionist. 

Bacalaureatul din 1947 este un eșec pentru Derrida. în același timp, el trăiește stări 

de tulburare, inadaptare și retragere, citind foarte mult (Jean-Jacques 

Rousseau,André Gide, Friedrich Nietzsche, Albert Camus). 

În perioada 1947-1948 participă la cursul de filosofie de la liceul Gauthier 

(Alger), unde este marcat profund de scrierile luiBergson și Sartre. 

Din 1948 orientarea sa către filosofie este deja clară. Acum îl impresionează în 

mod deosebit Soeren Kierkegaard și Martin Heidegger. Anii 1952-1953 îl găsesc 

student la "École normale supérieure" din Paris, unde se împrietenește, printre 

alții, cu Bianco, Pierre Bourdieu, Serres. În 1943 îl cunoaște pe Michel Foucault. 
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În 1956 primește o bursă specială de auditor al cursurilor universității Harvard- 

perioadă în care îl citește pe Joyce. În iunie1957 se căsătorește, la Boston, cu 

Marguerite Aucouturier, împreună cu care va avea doi copii. În timpul războiului 

din Algeria, Derrida predă limbile franceză și engleză tinerilor algerieni. 

Din 1960 se instalează cu familia la Nisa și apoi predă laSorbona și la 

universitatea Johns Hopkins din Baltimore și la Universitatea Yale. Totodată, 

înființează împreună cu niște prieteni Asociația Jan-Hus, care sprijinea 

intelectualii cehi disidenți sau persecutați. 

În 1983 este creat "Colegiul internațional de filosofie", al cărui prim director este 

chiar Derrida. Pe lângă aceste activități, el primește și un rol în filmul "Ghost 

Dance", alături de Pascale Ogier. 

Opera filosofică 

Dintre lucrările sale sunt de reținut cele trei lucrări publicate în 1967, la debutul 

său - L`ecriture et la différence (Scriitura și diferența), De la 

grammatologie (Despre gramatologie) șiLa Voix et le phénomène (Vocea și 

fenomenul). Lucrul despre care se vorbește mai puțin este însă preocuparea sa spre 

Marx, (cel puțin) din ultimul lui deceniu de viață, situîndu-se astfel printre puținii 

gînditori contemporani care n-au subscris la noul val de respingere în bloc a 

operei celui la care au facut apel - mai mult sau mai puțin întemeiat - toate 

mișcările și statele comuniste: 

"Că vor sau nu, că știu sau nu, toți oamenii de pe întreg pamîntul sînt astăzi, într-

o anumită măsură, moștenitori ai lui Marx și ai marxismului...Nu există niciun 

precedent al unui astfel de eveniment. În întreaga istorie a omenirii...un astfel de 

eveniment (să repetăm: acela al unui discurs de formă filozofico-științifică care 

caută a se rupe de mit, de religie și de mistica naționalistă) deci acest eveniment 

s-a legat, pentru prima oară și în mod inseparabil, de niște forme mondiale de 

organizare socială (un partid cu vocație universală, o mișcare muncitorească, 

respectiv o confederație de state). Toate acestea propunînd un nou concept de om, 

de societate, de economie, de națiune - și mai multe concepte privitoare la stat și 

la dispariția acestuia." ("Spectrele lui Marx", Editura Polirom 1999, pag. 143-

144) 

 

eoria derridiană a deconstrucţiei a devenit o unealtă pentru criticii 

culturali. Într-o formulare simplă, deconstrucţia constituie o şcoală 

de gândire potrivit căreia cuvintele nu au sens. În schimb, ele sunt 

„urme” ale sensului. Sensul unui cuvânt se dizolvă continuu, iar ceea 

ce ne rămâne e doar memoria, sau urma a ceea ce sensul era odată 

(Derrida foloseşte frecvent cuvântul tăiat „urmă” – similar 

termenului „fiinţă” întâlnit la Heidegger – pentru a indica un sens 

care este simultan prezent şi în dizolvare). 

O metaforă poate fi utilă pentru înţelegerea filozofiei de bază a 

deconstructivismului: dacă rostesc cuvântul „stilou”, vă veţi gândi la 

acel obiect aflat în sertarul biroului. Dacă arunc stiloul în cineva, 

cuvântul începe însă să-şi piardă înţelesul pozitiv de instrument de 

scris; în termeni deconstructivişti, semnificaţia originală a 

cuvântului „stilou” se şterge astfel încât nu mai rămâne din ea decât 

o urmă. În schimb, cuvântul „stilou” începe să fie asociat cu o armă, 

un proiectil, un mijloc de expresie (poate) a furiei. Dacă stiloul 

loveşte pe cineva, atunci cuvântul va avea pentru acea persoană 

semnificaţia a ceva dureros, a unei jigniri personale, implicând 

imboldul de a întoarce lovitura şi aşa mai departe. Aceste sensuri se 

dezvoltă şi se schimbă permanent, întrucât mintea umană este 

angajată într-un proces necontenit de interpretare şi reinterpretare. 

Din această cauză – susţin deconstructiviştii – ea nu se fixează 

niciodată complet asupra sensului stabil al cuvântului „stilou”. 

Bazându-se pe aceste argumente lingvistice, deconstructiviştii 

conchid că, întrucât orice sens este supus atât de rapid dispersiei, nu 

putem comunica niciodată cu adevărat. Cuvintele nu mai au sens. 

uvântul postmodern în vogă „differance”, alături de termenii 

„ştergere” şi „urmă”[5] au intrat în sfera educaţională americană 

prin intermediul scrierilor lui Derrida. Prin îmbinarea noţiunilor (şi a 

cuvintelor în limba franceză) „deferment” şi „difference”, Derrida a 

creat acest cuvânt („differance”) pentru a desemna necontenita 

amânare a sensului. Filozoful susţine că „differance” este motivul  

Alte opere majore: 

 La Dissémination (Diseminarea), 1972 

 Marges - de la philosophie (Limitele filosofiei), 1972 

 La faculté de juger, 1985 

 Heidegger et la question, 1990 

 De l'esprit, 1990 

 Du droit à la philosophie, 1990 

 L'Éthique du don, 1992 

 Donner la mort, 1992 

 Passions, 1993 

 Spectres de Marx, 1993 

 Politiques de l'amitié, 1994 

 Apories, 1996 

 Résistances de la psychanalyse, 1996 

 Adieu à Emmanuel Lévinas, 1997 

 Cosmopolites de tous les pays encore un effort, 1997 

 Marx en jeu , 1997 

 De l'hospitalité, 1997 

 Demeure, Maurice Blanchot, 1998 

 Voiles (cu Hélène Cixous), 1998 

 Mémoire d'aveugle, 1999 

 Feu la cendre, 1999 

 Sur paroles, 1999 

 Le concept du 11 septembre, dialoguri despre New York cu Giovanna 

Borradori, Jacques Derrida și Jürgen Habermas, 2002 

 

 

 

 

pentru care cuvintele nu pot avea sens; neîncetat, mintea percepe 

lucrurile în moduri diferite, astfel, sensul original îşi pierde valoarea 

sa de sens propriu, devenind o simplă urmă. 

În ultimă analiză, această metodă este insuficientă pentru criticii 

culturali de astăzi; ei au nevoie de cuvinte care să poarte anumite 

semnificaţii, astfel încât să se poată referi la operele artistice pentru 

a deplânge modul cum acestea ilustrează şi exemplifică represiunea 

culturilor minoritare. Dar, pe lângă filozofia ei generală, 

deconstrucţia a oferit ceva şi mai important. A oferit tehnicile 

menite să „demonstreze” felul cum limba în întregul ei se 

deconstruieşte pe sine. 

Deconstructiviştii s-au specializat în „deconstruirea” operelor 

literare, deşi susţin cu fermitate că operele se deconstruiesc singure, 

iar criticul doar ilustrează modul cum se produce aceasta. În linii 

mari, aceste tehnici de deconstrucţie presupun înlăturarea sensului 

evident al operei literare – sensul „tradiţional” – şi efortul de a 

demonstra modalitatea prin care opera însăşi contestă acest sens 

tradiţional [6]. De exemplu, analizând o poezie de dragoste, ei îi vor 

deconstrui limbajul până când vor găsi aspecte care să nege sensul 

de iubire care stă la baza acesteia. Sonetul poetei Elizabeth Barrett 

Browning, How Do I Love Thee? Let Me Count The Ways, se 

încheie cu versul: „Mai mult te voi iubi în moarte”. Dibacii 

deconstructivişti ar alătura acestui vers cuvintele din prima parte a 

poemului: „…când, ascuns vederii, sufletul tinde/ spre marginea 

fiinţei şi graţia divină”, pentru a deduce de aici ideea că poeta  

( Continuare în pagina 8 ) 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1956
http://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Harvard
http://ro.wikipedia.org/wiki/James_Joyce
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iunie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iunie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1960
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sorbona
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Johns_Hopkins&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Yale
http://ro.wikipedia.org/wiki/1983
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pascale_Ogier&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/1967
http://ro.wikipedia.org/wiki/1972
http://ro.wikipedia.org/wiki/1972
http://ro.wikipedia.org/wiki/1985
http://ro.wikipedia.org/wiki/1990
http://ro.wikipedia.org/wiki/1990
http://ro.wikipedia.org/wiki/1990
http://ro.wikipedia.org/wiki/1992
http://ro.wikipedia.org/wiki/1992
http://ro.wikipedia.org/wiki/1993
http://ro.wikipedia.org/wiki/1993
http://ro.wikipedia.org/wiki/1994
http://ro.wikipedia.org/wiki/1996
http://ro.wikipedia.org/wiki/1996
http://ro.wikipedia.org/wiki/1997
http://ro.wikipedia.org/wiki/1997
http://ro.wikipedia.org/wiki/1997
http://ro.wikipedia.org/wiki/1997
http://ro.wikipedia.org/wiki/1998
http://ro.wikipedia.org/wiki/1998
http://ro.wikipedia.org/wiki/1999
http://ro.wikipedia.org/wiki/1999
http://ro.wikipedia.org/wiki/1999
http://ro.wikipedia.org/wiki/New_York
http://ro.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
http://ro.wikipedia.org/wiki/2002


vizează de fapt moartea fiinţei iubite. „De ce aspiră poeta spre 

marginea fiinţei?” – se întreabă criticul – „În mod cert, ea nu-şi 

doreşte să rămână înăuntrul sau înaintea fiinţei, ci mai degrabă 

undeva la suprafaţa ei.” Deconstructiviştii pun această disparitate[7] 

aparentă pe seama problemei limbii, a diferanţei, conchizând imediat 

că poemul – ca orice alt limbaj – nu are sens[8]. 

riticii culturali au adoptat fără întârziere această şcoală de gândire, 

imediat ce i-au înţeles puterea: au descoperit astfel o metodă de atac 

împotriva interpretărilor tradiţionale ale operelor literare. S-au servit 

de deconstrucţie pentru a înlătura semnificaţia tradiţională şi a o 

înlocui cu o nouă semnificaţie. „Corectitudinea politică” este această 

nouă semnificaţie care contaminează societatea noastră în prezent. 

De exemplu, după ce sensul tradiţional al poemului How Do I Love 

Thee? a fost subminat în maniera prezentată mai sus, un critic 

feminist ar putea declara – în absenţa unei interpretări stabile – că 

poemul vizează „în realitate” modul cum femeile din Anglia 

secolului al XIX-lea erau condiţionate să se socotească inferioare 

bărbaţilor. 

De vreme ce, conform mantrei postmoderne, „totul este text”, criticii 

culturali nu au ezitat să aplice metodele lor şi altor sfere, precum 

muzica, filmul, televiziunea şi tot ce au mai întâlnit în cale. Au 

înţeles că pot văduvi toate fenomenele culturale de sensul lor stabil, 

că pot substitui valorile la nivelul oricărui grup doreau. De pildă, 

abordarea din perspectiva homosexualilor a putut anula adevărul 

Bibliei, reinterpretând textele biblice ca fiind impregnate de ură 

homofobă. Adevărul lui Dumnezeu a fost desfiinţat şi o agendă 

politică aparţinând omului a fost instituită[9]. 

Scopul declarat al lui Derrida a fost să anihileze ceea ce el a numit 

„semnificatul transcendental”[10]. Modelele lingvistice standard 

operează pornind de la perechea semnificant-semnificat. 

Semnificantul este cuvântul, iar semnificatul, conţinutul pe care îl 

reprezintă cuvântul. Când intervine „differance”, semnificatul este 

continuu amânat până când trece în sfera metafizicului. Sensul ultim 

la care ajunge orice cuvânt este Dumnezeu – sensul suprem al 

gândirii tradiţionale occidentale. „Semnificatul transcendental” pe 

care Derrida caută să îl suprime din sine şi din lumea occidentală 

este, în fapt, reprezentat de Dumnezeu. Credinţa în Dumnezeu este 

etichetată drept un produs al gândirii occidentale deficiente, iar 

Derrida pretinde, în manieră veritabil nietzscheană, că Dumnezeu 

este un construct al limbii şi nu viceversa. 

După cum era de aşteptat, Derrida a devenit repede favoritul 

instituţiilor universitare americane. A ţinut prelegeri la universităţi 

de-a lungul coastei estice şi a ajuns să-i placă acea regiune a 

Americii. În curând America i-a întors simpatia acordându-i un post 

în cadrul departamentului de engleză al Universităţii Yale. Yale a 

început apoi să atragă alţi deconstructivişti şi postmodernişti, printre 

care J. Hillis Miller, Geoffrey Hartman şi alţii. Paul de Man, un alt 

european, a sosit în America pentru a profesa teoria deconstrucţiei. 

O altă cauză pentru care deconstructiviştii s-au străduit atât de avid 

să elimine sensul din limbă provine din biografia lui Paul de Man. În 

Belgia dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial, de Man a lucrat 

pentru o publicaţie explicit pronazistă. Detractorii săi susţin că 

demersul excluderii sensului din limbă a constituit pentru acesta o 

metodă excelentă prin care să-şi renege scrierile pronaziste. 

Criticii culturali au folosit deconstrucţia ca un intrument de 

transformare a literaturii, filozofiei şi culturii în nonsens. De 

exemplu, în propriile sale scrieri, pentru a rămâne fidel filozofiei 

sale, Derrida eludează toate formele verbului „a fi”. În termeni 

deconstructivişti, verbul „a fi” implică un sens; aşadar, el nu poate 

exista. În consecinţă, Derrida revine asupra propriului text şi, tăind 

toate formele verbului „a fi”, îl transformă într-o scriitură complet 

ininteligibilă. Demarând atacul asupra structurii duale semnificat-

semnificant, Derrida scrie: „semnul este acel impropriu numit lucru, 

singurul, care se sustrage întrebării fondatoare a filozofiei: “Ce 

este…?”. Atunci când Derrida încearcă să îşi comunice ideile 

referitoare la modelele lingvistice tradiţionale, este forţat de propria 

sa filozofie să şteargă tocmai cuvintele care îi permit să comunice. 

Dacă ar fi urmat logica propriilor sale teorii, Derrida ar fi descoperit 

că însuşi faptul de a-şi transmite propriile idei prin scris sau verbal 

este imposibil. Dacă teoriile deconstructiviste ar avea măcar o slabă 

acurateţe, atunci orice comunicare verbală – şi, prin extensie, orice 

alte forme de comunicare – ar fi cu neputinţă. 

doptarea teoriei deconstrucţiei duce nu doar la compromiterea 

logicii filozofice, dar face efectiv imposibilă şi scrierea literaturii. 

Din moment ce cuvintele nu înseamnă nimic, ele se reduc doar la 

sunete. Este adevărat că Lewis Carroll a creat un binecunoscut poem 

utilizând cuvinte fără sens dar având o sonoritate plăcută, totuşi, cât 

de multe versuri de genul „jabberwocky” pot fi inventate înainte de 

atinge pragul saturaţiei? (Unii ar susţine că am atins deja acest prag). 

Pe măsură ce departamentele de literatură „progresează”, se 

adânceşte şi falia dintre cei care produc literatură şi cei care o 

analizează şi o predau în universităţi. Dacă Samuel Taylor 

Coleridge, T.S. Eliot şi o întregă clasă de mari autori erau oameni de 

o solidă cultură, se pare că educaţia literară căpătată într-o 

universitate americană zădărniceşte, în fond, abilitatea cuiva de a 

scrie bine. Pe măsură ce îşi însuşesc filozofia deconstrucţiei, 

profesorii de literatură pierd aptitudinea de a scrie frumos, sensul 

fiind indispensabil în realizarea unei scrieri frumoase. Ca o 

consecinţă, s-a produs o separaţie la nivelul departamentelor de 

engleză între programele de Master în Arte Frumoase şi cele de 

doctorat – astfel încât au ajuns sa se constituie în facultăţi distincte. 

Cea mai mare speranţă a Americii de astăzi în privinţa unei literaturi 

de valoare nu vine de la mediile universitare, ci de la scriitorii 

amatori (…). Intelighenţia americană a dat uitării propria literatură 

în graba de a-şi promova politica. 

Există deja o atitudine de contestare a deconstructivismului. Aşa 

cum gerenaţia de critici care în prezent este în plin avânt i-a 

considerat perimaţi pe Noii Critici, la fel studenţii de acum privesc 

deconstrucţia ca pe un fapt demodat. Derrida a ţinut prelegeri până 

la recenta sa moarte, dar, asemeni predecesorilor lor, actualii 

studenţi ai departamentelor de literatură încep să se ridice împotriva 

vechii generaţii pe motiv că principiile promovate de ea sunt cu totul 

greşite. O cauză importantă a acestei atitudini de contestare o 

constituie dificultatea survenită în comunicarea ideilor 

deconstructiviste (aici a fost oferită doar o schiţă, nu metodele 

efective ale deconstrucţiei aplicate unei opere literare). (…) 

Studenţilor le lipseşte răbdarea de a pătrunde în sintaxa aproape 

ininteligibilă a semioticianului şi a-i descifra terminologia. 

Din nefericire, asta nu i-a oprit pe criticii culturali de la demersul lor 

de a iniţia noua generaţie în doctrina feminismului, în cea a 

filozofiei marxiste şi în aşa-numita „teorie queer”. Necesitatea 

studierii unor autori precum Shakespeare, Milton, Chaucer sau a 

altor scriitori albi de modă veche este înlocuită cu opţiunea de a 

urma studii în „Rolul femeilor în Epoca Renaşterii” (un pretext 

pentru lamentaţia împotriva elementelor sexiste ale trecutului) sau în 

„Biblia ca literatură” (curs conceput pentru a discredita Biblia ca 

fiind o operă fictivă ingenios elaborată, în locul adevărului lui 

Dumnezeu). 
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Deconstructivismul a avut succes în demersul său de a desfiinţa 

sensurile tradiţionale ale textelor. Rămâne să vedem ce va urma. 

Există însă semne că influenţa acestui curent este în descreştere. 

Vedem deja piesele lui Shakespeare readuse la viaţă în cinema; 

„Mult zgomot pentru nimic”, „Hamlet”, „Romeo şi Julieta” – toate 

adaptate pentru ecran – au fost mult timp abandonate de Academia 

Americană în favoarea unor opere inferioare. Romanele scriitoarei 

Jane Austen, elogiate odată de intelectualitate ca opere inedite ale 

unei scriitoare, sunt desconsiderate acum în universităţi ca fiind prea 

conservatoare din pricina temelor despre iubire şi căsătorie. Cultura 

populară, într-un moment de inspiraţie, a înţeles valoarea acestora şi 

le-a reînsufleţit în adaptări cinematografice. Însă sfârşitul definitiv al 

deconstrucţiei va avea loc când următoarea generaţie de critici 

literari va înţelege că esenţa interpretării – a citi, a gândi, a analiza – 

se află în contradicţie cu scopurile filozofice ale decontrucţiei. Cel 

care poate salva, la drept vorbind, intelectualitatea este omul firesc, 

călăuzit de al său bun-simţ. După cum proclamă bunul-simţ, 

cuvintele au cu adevărat sens, iar dacă deconstrucţia susţine 

contrariul, va fi exilată la marginile societăţii. Din păcate, efectele ei 

vor persista, întrucât a conferit criticismului cultural un sens al 

validităţii şi a stabilit o piaţă de desfacere pentru această ideologie. 

Deconstructiviştii îşi abandonează deja enclavele la Yale, întrucât 

şcoala lor de gândire este pusă în umbră de noii ideologi, mai în 

vogă, mai simpli şi mai mărginiţi. Aceştia sunt adepţii feminismului, 

ai noului marxism şi ai teoriilor queer – şi nici unul nu are de gând 

să renunţe uşor la poziţiile câştigate. Eu ai început, în schimb, să 

recruteze şi să pregătească noi absolvenţi care să vină în locul lor. 

Înscrierile la studii pentru obţinerea de diplome şi grade universitare 

sunt mai numeroase ca oricând, întrucât aceşti „radicali” activează în 

instituţiile universitare pentru a determina viitoarea generaţie să 

perpetueze cu sfinţenie ideologia lor în sistemul universitar 

american. 

Articol preluat din volumul Political Correctness: A Short History of an 

Ideology, editat de William S. Lind, volum realizat de Free Congress 

Foundation, noiembrie, 2004 

(http://www.freecongress.org/centers/cc/index.aspx ). 

Notele traducătorului: 

[1] Teoria queer (Queer theory) este o teorie filozofică şi critică provenind din al treilea val feminist şi 

din studiile gay şi lesbiene (sursa: www.wikipedia.ro). 

[2] „Jacques Derrida, în Scriitura şi diferenţa (Ed. Univers, 1998), identifică trei surse ale teoriei sale: 

1) înlocuirea conceptelor de metafizică, fiinţă şi adevăr, prin filosofia lui Nietzsche, cu cele de joc, 

interpretare şi semn; 2) sfârşitul conceptului de conştiinţă de sine, de prezenţă la sine, de subiect 

conştient, prin psihanaliză; 3) sfârşitul onto-teologiei, metafizicii (determinarea fiinţei ca prezenţă), 

prin gândirea lui Heidegger” (Lorena Armulescu, Specificul deconstrucţiei, 

http://www.revistanorii.com/Nr7.html). 

[3] Noua critică (reprezentanţi: F. R. Leavis, Robert Penn Warren, T. S. Eliot, William Empson, 

Cleanth Brooks etc.) a predominat în literatura americană şi engleză între anii 1920-1960. Metoda de 

abordare are la bază conceptul de “close reading”, presupunând o analiză (estetică, stilistică) riguroasă, 

amănunţită aplicată textului literar, atenţia acordată elementelor formale (elemente lingvistice, 

prozodie, figuri stilistice, intrigă, simboluri, motive literare, paradox, antiteză etc.). Propunând o 

modalitate critică obiectivă, noii critici nu iau în considerare elementele extratextuale (biografie, 

intenţia autorului, efectul asupra cititorului, context istoric şi cultural). Ei înţeleg opera ca unitate 

organică şi autonomă, un sistem coerent, bazat pe structuri stabile, universale. Opunându-se noilor 

critici, deconstructiviştii resping structura (care are la bază principiul coerenţei), pledează pentru 

desfiinţarea logocentrismului ce presupune „determinarea sensului fiinţei ca prezenţă”: substanţa este 

negată (ceea ce implică anularea tradiţiei, a moştenirii, a sensului originar), este înlocuită cu relaţia, 

lumea deconstructiviştilor nu constituie o lume „dată”, ea nu „este”, ci „se face” continuu („lumea lui 

Derrida este lumea unei perpetue deveniri, a unei perpetue “puneri în relaţie”, fără puncte originare şi 

fără momente finale” – Ioana Em. Petrescu, Modernism/Postmodernism, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 

2003, p. 40). Ei opun structurii „ţesătura textuală continuă” – textul fiind „reţea”, „ţesătură”, „urzeală”, 

„textură”, având un caracter pur relaţional (Ioana Em. Petrescu, ibidem, pp. 46-47); prin accentuarea 

aspectelor marginale, contradictorii, ambigue, prin încercarea neîncetată de a scoate în evidenţă, 

supralicitând şi adâncind, incoerenţele insolubile, răsturnările, dezarticulările, fragmentările, se neagă 

existenţa unor structuri stabile, universale. Nu există nimic natural, dat, este anulată valoarea de 

adevăr, posibilitatea vreunui sens obiectiv sau a referentului extratextual. Este respinsă nu numai 

coerenţa internă a operei, ci si autonomia ei: textul nu este autonom, ci contaminat mereu de alte texte, 

nu există decat printr-o perpetuă „punere în relaţie” cu alte interpretări, discursuri, puncte de vedere. 

[4] „Totul este text” se traduce prin ideea că „nu există fapte, doar interpretări” (Nietzsche), realitatea 

neexistând decât ca un „construct” cultural, ea este o „urmă textualizată”; oamenii nu mai sunt 

„realităţi încarnate”, ci „entităţi indirecte” (Ovidiu Hurduzeu), textualizate; subiectul este un „efect de 

limbaj”, conştientul, un efect al „urmei”. Prin impunerea totalitară a textului, deconstructiviştii 

proclamă abolirea definitivă a logosului (purtătorul unor sensuri inteligibile, durabile, coerente); astfel, 

formaţia acestori apostoli ai non-gândirii „nu are din principiu nici o legătură cu silogismul, 

inteligibilul şi realul, ci tocmai cu metafora şi ficţiunea” (Vlad Mureşan, Dialog fără logos, 

www.ideiindialog.ro), ei găsind, prin urmare, în literatură cel mai prielnic teren pentru dezvoltarea 

teoriei lor. Deconstructivismul a dus la alterarea literaturii, aceasta fiind supusă relativităţii critice care 

a negat „esenţa însăşi a literaturii: un limbaj viu, “încarnat” prin care “metafizicul” ţâşneşte din solul 

experienţei noastre concrete de muritori căutători ai Adevărului” (Ovidiu Hurduzeu, Inconfortul 

intelectualilor confortabili, în A treia forţă: România profundă, Ed. Logos, 2008). Dar, din moment ce 

critica literară nu mai recunoaşte că „ordinea adevărului este cea pe care se construieşte literatura 

însăşi”, judecăţile sale de valoare „se sprijină pe o coloană absentă”, rămân la nivelul unor „opinii 

personale incoerente” sau a „schemelor abstracte” (Ovidiu Hurduzeu). 

[5] Derrida a preluat de la Freud conceptul de „urmă” (potrivit teoriei lui Freud, trăirea umana s-ar 

organiza pe baza unor „urme mnezice” – reprezentări ale unor traume trecute care nu sunt niciodată pe 

deplin conştientizate şi a căror reactualizare în memorie este mereu amânată, dar care condiţionează 

întregul „aparat” psihic al omului – şi nu a „prezenţei”, a actelor de conştiinţă, a raţiunii; astfel, pentru 

Freud, conştiinţa este un „efect” al urmei); scrierea se compune din diferenţe, nu din termeni pozitivi, 

absenţa originii, a sensului, a centrului fiind „diferanţa” – „spaţiul gol, variabilă căreia i se pot acorda 

sensuri independent de constrângerile pe care i le-ar impune prezenţa originii” (Lorena Armulescu, 

Specificul deconstrucţiei, http://www.revistanorii.com/Nr7.html), „urma” devenind „centrul” scrierii, 

care, aşadar, „nu poate fi gândit sub forma unei fiinţări-prezente (…), ci ca o funcţie, un soi de ne-loc 

în care au loc nesfârşite înlocuiri de semne” (Derrida, Scriitura şi diferenţa, Ed. Univers, 1998, p. 377), 

prin urmare, scrierea nu mai are la bază un înţeles stabil (dat de structura semnificat-semnificant), 

înţelesul se amână la nesfârşit (determinantă fiind doar diferenţa dintre semnificanţi). Diferanţa este 

„gândită” ca „non-fiinţă”, ca existenţă absentă (Lorena Armulescu), joc ce „produce” neîncetat 

diferenţe – forme contingente, temporare, spectrale, „identităţi” aflate mereu „sub ştergere”. Pe urmele 

lui Freud, Derrida va proclama că „Trebuie gândită viaţa ca urmă înainte de a determina fiinţa ca 

prezenţă”. 

În fond, ce este diferenţa lui Derrida? Este diferenţa fără identitate, între termenii care diferă 

neexistând propriu-zis nici un fel de tensiune, nici atracţie, nici respingere, atâta timp cât nu au origine, 

referenţă. Ea nu mai are nimic comun cu „diferenţa ca diferenţă” a lui Hegel: „Dacă diferenţa lui 

Derrida este unilaterala pură diferenţă care emană (diferă) diferenţe, diferenţa ca diferenţă este, la 

Hegel, tocmai puterea identităţii concrete“ (Vlad Mureşan, Schizofrenia diferenţei, Verso, nr. 28-29, 

decembrie 2007, nr. 30, ianuarie 2008). Conform „logicii” postmoderne (suprimatoare a logosului), 

subiectul nu ar fi niciodată el însuşi, o fiinţă individuală unică, ci o alcătuire incoerentă de mai multe 

euri ascunse „în ficţiunea unui singur Eu” (Vlad Mureşan). 

Deconstructivismul a constituit principiul călăuzitor al adepţilor relativismului cultural 

(multiculturaliştii). Potrivit acestora, „culturile nu pot fi superioare sau inferioare, ele sînt doar 

DIFERITE…” Multiculturaliştii „sînt departe de o înţelegere profundă a noţiunii de cultură şi 

diversitate culturală (…). Cultura este gândită în termenii rasei, orientării sexuale şi apartenenţei 

etnice”. Ei trec sub tăcere „caracterul naţional sau universal al culturii, diferenţa de esenţă între culturi 

şi subculturi etnice”. Individualismul occidental „nu aderă organic la fiinţa umană. Acest “individ 

liber”, ca şi omul de grup, omul multiculturalist postmodern, este o construcţie artificială” (Ovidiu 

Hurduzeu, Sclavii fericiţi. Lumea văzută din Silicon Valley, Ed. Timpul, 2005, pp. 214-215). 

[6] Deconstructiviştii susţin ideea că scrierea, fiind „anti-logocentrică”, ar semnifica diferit de autor: 

„Platon, în Phoedrus, acuză scrierea că instaurează confuzie comunicativă, câtă vreme cuvântul-fiu e 

separat de “tată”, de locul şi momentul în-fiinţării sale. Derrida vede însă un defect în contactul direct 

dintre cuvântul-fiu şi autorul-tată”, contact care ar fi impus, în concepţia sa, „primatul (poate) 

nemeritat al unor centre: eidos, arche, telos, materie, elan vital etc”; ca modalitate de anulare a 

logocentrismului, el instituie „gramatologia, care renunţă la privilegierea scrierii în dauna vorbirii şi 

admite că “partea vătămată” depinde de un sistem de mărci diferenţiale…” (Bogdan S. Pârvu, 

Dicţionar de genetică literară, Ed. Institutul European, 2005 p. 56). 

[7] Disparitatea rezultă, aşadar, din anularea semnificatului: deconstructiviştii desfiinţează structura 

internă a semnului (semnificat-semnificant), pentru a acredita ideea că sensul ar fi determinat doar de 

relaţia şi diferenţa dintre semne, însă „refuzul unei “metafizici a prezenţei” (baza oricărei semantici, 

care produce sens numai articulând semnificantul cu semnificatul) duce la imanenţa discursivă pură: 

orice exterioritate este înghiţită în pura idolatrie a limbajului” (Vlad Mureşan, Habermas versus 

Derrida, Verso, an III, nr. 32, 16-29 februarie, 2008). 

[8] Iată noul chip al poeziei pe care îl instituie deconstructivismul, chip ce nu mai seamănă cu nimic, 

cu atât mai puţin celui uman: „Vei numi de acum încolo poem o anumită pasiune a mărcii singulare, 

semnătura care repetă dispersarea sa, de fiecare dată dincolo de logos, inumană, abia dacă domestică, 

nici apropriabilă în familia subiectului: un animal convertit, rulat în bulgăre, întors spre sine şi spre 

celălalt, un lucru de fapt, şi modest, discret, aproape de pământ, umilitate pe care o supranumeşti, care 

te poartă astfel, în nume, dincolo de nume, un arici catahretic, cu toate săgeţile în afară, când acest orb 

fără vârstă aude dar nu vede venind moartea.” (Jacques Derrida, Points de suspension. Entretiens, 

Galilée, Paris, 1992, p. 307, citat preluat din articolul Note în orizontul întrebării Ce este poezie? (II), 

de Marius Ghica, Revista „Ramuri”, nr. 12/2008). 

[9] Această agendă politică are la bază legitimarea noii ideologii căreia Derrida îi face apologia: „Că 

vor sau nu, că ştiu sau nu, toţi oamenii de pe întreg pamîntul sînt astăzi, într-o anumită măsură, 

moştenitori ai lui Marx şi ai marxismului (…). Nu există nici un precedent al unui astfel de eveniment. 

În întreaga istorie a omenirii (…) un astfel de eveniment (să repetăm: acela al unui discurs de formă 

filozofico-ştiinţifică ce îşi propune să se rupă de mit, de religie şi de mistica naţionalistă) deci acest 

eveniment s-a legat, pentru prima oară şi în mod inseparabil, de nişte forme mondiale de organizare 

socială (un partid cu vocaţie universală, o mişcare muncitorească, respectiv o confederaţie de state). 

Toate acestea propunând un nou concept de om, de societate, de economie, de naţiune – şi mai multe 

concepte privitoare la stat şi la dispariţia acestuia” (Spectrele lui Marx, Editura Polirom, 1999, pp. 143-

144). Astfel, noii ideologi (continuatori ai lui Marx) îşi vor edifica demersurile stângiste în primul rând 

prin discreditarea şi negarea tradiţiei patriarhale, a creştinismului, a tradiţiei logocentrice întemeiate pe 

metafizica prezenţei, pentru a provoca dezagregarea, fragmentarea integrităţii şi a unicităţii fiinţei şi se 

vor sluji pentru aceasta de deconstrucţie ca de o unealtă perfectă. Ei vor căuta cu orice preţ impunerea 

unei ideologii (a unui alt „-ism”) în dauna persoanei, a omului, a naturii sale, negând, în fapt, realitatea 

însăşi. 

[10] Prin eliminarea semnificatului transcendental (afirmând textualismul şi absenţa în defavoarea 

logocentrismului şi a metafizicii prezenţei), Derrida va postula că „nu există nimic în afara textului”, 

semnificatul descinzând numai din interiorul textelor, prin amânare, prin „diferanţă”. Astfel, referenţa 

postmodernă este indisolubil legată de text, fiind o referenţă multiplă. Linda Hutcheon, în Poetica 

Postmodernismului, Ed. Univers, 2002, în capitolul Problema referenţei, analizează mai mutle tipuri de 

referenţă: intratextuală, intertextuală, extratextuală textualizată, autoreferenţa, hermeneutica. Prin 

aceast pluralism referenţial ca „produs” sau „construct” niciodată sigur, niciodată stabil, al textelor, 

este, aşadar, negată existenţa vreunui dat natural, a vreunui centru stabil, din afara textelor, care să se 

sustragă relativităţii lor inerente. 

Traducere şi note de Irina Bazon 
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Mereu povestiţi despre domnişoare frumoase, aşa şi pe dincolo. Ce 

spune soţia? 

m fost odată la o întâlnire cu mai mulţi intelectuali, unde s-a 

improvizat un concurs de umor. M-am dus la microfon şi-am zis: 

„Sunt căsătorit cu soţia mea de-atâta timp. De-a lungul anilor, am 

avut două obsesii în legătură cu ea: să nu mă-nşele şi să nu mă 

prindă“. Credeam c-am luat locul I. Dar a venit ea la microfon şi-a 

spus: „Aşa este. Dar nu i-a reuşit niciuna dintre ele!“. Eu, de fapt, 

sunt un fost bărbat. 

Ce-nseamnă asta?! 

Am făcut acum un turneu de conferinţe, unde m-am fotografiat cu 

foarte multe femei frumoase la cererea lor. Recordul este cu 13 

femei frumoase. Superbe. M-a întrebat un ziarist de ce am succes la 

femei. Pentru că par inofensiv ca bărbat. Chestia asta le face pe ele 

să aibă încredere, dar şi pe soţii, şi pe taţii lor. Nu prezint niciun 

pericol. O chestie curioasă e că acum, când sunt bătrân, gras, bolnav, 

sufăr de fibrilaţie, abia mă mai mişc, acum am un succes nebun la 

femei.(...) 

Când aţi scris ultima oară poezie? 

Scriu şi acum, dar nu public, pentru că nu vreau să fiu vulnerabil. 

Dac-aţi arunca un ochi critic peste poezia pe care-aţi scris-o la 

început, ar intra în „Istorie“? 

Când am avut revelaţia poeziei lui Nichita Stănescu mi-am dat 

seama că n-am să pot niciodată să-l ajung. Eu începusem să scriu 

înainte de a şti de existenţa lui Nichita. Dar el duce foarte departe 

curajul artistic. 

Ce fel de poezie scrieţi? Se încadrează într-un gen, de ce nu 

publicaţi? 

Dac-aş putea privi de foarte sus poezia pe care-o scriu, aş spune că e 

o poezie epică, nu lirică. Talentul meu este să povestesc întâmplări. 

Poezia constă în a decupa o întâmplare din realitate şi a o povesti. 

De exemplu? 

Când eram copil, mergeam în vacanţă la ţară, la bunica. Ea punea 

ouă la cloşcă. Aduna 20 de ouă de la găini însămânţate de cocoşi şi 

le dădea în grijă unei găini care cădea cloşcă. Ea ocrotea timp de trei 

săptămâni ouăle, le ţinea la căldură, apoi ieşeau puii. Era un moment 

impresionant când venea vremea ieşirii puilor, când ei spărgeau 

coaja cu cioculeţele lor mici şi ieşeau la lumină. Se năşteau din ou. 

Copil fiind, nerăbdător să văd chestia asta, m-am dus fără ştirea 

bunicii, când încă nu se împlinise sorocul, am luat un ou şi l-am 

spart eu. Mi-a zguduit sufletul ce-am văzut atunci: un pui pe 

jumătate format. De la cioc şi până la mijloc era pui, iar în rest era 

gălbenuş. L-am adus la viaţă pentru o secundă ca să-l omor. Astfel 

de întâmplări sunt poeme, sunt în jurul nostru, iar lumea nu le 

vede.(...) 

<Am avut o controversă cu Mircea Cărtărescu: el spunea că Nichita 

Stănescu e depăşit, fiind doar modern, iar el şi ceilalţi optzecişti, 

care reprezintă poezia postmodernă, se află cu un pas înainte.> 

Ar trebui să înceapă cu contemporani? 

Da, pentru că sunt din lumea lor. Noi vedem un rafinament filologic 

în proza lui Creangă, dar un tânăr se împiedică de limba aceea 

dialectală, oricât de artistizată ar fi. N-o gustă. Nu că n-ar fi în stare, 

ci pentru că n-are experienţa lecturii. E imposibil să vadă un elev 

frumuseţea limbii de-atunci. Bine, am şi un pistol cu permis de port-

armă. (râde) 

„Omori oamenii pentru o pubelă?!“  

Aţi avut probleme? 

Mi s-a furat un generator electric din garaj. Avea 180 de kilograme, 

l-au ridicat peste gard. (n.r. – gardul domnului Ştefănescu este înalt) 

Nu i-am auzit. Poliţiştii mi-au spus că, dacă ieşeam, puteau să mă 

omoare. Aşa că mi-am cumpărat pistol. 

Aţi folosit pistolul până acum? 

Ce comic! Singura dată a fost când un beţiv mi-a furat pubela de 

gunoi. Noaptea am auzit zgomote. M-am dus în pijama, cu pistolul 

în mână, exact ca Jupân Dumitrache, în „O noapte furtunoasă“. Am 

strigat: „Stai, că trag!“. Ăla n-a stat. Conform regulamentului, am 

tras un foc în plan vertical. Poc! Ăla s-a oprit şi m-a moralizat tot el 

pe mine: „Bravo, domnule, omori oamenii pentru o pubelă?!“. Eu 

m-am simţit atât de ridicol!(...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tineri critici literari, în 1979 Valeriu Cristea, Alex Ştefănescu, Gabriel 

Dimisianu, Eugen Simion şi Nicolae Manolescu (de la stânga la 

dreapta) 

 

( Continuare în pagina 11 ) 

 



18 ore pe zi, la Malmaison 

Cum a decurs ancheta? 

fost foarte brutală. Deşi n-am fost bătut, am fost anchetat 

săptămâni la rând, uneori şi 18 ore pe zi, într-un subsol la 

Malmaison. 

Locul unde a fost chinuită elita României.  

Toţi cei care au trecut pe acolo până în ’66 au făcut închisoare. Eu 

am nimerit într-o perioadă de dezgheţ ideologic şi am scăpat cu o 

pedeapsă administrativă. 

Un Robespierre trimis la ghilotină 

Ce vă întrebau? 

Era un anchetator mai în vârstă care mă ameninţa mereu că mă bate 

şi unul mai tânăr care îmi dădea de înţeles că el e mai prietenos şi că 

nu vrea să-mi facă rău. Mă obligau să reconstiui toate afirmaţiile 

făcute în ultimul an: pe stradă cu o fată, la un seminar, într-o pauză, 

la un restaurant unde beam o bere cu prietenii. Ziceau aşa: „Inculpat, 

recunoşti că pe data cutare, la ora cutare, la restaurant cutare, ai spus 

că în România se face o industrializare forţată care nu este 

compatibilă cu stilul de viaţă românesc?“. „Nu-mi amintesc!“ „Cum 

să nu-ţi aminteşti, ticălosule?! Nu-ţi dai seama că ai să fii strivit de 

roata istoriei? Eşti un nemernic, un duşman al regimului, rişti să fii 

împuşcat, ai să fii condamnat la moarte!“ „Nu-mi amintesc, dar, 

dacă dumneavoastră spuneţi, admit. Recunosc că de gândit aşa 

gândesc!“ Ăştia scriau cu mâna lor, în limba lor de lemn, iar pe mine 

mă puneau să semnez. Eu mai făceam corecturi, că mă îngrozea 

limbajul acela atât de grosolan. Nu eram deloc curajos, plângeam ca 

un copil. Nu înţelegeam ce au cu mine, nu ştiam dacă am să ies de 

acolo. Altă chestie barbară pe care au făcut-o şi pentru care nu pot fi 

iertaţi a fost când s-a organizat şedinţa de excludere din UTC. 

Ce s-a-ntâmplat? 

Atunci m-au luat într-o dubă şi m-au însoţit de la Malmaison până la 

facultate. Pe drum, ca să-şi bată joc de mine, mi-au spus că mă duc 

în afara Bucureştiului să mă execute, că am fost condamnat la 

moarte. Atunci, am trăit un moment de panică groaznică. M-am 

zbătut ca un animal captiv să scap de acolo, voiam să sar din dubă. 

Ţin minte că aveam un sacou care, în cursul acelei zbateri, s-a 

pierdut prin dubă. Am ajuns la şedinţa UTC într-o cămaşă albă. 

După ce-au trecut anii şi a căzut comunismul, unul dintre martorii 

acuzării, colegul meu, George Radu Serafim, a scris un articol care 

spunea că ar depune din nou mărturie, dac-ar mai avea ocazia. 

Spunea că, pentru a impresiona fetele, Alex Ştefănescu a venit într-o 

cămaşă albă, ca şi când ar fi fost un Robespierre trimis la ghilotină. 

A vrut să braveze, să facă pe eroul în faţa noastră. 

Cei 18 ofiţeri de Securitate 

V-aţi văzut dosarul la CNSAS? 

Da. A fost un moment emoţionant. Scrisesem poezia „Ţăran şi 

secretar“ pe o hârtie pe care am motolit-o şi am aruncat-o la coş. Am 

găsit-o în dosar netezită, dar păstrând urmele mototolirii. După 40 de 

ani, am găsit hârtia care-mi adusese atâta rău. 

Aţi avut alte surprize la CNSAS? 

Am avut o surpriză plăcută să văd că niciunul dintre colegi nu era 

informator;  au fost doar martori ai acuzării. Asta arată că nu 

informau Securitatea în mod sistematic, ci au fost constrânşi să dea 

informaţii în legătură cu mine. Neplăcut m-a impresionat faptul că 

de mine s-au ocupat, în total, 18 ofiţeri de Securitate. 18 bărbaţi bine 

îmbrăcaţi, bine plătiţi, cu maşini la scară, aveau ca obiect al 

activităţii terorizarea unui tânăr de 19 ani. Ce ruşine! Ei aşa îşi 

justificau salariile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„M-am îmbolnăvit de inimă“ 

Dumneavoastră aţi primit altfel de scrisori după lansarea „Istoriei 

literaturii române contemporane“. Câteva dintre ele te înfioară. V-au 

afectat? 

Eu am lucrat 10 ani la cartea asta. M-aşteptam să fie reacţii diferite, 

ca unii să se înfurie. Dar reacţiile au fost atât de violente, încât 

atunci m-am îmbolnăvit de inimă. Am ţinut o evidenţă: s-au scris 

270 de articole: 100 pentru şi 170 împotrivă. Dar astea împotrivă 

erau scrise cu o ură devastatoare, nu puteai să le rezişti psihic. Unul 

zicea: „Păstrăm oricând în casă o sticlă de şampanie pentru 

momentul fericit când vom afla că Alex Ştefănescu a fost lovit de 

tramvai“. 

Oribil! 

Şi părinţii mei trăiau. Sunt câteva lucruri de spus: cine m-a tratat cu 

atâta duşmănie? Cei despre care n-am scris nimic în „Istorie“. „Dar 

eu nu exist?“, mă întrebau. Dar pe harta României pe care apar 

fluviile şi râurile nu apar şi pârâiaşele. Apar lacurile, apare marea, 

dar nu apar bălţile care se formează după ploaie. Unele pretinse 

personalităţi dispar, prin reducere la scară, dar nu pentru că le-am 

exterminat eu. Octavian Paler m-a lăsat cu mâna întinsă la o recepţie 

şi mi-a vorbit cu multă duşmănie. Alţii, pentru că am scris prea puţin 

sau n-am scris îndeajuns de elogios despre cărţile lor. Alţii, pentru 

că, deşi am scris elogios despre ei, i-am elogiat şi pe alţii, care erau 

duşmanii lor. Dar cel mai tare m-au duşmănit cei care ar fi putut să 

scrie ei cartea şi n-au scris-o. 

Ori cei care au scris-o puţin mai târziu? 

Da, chiar Nicolae Manolescu. El m-a susţinut toată viaţa şi îi sunt 

infinit îndatorat pentru ce a făcut pentru mine. Dar, în momentul în 

care am început să am succes, s-a enervat groaznic. Mă jignea în 

public, era exact ca o femeie geloasă. Manolescu e criticul literar 

numărul unu al ţării noastre de după război. Dar el vrea să fie primul 

în orice moment, în orice privinţă. 

-fragmente din Interviul acordat de Alex Ştefănescu lui Laurenţiu 

Ungureanu,vezi: adevarul.ro. 

http://adevarul.ro/cultura/carti/interviu-alex-Stefanescu-critic-literar-

m-am-retras-viata-amoroasa-fost-barbat-

1_5286258fc7b855ff56fbcb25/index.html 

N.R. Am publicat aceste fragmente de interviu pentru a argumenta ideea 

noastră, şi anume aceea, că Alex Ştefănescu are o personalitate multiplă, 

iar “timiditatea” acestuia l-a împiedicat să devină un critic literar 

important. El nu şi-a depăşit oportunismul niciodată! Păcat! 

http://adevarul.ro/cultura/carti/interviu-alex-Stefanescu-critic-literar-m-am-retras-viata-amoroasa-fost-barbat-1_5286258fc7b855ff56fbcb25/index.html
http://adevarul.ro/cultura/carti/interviu-alex-Stefanescu-critic-literar-m-am-retras-viata-amoroasa-fost-barbat-1_5286258fc7b855ff56fbcb25/index.html
http://adevarul.ro/cultura/carti/interviu-alex-Stefanescu-critic-literar-m-am-retras-viata-amoroasa-fost-barbat-1_5286258fc7b855ff56fbcb25/index.html


“Doina este ultimul poem eminescian, 

publicat iunie, în 1883, înainte ca Eminescu 

să fie arestat. Eminescu priveşte realitatea 

social-politică a ţării, a regatului românesc, 

fără a fi antisemit. Eminescu nu face decât 

să evidenţieze vorbele populare ale spiritului 

românesc de la acea vreme”- 

Prof.univ.dr.Nicolae Georgescu, 

eminescolog. 

Această varianta a “Doinei”, este  puţin 

cunoscută în prezent, ea a fost publicată 

când trăia Eminescu, vezi cartea “Mihai 

Eminescu – poezii tipărite în timpul vieţii”, 

vol. III, note şi variante, ediţie critică 

îngrijită de Perpessicius cu reproduceri după 

manuscrise, Editura Fundaţiei Regale, 

Bucureşti, 1944. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Paravanul chinezesc 

Sînt paravanul chinezesc 

Al celor ce se giugiulesc. 

 

Cînd ei, frumoși, împart sărutul, 

Pe mine-adînc se zbate-un flutur. 

 

Iar cînd li-e dragostea în toi 

Mătăsurile-mi se strîmg moi... 

 

Și curg lin pe podeaua largă 

Amorul lipicios să-l șteargă... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda foto:pictură de Marta Orlowska, Polonia. 

 

Ecuson  
 

Îţi trimit un ecuson,  

Cel mai gingaş şi mai trist.  

E barat cu bulion  

Şi-n triunghiul de deasupra  

Are-un melc cu crucifix  

Care ţine pe un corn  

Patru fluturi ce-şi beau supa  

Cu cravatele la fix.  

Iar în cel de dedesubt,  

Lîng-un domn cu portocală,  

Două rîme pentru supt  

În clipe de plictiseală. 

 

Cîntec de toamnă 
  

Blînd clătinat pe marile cîntare 

în toamna asta fără de folos,  

Nemaiiubind, cu actele pierdute,  

Eu, care nu mai ştiu să scriu frumos,  

 

Şi-mi clipocesc în suflet untdelemnuri 

Stoarse secret şi surde bulioane,  

Renunţ; copilaros de ce să caut 

Mingi chiflicite putred prin burlane? 

 

Şi cărei vidme dulci i-aş mai trimite 

Plicuri lipite cu albuş de ou? 

Brumele-şi pun în pieptul meu urechea: 

Lămpi moi se surpă c-un suav ecou...  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlaine Mi-a Spus... 
  

Verlaine mi-a spus în după-amiza tristă: 

“De ce îţi laşi femeia ta frumoasă 

Închisă-vis. Un 13arbat există 

Numai o clipă-n vîntul de mătasă. 

Tu uiţi mereu că-ntr-un izvor căzută 

Căpşuna, de n-o sorbi, lin putrezeşte 

Chiar de-I atinsă doar de-un voal de peşte 

Portocaliu sau de un bot de ciută. 

Fiindcă pe tine-anume te aşteaptă. 

Nu-ntîrzia, ci-mbracăte-n veşminte 

De in curat şi amîndoi, cuminte,  

Iubiţi-vă, cît roua-I înţeleaptş. 

Paharul golit laş, pe jumătate,  

Rămîne-n veci cu buzele umflate.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De spus la gura sobei şi-a iubitei (1) 
  

Îngerii dau foc la case 

Sfinţilor să le-amiroase 

Dulce, -n raiuri de mătase,  

Sufletele noastre grase. 

 

Şi fecioarelor zmulg sînii 

Fiindcă-s prea zemoşi şi-n pîlnii, 

Îi storc pe felia pîinii 

La sfîrşitul saptamînii. 

 

Şi ademenesc pe jaruri 

Coapse largi, spre-a urca daruri,  

Tăvălite prin măraruri,  

Ţie, Doamne, Doamne, Doamne!  



 

 

 

 

 

 

Principala acuzaţie a CNSAS este încălcarea dreptului la viaţă 

privată, în cazul unei note informative olografe, furnizată de 

Groşan la data de 16 decembrie 1974. 

 

Potrivit CNSAS, Groşan ar fi turnat un profesor de filosofie, 

sancţionat ulterior de partid. 

Ioan Groşan ar fi refuzat ulterior să mai dea note informative 

Securităţii.  

 

Recrutat în armată 

 

Ioan Groşan a fost recrutat, potrivit CNSAS, la 10 mai 1974, în 

biroul ofiţerului de contrainformaţii militare din cadrul UM 01295, 

unde-şi satisfăcea stagiul militar. El ar fi primit numele conspirativ 

de informator „Radu Greceanu”.  

 Recrutarea sa a fost, conform CNSAS, „în scopul acoperirii 

informative a secţiei româno-latine a anului I de la Facultatea de 

Filologie din Cluj”. Potrivit consemnărilor ofiţerului recrutor, la 

acea dată, scriitorul a semnat un angajament, dar care nu s-a păstrat 

la dosar. În anul 1978, după absolvirea facultăţii, Groşan a fost 

repartizat ca profesor de limba şi literatura română la o şcoală 

generală din Bucureşti. 

 

Şi-a turnat proful de filosofie 

 

„Cu privire la conferenţiarul M., care predă filosofia şi ţine seminarii 

la studenţii din anul I...propagă idei care nu ţin de specificul 

obiectului de predare şi care sunt cu totul în afara moralei şi a eticii 

comuniste. Sub o aparenţă inofensivă, conferenţiarul M. Vorbeşte 

despre mizeria care mai există în ţară («Nici nu vă închipuiţi câtă 

mizerie mai există la noi!»), dând exemple din satele din Munţii 

Apuseni unde a fost pentru a face o anchetă”.  

El spune că în ţară se face mult şi prost, având grijă să completeze 

apoi imediat că aceasta e o stare de moment şi că nu mai e foarte 

mult de construit. Conferenţiarul M. Spune că oamenii nu-şi pot 

cumpăra mobila de care au nevoie, nu pot cumpăra un tablou bun 

etc. Face calcule în privinţa timpului pierdut la autobuze şi pune 

totul pe seama proastei organizări, declarând că de vină este 

primarul municipiului”, scria Ioan Groşan, sub numele de „Radu 

Greceanu”.  

Conferenţiarul, sancţionat de partid 

 

„Mereu ironic şi infatuat, astfel că la seminarul cu tema «Ludwing 

Fenerbach şi sfârşitul filosofiei clasice germane», conferenţiarul a 

vorbit singur două ore despre mizeria din Apuseni, studenţii 

aşteptând seminarul viitor pentru dezbaterea temei respective. De 

multe ori la cursuri, conferenţiarul M. Spune că el de aceea vorbeşte 

fiindcă e plătit, că pot studenţii să nu vină la cursuri (dar să fie 

trecuţi absenţi), fiindcă el la fel vorbeşte şi în faţa unui student, şi în 

faţa a 50 de studenţi”, a continuat delaţiunile „Radu Greceanu”.  

CNSAS a arătat că, pe baza acestei note informative, securiştii au 

făcut o informare către partid şi s-a propus „copia notei se va 

exploata DUI (n.r. – dosar de urmărire informativă) ce se va 

deschide asupra lui M.O.”. Ofiţerul de legătură al lui Ioan Groşan 

consemna următoarele:  

„De la recrutare şi până în prezent, informatorul, în cadrul 

supravegherii informative a anului şi a cercului de relaţii, ne-a 

furnizat date de interes operativ cu privire la manifestările 

duşmănoase a unui cadru didactic, date care s-au confirmat pe încă 

trei linii, iar pe baza semnalărilor noastre organul judeţean de partid 

a întreprins o anchetă şi l-a sancţionat”. 

 

Refuzul  

N.N. (Fragment de interviul cu Ioan Groşan) 

 

„În 1989, securiştii au reluat contactarea scriitorului în vederea 

încadrării informative a unui angajat de la postul de radio „Europa 

Liberă”. Potrivit CNSAS, el ar fi declarat că „a mai avut anterior, în 

timpul facultăţii, contacte cu organele de securitate, dar că după 

absolvire şi repartizarea în Bucureşti, a întrerupt aceste legături. Nu 

doreşte să fie numit «informator», dar doreşte şi acceptă în 

continuare un dialog cu organele de securitate”. 

 

Şi că ai fost recontactat în 1989...  

 

Da, exact, la Uniunea Artiştilor Plastici, unde lucram de un an. La 

invitaţia lui Breban şi a lui Ţepeneag trebuia să merg la Paris. Şi au 

zis „sigur că o să treceţi şi pe la Monica Lovinescu, şi pe la Virgil 

Ierunca”. Şi am zis „da, sigur că o să trec, de ce să nu trec?”. Ei 

credeau că n-o să mă mai întorc, era în octombrie 1989.  

 

Cum s-a întâmplat asta? 

 

Păi Breban şi Ţepeneag ne-au chemat de la Paris, pe mine şi pe Ioan 

Buduca. Dar lui Buduca nu i-au dat drumul. Îl invitase Ţepeneag  pe 

Buduca şi ăia ştiau cine e Ţepeneag. Pe mine, de fapt, mă invitase un 

ziarist de la Antenne 2, pe care l-am ajutat în 88 să filmeze pe aici 

dezastrele astea. Jerome Bony îl cheamă. Au zis că, mă rog, dacă e 

Jerome Bony, mie mi-au dat drumul. Mai ales că îmi apăruse şi 

cartea, „Trenul de noapte”.  

 

Cum s-a produs recontactarea în  89? Unde şi cine?  

 

Într-un birou la UAP. Era o doamnă, căpitan Dobre. O femeie 

căruntă. 

 

Ea te-a sunat? 

 

Nu, am fost anunţat de la secretariat că mă aşteaptă cineva acolo. Şi 

această Dobre mi-a zis „ştim c-o să plecaţi acolo şi cu cine o să vă 

întâlniţi şi o să ne revedem când vă întoarceţi”.  

 

Deci tu i-ai zis că urma să o vezi pe Lovinescu...  

 

Nu, ea mi-a zis, ştim că o să mergeţi la ăştia – deci ştiau tot – că o să 

mergeţi la cenaclu... I-am zis, sigur c-o să mă duc, doar n-o să stau 

izolat.  

 

Şi ce ţi-a propus? 

 

Mi-a zis că mă contactează la întoarcere. La întoarcere, fix a început 

revoluţia. 

 

Tu când te-ai întors? 

 

În noiembrie. 

 

Şi te-au contactat la întoarcere? 

 

Nu, n-au apucat.  

 

Deci te-au lăsat vreo lună, aşa... 

 

Bine, ei nici nu ştiau exact când m-am întors... De fapt, nu se 

aşteptau să mă întorc”. Sursa: Adevarul.ro 

 
N.R. Credem că Nicolae Manolescu ar fi trebuit să propună să-i fie retrasă 

lui Ioan Groşan calitatea de membru al Uniunii Scriitorilor.Punct. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Părintele Arsenie Boca s-a născut la 29 septembrie 1910 din părinţi 

creştini ortodocşi, Iosif şi Creştina în satul Vaţa de Sus din Ţara 

Zarandului, în partea de sud a Munţilor Apuseni, sat ce aparţine comunei 

Vaţa de Jos. Aceştia au dat fiului lor numele de Zian Vălean. Zian, un 

nume rar, vine probabil de la Sânzian, ziua naşterii Sfântului Ioan 

Botezătorul, sărbătorită la 24 iunie, se scrie in biografia Parintelui 

publicata de Fundatia Arsenie Boca. A murit pe 28 noiembrie 1989. 

 

espre părintele Arsenie Boca am mai scris. Prea puțin, față de 

amintirea pe care a lăsat-o în lume, față de forța darurilor sale 

duhovnicești. Făgărășenii și cei care l-au iubit îl păstrează și acum în 

căușul inimii, ducându-se în noiembrie la mormântul de la Prislop, 

unde se închină, sărută crucea, își spun necazul și cer sfat părintelui, 

de parcă, nevăzut, le-ar sta în față pe scaunul de spovedanie, așa 

cum era: înalt, puternic, cu ochi albaștri, cu glas tunător de profet, 

blând cu oamenii, neiertator cu păcatul. 

 

În ciuda oricăror îndărătnice păreri, biografia părintelui a fost o 

pagină de calvar. Dosarul său de Securitate, pe care nimeni nu a avut 

până acum curiozitatea să-l cerceteze, dezvăluie o realitate cumplită: 

urmărit și hărțuit ca un hoț, Arsenie Boca trebuia să fie întinat moral. 

Pe dosarul de urmărire operativă nr. 564, colonelul Gheorghe 

Crăciun scria: ,,A se strânge material compromițător contra lui 

Arsenie Boca”, adăugând apoi, într-un raport separat: 

 

,,Arsenie Boca este un element ostil și dușmănos regimului, care 

caută să deruteze oamenii de la muncă, infiltrându-le în suflet 

misticismul și fanatismul, speculându-le în același timp ignoranța. 

Față de cele de mai sus s-au luat măsuri pentru a se face o rețea 

informativă serioasă în mediul acestuia, în sensul de a trimite la el 

elemente bine instruite, eventual travestite (adeseori în monahii și 

monahi, n.n.), care să caute a-l compromite (…) Mutarea lui Arsenie 

Boca în altă parte nu rezolvă problema, atâta vreme cât nu e 

compromis”. 

 

Acuzat de toate relele pământului (inclusiv legionarism), părintele 

va fi arestat în mai multe rânduri și condamnat la doi ani de Canal, 

într-un proces cu ușile închise. Motivul: omisiune de denunț și 

misticism. În tot acest timp, împlinind parcă vorbele din Biblie, 

părintele s-a dăruit chiar locurilor de pedeapsă și surghiun: Prislop, 

Drăgănescu (biserica pe care a pictat-o integral), Schitul Maicilor. 

Surghiunul vremurilor atee răzbate din fiecare pagină a dosarului, 

învăluind făptura părintelui cu aura strălucitoare a martirului întru 

Hristos. 

 

Acatiste și scrisori arestate 

 

Ceea ce te frapează răsfoind dosarul părintelui este mulțimea 

anexelor. Sute de acatiste și de scrisori nu au mai ajuns niciodată la 

destinatar. În schimb, pe fiecare plic o mână vigilentă mâzgălea un 

ordin: 

 

,,A se urmări operativ semnatarul”. 

 

La suferința părintelui, Securitatea a adăugat mereu, ca o drojdie 

imunda, suferința nevinovată a credincioșilor, a celor care îi cereau 

disperat ajutor. 

Din delațiuni și rapoarte rezultă că Arsenie Boca era urmărit pas cu 

pas, zi și noapte, prin prieteni sau simpli observatori, în biserică sau 

pe stradă, în atelier sau în intimitate. Cu o precizie diabolică, 

paginile dosarului recompun zile întregi din viața părintelui: la ce 

oră a ieșit din casă, cum era îmbrăcat, în ce tramvai s-a suit, ce loc a 

ocupat, cine a trecut pe lângă el, cine i-a adresat vreo întrebare. La 

coborâre, toți cei în cauză erau legitimați, puși să dea declarații. 

Pagini întregi cu nume și adrese: Izvor 123, Dunavaț 74, Boteanu 

53. Nume de oameni fără nicio vină. Alături, pagini și mai 

rușinoase: turnătorii pline de venin și invidie ale unor apropiați (unii 

preoți cu renume), care nu se sfiau să scrie: 

,,Fachiristul Arsenie Boca”… ,,Paranoic ca și Sandu Tudor, care 

voia și el să aibă aureola de mare duhovnic”. 

Pare greu de crezut, dar dezordinea de ani și înscrisuri din dosar 

ascunde o minuție pătimașă de colecționar: pagini de jurnal, mici 

însemnări, ba chiar și tăieturi din ziare, ocazie cu care constați că 

părintele reprezenta o problemă de stat încă din 1944, când ministrul 

Cultelor din acea vreme, Popa Burducea (cel cu steaua și cu crucea), 

a dat ordin să fie anchetat. Marea spaimă a regimului era că la slujba 

părintelui de la Săliște participaseră țărani din 41 de sate! 

Autoritatea părintelui era prea mare, iar vorbele lui – o cumplită 

primejdie: 

,,Să nu luați arma în mână și să apărați alte teritorii decât acelea care 

ne aparțin și pe care sunt clădite urme de credință românească (…). 

Iubiți-i pe preoți acum, când îi mai aveți, căci va veni o vreme când 

nu-i veți mai avea”. 

La fel se întâmpla și în 1946, când părintele este anchetat pentru cele 

afirmate într-o predică: 

,,Lupii vor fi sfâșiați de către oile atacate. Credincioșii, deși mai 

puțini ca număr, nu vor putea fi suprimați de puterea numerică a 

celor lepădați de credință, atâta timp cât vor sta strâși în jurul 

Bisericii”. 

 

Avem conducătorii pe care îi merităm 

 

În ciuda agramatismelor și a limbii de lemn, din dosar răzbate 

spaima sinceră a inchizitorilor vremii, conștiința că părintele era 

uriaș, că în spatele lui se aflau mii și mii de credincioși devotați. Nu 

întâmplător, fiecare raport mergea direct la generalul Nicolschi, iar 

un exemplar la ministrul de Interne, Pintilie. 

 

Părintele trebuia arestat cu orice chip și acest lucru se va petrece, 

într-adevar, în noaptea de 15 spre 16 ianuarie 1951, când trupe 

speciale au împânzit dealurile Prislopului, iar șefii de gară din zonă 

au fost obligați să raporteze prezența oricărui calator care dorea să 

urce în trenul de București. Ca într-o simbolistică mistică, părintele 

reedita, dincolo de voința sa, scena împresurării Mântuitorului în 

grădina Ghetsimani – El, cu mâinile goale, în fața unui puhoi de 

oșteni înarmați cu sulițe și săbii. Văzător cu duhul, părintele Arsenie 

știa ce-l așteapta. Sunt multe mărturii privind momentul arestării sau 

anii de Canal, cu lanțurile desfăcute miraculos de la mâini, cu 

disparițiile lui inexplicabile din celulă. Mai puțin se cunoaște modul 

demn și înțelept în care părintele a răspuns anchetatorilor: 

lumină. Ca nimeni altul, părintele a înțeles. Fără durere, nu rodește 

nimic. Fără cruce, nu e cu putință mântuirea. 

 

Tudora Nicolae 
http://foaienationala.ro/dosarul-de-securitate-al-printelui-arsenie-

boca.html 

http://foaienationala.ro/dosarul-de-securitate-al-printelui-arsenie-boca.html
http://foaienationala.ro/dosarul-de-securitate-al-printelui-arsenie-boca.html


 

George Coşbuc 
 

 

 

 

 

 

Decebal către popor* 
 

 
Viaţa asta-i bun pierdut 
Când n-o trăieşti cum ai fi vrut! 
Şi-acum ar vrea un neam călău 
S-arunce jug în gâtul tău: 
E rău destul că ne-am născut, 
Mai vrem şi-al doilea rău? 
 
Din zei de-am fi scoborâtori, 
C-o moarte tot suntem datori! 
Totuna e dac-ai murit 
Flăcău ori moş îngârbovit; 
Dar nu-i totuna leu să mori 
Ori câne-nlănţuit. 
 
Cei ce se luptă murmurând, 
De s-ar lupta şi-n primul rând, 
Ei tot atât de buni ne par 
Ca orişicare laş fugar! 
Murmurul, azi şi orişicând, 
E plânset în zadar! 
 
Iar a tăcea şi laşii ştiu! 
Toţi morţii tac! Dar cine-i viu 
Să râdă! Bunii râd şi cad! 
Să râdem, dar, viteaz răsad, 
Să fie-un hohotit şi-un chiu 
Din ceruri până-n iad! 
 
De-ar curge sângele pârâu, 
Nebiruit e braţul tău 
Când morţii-n faţă nu tresari! 
Şi însuţi ţie-un zeu îţi pari 
Când râzi de ce se tem mai rău 
Duşmanii tăi cei tari. 
 
                                                         Legenda foto:  

                                                                        Statuia lui Decebal,Orşova. 
 
Ei sunt romani! Şi ce mai sunt? 
Nu ei, ci de-ar veni Cel-sfânt, 
Zamolxe, c-un întreg popor 
De zei, i-am întreba: ce vor? 
Şi nu le-am da nici lor pământ 
Căci ei au cerul lor! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Coșbuc a fost un poet și traducător român din Transilvania, 

membru titular al Academiei Române din anul 1916. 

Născut: 20 septembrie 1866, Coșbuc, Bistrița-Năsăud 

Decedat: 9 mai 1918, București 

Soț/Soție: Elena Sfetea (căs. 1895) 

Studii: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj 

Părinţi: Maria Coşbuc, Sebastian Coşbuc 

Copii: Alexandru Coşbuc 

 

                      Şi-acum, bărbaţi, un fier şi-un scut! 
                       E rău destul că ne-am născut: 
                       Dar cui i-e frică de război 
                       E liber de-a pleca-napoi, 
                       Iar cine-i vânzător vândut 
                       Să iasă dintre noi! 
 
                       Eu nu mai am nimic de spus! 
                       Voi braţele jurând le-aţi pus 
                       Pe scut! Puterea este-n voi 
                       Şi-n zei! Dar vă gândiţi, eroi, 
                       Că zeii sunt departe, sus, 
                       Duşmanii lângă noi! 
 
 

            *Decebal către popor este o poezie de George        
Coșbuc, publicată în 1896 în volumul Fire de tort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

(...) tăteam toți trei afară, la o masă șchioapă. Chelnerul 

înfundase niște cartoane sub piciorul mai scurt dar masa 
tot se bălăngănea. Se clătina, vărsa berea din pahare și 
Mamulos înjura de fiecare dată. Hristu adusese o carte. 
O aruncase pe un colț printre halbe goale. Oamenii 
ieșeau din biserica de peste drum și treceau pe trotuarul 
de lîngă noi. Un cîine întărîtat de mirosul micilor dădea 
tîrcoale. Două babe pocăite sporovăiau vesele în pasul 
moale al plimbării. În soarele tîrziu de toamnă, niște 
vrăbii se alergau prin praful caldarîmului. 
      -...eee, am mai făcut și io păcate, și cu mîna și cu 
ochii și cu urechile... 
M-am întors. Vrăbiile puteau să mai aștepte. 
   - Ați auzit babele-alea?  
   - Care babe? S-au scumpit țigările, mormăi Mamulos 
și turti chiștocul în scrumieră. 
   - N-a auzit nimeni? 
   - Pe cine interesează ce vorbesc babele? De ce m-ar 
interesa ce vorbesc două babe? 
   - Doar eu am auzit babele? 
   - Hai sictir! 
   - I-ați de contrabandă, sugeră Hristu, țigările de 
contrabandă sînt ieftine. 
    Mamulos se ridică în picioare și pocni cu sete cîinele.  
   - S-au scumpit țigările de contrabandă rîgîi el, despre 
asta vorbim. 
  Se așeză la loc și își luă o scobitoare. Masa tresări și 
vărsă din halbe. Cîinele schelălăia ca-n ultimul lui ceas, 
asta probabil pentru că Mamulos purta bocanci de 
armată. Doi papițoi se uitau curioși, așa că Hristu și-a 
potrivit scaunul ca să-i vadă mai bine. Papițoii au lăsat 
curiozitatea și s-au întors la ale lor. 
   -Ce-ți veni cu cartea asta?, acu se scobea între dinți 
după mici. Citești cărți? Despre ce e vorba? 
Hristu o luă de pe colțul mesei cele șchioape, o scutură 
de bere, apoi o șterse de pantaloni. 
    -Am cumpărat-o de la ciungul care vinde cărți vechi 
lîngă ceas. E scrisă de unu, Popescu. Îmi place cum scrie 
Popescu. 
    -Citești poezii? se hlizi Mamulos. Ai probleme sau ce? 
Hristu deschise cartea și recită la întîmplare:  
    - ”...mama aducea liliac alb în halbe...”, îmi place 
chestia asta. 
    - Liliac? Ce-ți place la liliac în halbe? 
    - Uite cum stă treaba, se hotărî Hristu să povestească: 
acasă, în coșmelia unde trăiesc cu chirie, am o prăpădită 
de lampă, vai norocuˈ ei, care stă într-o clemă mare de 
ebonită, prinsă de marginea patului. Seara, cînd ajung,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
citesc la ea. Din cauza clemei, sare de-acolo cînd nu știi, 
te sperie și scutură becul. 
Unele becuri se sting instantaneu, altele luminează în 
continuare și sunt cîteva cărora le face bine parcă, le face 
să lumineze mai tare. Mi-a explicat cineva cum e cu 
treaba asta: ”se scurtează filamentul”, zice, ”se încalecă 
așa și dacă-i mai scurt, dă lumină mai mare, daˈ se arde 
mai repede, mult mai repede, se arde imediat.”  
 Da, așa e, am văzut și eu, luminează veioza aia, ceva de 
speriat, cam cinci minute, după aia dă o scînteie mare, 
albastră, de-ți ia ochii și s-aude un fîșîit rupt, așa ca 
flașurile din filmele vechi, cum făceau poze în filmele 
vechi și după aia se face întuneric. 
Popescu ăsta de care citeam, zice c-a murit. Cartea pe 
care-o citeam zicea c-a murit. Păcat. Scria frumos despre 
Obor, de călușei, de tramvaie și-i părea rău după taică-
său... Io cred că atunci s-a scuturat..., atunci cu taică-său 
și odată a început să lumineze mai      tare-așa, a luminat 
cît a putut el. A luminat pe la mătuși, pe la surori, pe la 
mame, a luminat ce-a fost pînă să vadă și pîn-la tarabele 
din Obor, puse pe caldarîm și la spuma din halbe și după 
aia a fost blițul din filmele vechi și așa o poză sepia în tot 
Bucureștiul, în tot timpul din tot Bucureștiul, cu toate 
mamele și toți călușeii, cu mici, cu tigăițe și finanțe, cu 
pocnitori din chei și camioane Bucegi, grădina de la 
Mediaș cu bere nefiartă, o mărășească pe jos fumegă. 
Popescu ăsta atunci s-a plimbat printre ele și le lumina, 
de le-am văzut noi așa și io cred că se mai plimbă și acu 
prin poza aia sepia, pe lîngă roata mare din Obor... 
  
 Mamulos se uita la el cum povestește.Atent, cum nu se 
mai uitase pînă atunci. Parcă nu-l văzuse de trei ani.  
Se-ncrunta și încerca să priceapă. Hristu mai șterse o 
dată cartea de pantaloni, așa ca să fie sigur, o băgă în 
buzunarul de la piept și trase scaunul spre cîinele care nu 
se învățase minte. Ospătarul venea cu patru halbe mari 
în mînă. Părea că înoată. 
                                                                
                                           ”Vînzătorii de carne”, fragment din 
romanul cu acelaşi titlu în curs de apariţie la Ed. Akademos, 2013. 
 



 

 

(...)De sus străzile îl întîmpinară cuminți, întinse în zare. Stătea 
pe traversa lui preferată, așezat între șinele ruginite, cu picioarele 
pendulînd în hăul de dedesupt. De cîte ori vedea podul își punea 
întrebarea, și de cîte ori ajungea sus redescoperea răspunsul. Da, 
meritase. O paranteză imensă de beton, arcuită strivitor peste 
kilometri. Jos, fundațiile teatrului umplute pînă la jumătate cu apă 
murdară, adunată de ploi ani de-a rîndul. Cîteva broaște 
descurcărețe își descoperiseră paradisul între cutiile goale de 
carton și tot felul de gunoaie plutitoare pe apa tulbure. Pînă sus 
orăcăitul lor răzbătea auzit moale, pierdut ca țîrîitul unui greier 
hepatic. 
            -Bună seara! O voce slabă venită din spate, sîsîită. Nu 
auzise nici un pas, salutul îl luase oarecum prin surprindere, se 
întoarse intrigat, mai mult intrigat decît mirat. ”Nu mi s-a părut 
deci”, își spuse, văzînd mumia înaltă pe care atîrnau haotic pielițe 
și bucăți rupte de mușama. ”Nu-i mușama, e prenadez, prenadez 
uscat.”   
             -Nu mi s-a părut deci, glăsui Macarie, de data asta cu voce 
tare. Te-ai mișcat cu adevărat atunci, lîngă pom. 
              Mumia scutură țeasta aprobator, imaginîndu-și că 
zîmbește politicos. Nu zîmbea, că n-avea nici buze încă, doar 
limba apucase să-i crească și nici ea de tot din moment ce 
cuvintele ieșeau stîlcite la ”s” și chinuitor de peltice. 
              -Nu tsînt vetsinu' dumitale, spuse stîlpnicul ridicînd a 
demnitate fruntea cheală pînă la os. Eu tsînt tst..., tstîlpnic și 
înainte am fost prizonier... Sfe..., Sfe..., Sfetcu e numele meu !  
              -Prizonier spui? ia-uzi dom'le! Era a treia voce, tresăriră. 
Gore apăruse modificîndu-și prezența publică. Își dorise un 
costum de mușchetar și pană albă la pălăria cu boruri generoase. 
Muscheta îi atîrna neglijent la spate iar Gore abordase o 
mustăcioară subțire, cît o omidă hrănită sănătos. Sub mustăcioară 
un zîmbet de cunoscător, dintr-un colț al gurii. 
             Mumia săltă găvanele, mă rog privirea și Macarie ar fi 
putut jura că descoperise o urmă de tristețe ce-i trecuse pe oasele 
feței, oase care bineînțeles nu puteau avea vreo expresie. 
            -Vine și nevastă-ta, anunță Gore. Nu mă întreba de unde 
știu, pur  
și simplu știu, de altfel din pricina asta mi-am revizuit oarecum 
îmbrăcămintea. Nu mă pot prezenta în fața unei doamne fără o 
anumită deferență. Dumneata spuneai că ești prizonier?  
            Stîlpnicul cuteză să-l privească prima oară direct pe 
falnicul mușchetar. Îi era rușine de oasele sale, de venele ce 
începuseră a se contura ridicol printre ciolanele goale, de 
picioarele fusiforme din care răsăriseră anarhic două călcîie 
bătucite. 
           -Da, răspunse, am fost prizonier. Condamnat la moarte și 
executat într-o dimineață de vară. N-aveau zid. M-au pus la un 
zid de soldați și..., nu mai vorbea peltic, pasămite limba îi crescuse 
suficient, atît cît să ajungă și la dinții din față. 
            -Știu, știu, îl întrerupse Gore, oricum trebuia să fii pus la 
un zid, ce-i aia să te-mpuște-n cîmp?!  
            -După aia am fost stîlpnic..., după ce m-au împușcat am 
fost stîlpnic, în rai... 
              Macarie nu-l mai asculta, privea orașul. Orașul lui. Cu 
oameni morți, lipiți de pomi, golit de zburătoare. Îl privea 
descoperind în fiecare amănunt vechi cîte ceva ce nu-și imaginase 
vreodată că există. Macarie era în fond un poet, poezia stătuse în 
dînsul ca o picătură de aer într-un borcan cu miere. Urcase greu, 
milimetru cu milimetru și acum se spărgea moale la suprafață. Jos 
dansau alte picături. Vor pocni și ele odată ajunse deasupra, într-
un fel de fierbere lentă. 
          -E frumos podul ăsta. Poți vedea orașul de sus. 
         -L-au făcut degeaba, mormăi Gore. 
          -Nimic nu-i degeaba. Tot ce-i văzut de lumină are un rol, 
doar pentru că există. Timpul curge și peste el, nu găsești? Vidul e 
”degeaba”. Podul e făcut să astupe teatrul. Teatrul e degeaba. 
Teatrul nu e, deci e degeaba. Pe podul ăsta n-a trecut și nu va trece 
niciodată vreun tramvai.       

 -Tramvaiul e degeaba, se trezi și mumia vorbind. Macarie tăcu. 
Gore, care-l urmărise cu atenție se întoarse întrebător, oarecum 
nervos. 
            -Nu cred, fără tramvai n-ar fi pod! 
            -Aaaaa!! urlă Macarie și căzu secerat. Cîteva clipe lungi  
stătu ca mort apoi abdomenul începu să-i palpite, ochii i se 
deschiseră mai să-i crape și pieptul slab se broboni. Pulsa, părînd 
că fierbe. Gemea greu, respira împiedicat. 
              Gore îl privea uimit. Așa ceva nu trebuia să se întîmple. 
Acum toți învie, mumia aici de față e o dovadă vie, doar vine 
sfîrșitul  nu? Atunci idiotu' ăsta de ce moare? Îl privi cum se 
zvîrcolește, văzu fața congestionată, auzi dinții scrîșnindu-i de 
durere și îl năpădi descurajarea. Nu știa nimic cu adevărat, 
presupunea, imaginație! Totul era numai imaginație de epileptic. 
             -Mă gîîîdiiilăăă Doamne, ooooo cum mă mai gîdilăăă! 
Corpul chircit se ridică încet de la pămînt, și Macarie păru o clipă 
un fachir nebun, gata să nască. 
            -Oooooo, ooooooo, hăăăăăă, mă gîdilăăăăă răuuuu, răuuuu, 
se văită Macarie și începu să rîdă. Mai întîi ușor, forțat, parcă 
uitase cum e, apoi în hohote prelungi. Stătea pe spate, crăcănat în 
aer și urla la cer cu obrajii scăldați în lacrimi, dădea dement din 
mîini și din picioare cu capul rostogolit pe spate și gîtul întins, 
tremurat de rîs.  
               -Asta e! zbieră Gore, știu ce are! oh ce m-am speriat, dar 
nu! asta e! asta e! ASTA E! 
                -Care dom'ne zi și mie, sări stîlpnicul. Era zăpăcit de tot, 
nu mai înțelegea nimic. 
                 -Toți învie, dumneata n-ai înviat? Gore țipa să se poată 
face auzit printre hohotele isterice. Totul învie că-i sfîrșitul lumii 
d-aia. Păsări a mîncat pînă acum, păsările învie într-însul. E așa 
frumos! ăsta-i sfîrșitul adevărat, asta-i judecata de apoi, d-aia sînt 
posturi negre pe pămînt! Să se iubească lumea ca înainte și să nu 
învie cine știe ce în tine la sfîrșit! Înțelegi? 
              -Da, suspină mumia. Acum era ceva mai demn, o parte 
din rușine se dusese odată cu mîzga de mușchi ce-i apăruse întinsă 
pe oase. Nu mai era mumie, era ”pielițat”. 
            -Hăăăă, strigă Macarie, ceeeeee bine ieeeee. O aripă-i 
crescuse în ceafă și alte două la subsiori iar rîsul părea că i se mai 
domolise. Începuse să se obișnuiască pe dinlăuntru cu gîdilăturile 
acelea profunde. 
            -Podul nu-i degeaba, spuse el oftînd greu, fără pod nu 
mîncam noi atîtea păsări hăă, hăăăăăăă! hă, hă, hă!! Sughiț. Toți 
tăcură. 
            -S-a zguduit! țipă cineva. 
             -Cutremur! 
              -Gura! 
             Tremura din ce în ce mai puternic. Traversele scîrțîiră 
încet, mai tare, și mai tare, șinele ruginite ridicară doi nori subțiri, 
lungi paraleli de colb roșu și un vuiet. Mai întîi apăru cabina de 
cristal urcînd transparentă pe cerul pictat de apus. Roțile cele de 
piatră trozneau în stratul de oxid. Vatmanul avea un frac de 
serviciu, frac cu mîneci scurte desigur și un joben pe care îl pusese 
alături, lîngă cadranele cele vechi și totul, totul era din piatră. 
Înfundat, dintre pereții de bazalt răzbătea o romanță. Gore auzi 
numai un vers, poate puțin din următorul, acoperite de huruitul 
greu al roților pline. Piatră și carne străbăteau sfîrșitul lumii. 
Trecu. Iute. Mirosind a lavă. 
             -Tramvaiul! spuse Gore. 
             -Ptiu, scuipă Pielițatul, parcă spuneai că-i o abstracțiune! 
             Străbătuse podul, coborîse, pierzîndu-se dintr-o singură 
zbatere, ca o viperă solzoasă printre casele vechi.   
              -Idioți! țipă Macarie. Se ridicase în picioare și acum, cine 
știe de ce, levita. Stătea suspendat, cu aripa aia ieșită din ceafă, la 
zece centimetri de pămînt. N-ați înțeles? Încolo este, hai! 
             Porniră. 
             -”...cretini iremediabil...la..., la... te iubesc inoxidabil...”, 
fredona Gore, asta ce-o mai fi... se opri din cîntat, curentat de-o 
amintire. 
             -Nevastă-ta, trebuia să vină. 
             -M-așteaptă jos, l-a văzut și ea. 
             Plecară, fără nici un grăunte de zăbavă. Plecară de-a 
lungul liniei, după tramvaiul de piatră. De-a lungul liniei, pînă la 
capăt. (Fragment din romanul Când îngerii au zugrăvit oraşul.)                                                       



 

 
 

m citit un roman cu coperta neagră potrivită pentru romanele 

horror sau cele frizând formula thriller… La prima vedere, m-am 
bucurat că am dat peste un romancier care a sărit peste toate 
formulele romaneşti, care nu ţine seamă de reţetele de success 
americane ale romanului commercial etc. 
 
Kustremide e autorul unui roman: Când îngerii au zugrăvit 
oraşul, Ed. Antet XX Press, Buc.,2010. Dan Dumitrescu e un 
romancier nu foarte tânăr, dar rebel în măsura în care poate să te 
sperie  prin curajul său de  a se lua la trântă cu Dostoievski, cu 
Knut Hamsun şi alţi romancieri pentru care psihanaliza aplicată 
personajelor e o artă a naraţiunii. Dan Dumitrescu-Kustremide 
face fişe pentru fiecare personaj în parte, fie că se numesc ele 
Gore, Pandele, Istrate, Filofteia, Macarie sau Stâlpnicul etc., 
personaje care în căutarea de inedit, umplu raiul în aşa măsură, 
încât acesta devine neîncăpător… ” Muriseră prea mulţi şi nu-i 
mai încăpea raiul”. 
 
Toate personajele lui Dan Dumitrescu sunt ori epileptice, ori 
beţive şi schizofrenice, neadaptate realului, visul este lumea lor, o 
junglă ficţională ale cărei limite sunt elastice, flexibile, greu de 
cuprins în generic, e o lume pândită de apocalipsă, peisajul 
acestora e în desfăşurare cinematografică precum în Călauza lui 
Tarkovski.Un lucru esenţial în acest roman e tema care se sprijină 
pe dualităţile dragoste-moarte, prezent-viitor, un viitor care nu 
este, după cum rosteşte un personaj, decât rezultanta viselor 
tuturor, a celor care sunt înconjuraţi de vis ca de o gogoaşă, o 
gogoaşă din care ies doar oamenii-lilieci. Atmosfera din roman e 
foarte gravă, apăsătoare prin implozia în capul personajelor a unei 
obsesii traumatizante, obsesia foamei, nu a existenţei. Toţi care 
mişună prin roman, ştiu că va veni sfârşitul lumii şi vor reînvia, 
dar în alt trup… Frica de moarte e diminuată, aproape că nu mai 
contează din această perspectivă. În oraşul imaginat de Dan 
Dumitrescu, oamenii au obsesia foamei fiindcă nu mai au ce 
mânca, e întuneric mereu, iar ei sunt pasionaţi vânători de vrăbii. 
Oamenii nu mai gândesc, fac amor să uite de foame, dragostea 
este singura scăpare din această angoasă creată de spaima faţă de 
moarte. Ca într-un roman de Kafka, procesele mentale sunt atinse 
de absurd, gândirea nu mai foloseşte la nimic, oamenii devin 
simple imagini bătute de vânt. Evenimente deosebite sunt acelea , 
de pildă, în care primarul oraşului plănuieşte să inaugureze o linie 
de tramvai, dar din lipsa banilor, construieşe doar un pod peste o 
groapă imensă în centrul oraşului, groapă plină cu oameni abulici 
şi înfometaţi…, o groapă, de fapt o fundaţie pe care trebuia să se 
înalţe teatrul oraşului. Sărăcia e un cancer generalizat: “(…) 
sărăcia începuse să-şi arate bustul hîd, plin evident de coaste. 
Primii au dispărut ciorapii, apoi maieurile din bumbac, apoi, 
maieurile cu totul. E interesant de observant că această boală 
roade la început pe sub haine. Roade ca un cancer textile prima 
oară invizibil, îmbrăcămintea intimă, subţire,vulnerabilă,oarecum 
inocentă.Poţi duce ani în şir betejeala asta pe picioare şi nimeni 
nu-şi dă seama până când, cu prima gaură, în cămaşă să zicem, 
devine metastază. Ghearele îi ies prin gulerele tocite şi prin 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 genunchii lăsaţi ai pantalonilor, nasturii cad unul câte unul, aşa 
cum cad dinţii la scorbut, fermoarele tremură şi chelesc, elasticele 
devin rigide în scleroza ce le prinde zgîrciul. Sărăcia  a lovit în 
haine, a lovit în oameni, în demnitatea lor, în sufletul oraşului, 
ultima redută a respectului de sine s-a dus chiuind pe apa 
sîmbetei”.În  secţiunea intitulată Monolog isteric, romancierul 
plasează acţiunea într-un cimitir ficţional. Lângă Istrate, stă un 
barbat care se  despăduchiază acolo la graniţa oamenilor cu lumea, 
cum scrie autorul. E atmosfera unor personaje dintr-o ţară aflată 
în Criză, descrierea anumitor situaţii din secţiunea Tramvaiul, ne 
arată  timpul desfăşurării, în vremea comunismului din România, 
timp în care după cum ştim, românii nu mai aveau ce să mănânce, 
vitrinele măcelăriilor erau goale, românii se distrau doar cu 
meciurile de la televizor şi erau informaţi doar prin intermediul 
telejurnalului etc.: “Era spre amurg, aşa cu soare roşu şi nori 
coloraţi, cînd Gimiga, împins  de plictiseala zilnică, ajunse în 
staţie. Spun “împins de plictiseala zilnică”, deoarece rar îşi părăsea 
căminul în afara ritualului drum spre servici: ziar, metro, mers 
vioi, legimitaţie poartă, birou (,bună dimineaţa, general), totul 
aproximativ patruzecişicinci de minute. Slujba, apoi casa, vecinii, 
cîinele, biblioteca şi televizorul îi satisfăceau deplin nevoia de 
inedit zilnic”. Gimiga , un personaj încă necuprins de boala 
sărăciei, e suprins când  în tramvaiul sper aglomerat el îi urează 
sănătate unei doamne care tocmai tuşise.  
 
 
 
 

( Continuare în pagina 20 ) 

 



Aceasta are un acces de criză de isterie şi îl apostrofează de parcă 
ar fi înjuriat-o: “-Stupid! Strigă doamna cu voal. Tîmpită urare! 
Ce-aş putea răspunde la aşa ceva? Mulţumesc? Pentru ce să-ţi 
mulţumesc domnule că-mi vrei sănătatea? S-ar înţelege că ai 
motive să-mi doreşti vreo boală. Ce altceva să-ţi răspund? Cu 
placere?! E plăcerea mea evidentă să fiu sănătoasă şi numai o 
proastă ar sublinia un aşa lucru săritor în ochi.(…) Domnule, m-ai 
împins într-o situţie imposibilă, din care singura ieşire onorabilă 
ar fi să te pleznesc. N-o voi face din motive fireşti: nu mă cobor 
la…, la…”. Într-o lume dominată de nevroze, în care Foamea este 
dominatoare, într-o lume a tuturor lipsurilor, “Dragostea era  din 
belşug”,oamenii nu renunţase la ea, fiindcă vorba lui Macarie: 
“Dragostea ţine şi de foame”.  
Oamenii stăteau rezemaţi de pomii daţi cu un lipici, cu prenandez, 
mureau plini de speranţă rezemaţi de pomi, iar lipiciul din 
abundenţă, sub căldura toridă se scurgea şi îi acopereau, cei morţi 
nu mai aveau, astfel, nevoie de îngropăciune. Trebuie să subliniez 
umorul negru practicat în acest roman de de Dan Dumitrescu. În 
această criză a tramvaiului care a durat patru ani, dragostea a 
învins foamea. Gore, care e vânzător într-o casă cu cărţi, de fapt o 
librărie, îi spune lui Macarie să vorbescă. De ce? ” – Hai dom`ne, 
zi! Zi ceva! Uite, te-ai gîndit vreodată că atîta vreme cît taci, în 
gura dumitale bălteşte întunericul? Hai vorbeşte, luminează-ţi 
limba, dinţii, cerul gurii. Eu îţi voi răspunde, te voi lumina mai 
sus, spre creieri. D-asta sînt aici, să te luminez la creieri!”. La 
Blasco Ibanez, Casa blestemată poartă o energie negativă, la Dan 
Dumitrescu o astfel de casă e o şansă pentru destine, un punct de 
iluminare. Dacă oraşul lui Faulkner era plin de viaţă, oraşul lui 
Dan Dumitrescu-Kustremide   e mort, oamenii sunt doar nişte 
fantoşe, lipsiţi de speranţă aproape, rutina unei vieţi de animal i-a 
cuprins pe toţi. Arhanghelul salvator e o realitate sau o fulguraţie, 
nu se ştie précis…  Tramvaiul e un leviathan în care oamenii 
înfriguraţi sunt duşi la service, stau în ciorchine pe scările 
acestuia, se împing unii în alţii de frig, un oraş cu miros de sânge 
putred de sub străzi, un cimitir imens, de fapt, că nu se mai ştie 
cine e viu sau mort cu adevărat. Cei care sunt purtaţi de tramvaiul 
leviathan prin  oraş sau cei de sub străzile de unde vine mirosul 
fetid de hoit. Care sunt  imagini ca într-o oglindă reflectând viii 
ca pe morţi şi pe morţi ca fiind cei vii…  Romanul se încheie cu 
acestă imagine macabră, dezolantă, în care autorul nu e decât un 
semn de carte în oraşul lui, cel făcut de oameni, oraş ce pare, 
paradoxal, a fi fost zugrăvit de îngeri. Pentru că Dan Dumitrescu 
insistă foarte mult pe clişeizare, pe atmosfera narativă de banc 
popular, la un moment dat chiar poţi crede că romanul e, de fapt, 
un banc sec despre viaţa unor oameni nefericiţi într-un timp 
istoric deja trecut, cel al comunismului. 
 
Semnalez ca o reuşită Când îngerii au zugrăvit oraşul, acest roman 
al lui Dan Dumitrescu despre acea perioadă, e un roman al Crizei 
care din nefericire s-a acutizat în vremea când este publicat, asta 
ca o ironie supremă. Un roman care nu  a fost publicat în vremea 
comunismului, valabil cu şi mai multă aplicaţie astăzi, în Noua 
Criză Mondială. Dacă un Dan Lungu are succes cu romanul său 
Sunt o babă comunistă, un success de cassă, dar fals în istoria 
literară, Dan Dumitrescu poate va avea un sucess nu neapărat de 
cassă, ci unul asemănător cu al lui Knut Hamsun, autorul 
romanului Foamea. 

 

 
Junimea, prestigioasa societate ieşeană, este încă de la înfiinţare 
dominată de bărbaţi. Era în spiritul timpului. Asta nu înseamnă că 
junimiştii sunt, cel puţin declarativ, misogini şi resping 
colaborarea femeilor. Matilda Cugler debutează de altfel la 
Convorbiri literare încă din primul an al apariţiei revistei. 
Apropiată de junimiști este şi Constanţa Dunca (1843-1924, 
căsătorită Schiau), una din primele noastre militante pentru 
drepturile femeii. Încă foarte tânără, ea ţinuse pe la 1870 o 
conferinţă tematică (despre Femee) al cărei text din păcate nu mi-
a fost accesibil. Am găsit însă în Convorbiri literare numărul 13/1 
septembrie 1870 o notă de A. D. Xenopol în care viitorul erudit 

(încă necopt şi el, avea abia 23 de ani) are multe de criticat la 
conferinţa în cauză. Am păstrat, pentru culoare, grafia originară: 
 
 *** 
Din nenorocire cuvĕntarea ţinută de d-şoara Dunca a fostu in cea 
mare parte nu o espunere de idei, ci o declamatiune pompoasă atăt 
de incărcata cu inflorituri, incăt jicneà cu totul chiar cererile 
gustului alesu. Scimu că graiul trebue şi elu să se imbrace cu unu 
farmecu oare care pentru a inlănţui mai uşor luarea aminte. Dar 
intre o cochetărie nevinovată care şede bine şi fetiţei ce e ăncă 
copilă şi o manieră calculată pe deplinu pentru efectu, este o 
deosebire nemĕsurată. [...] 
 
Ce vra să d ică cuvĕnte ca aceste: „o soeietate [sic] ce e numai o 
fiară monstruoasă nutrită cu durerea individului” sau „fulgere de 
lumină precum sunt numai prin  Shakspeare aru trebui adunate la 
unu locu şi formatu din ele unu soare care să fie cartea de pusu in 
mănă femeei”… pentru ce astfeliu de esagerări in asemanari şi 
schimosiri a realităţii? apoi pentru ce apostrofele epice precum 
„vane-ţi sunt visurile domnule, ved  i realitatea” sau „dacă afli 
domnule pe oameni fericiti, n’am decăt a me coborì de aice” etc. 
Mai amintimu pentru caracterisarea spiritului d-şoarei Dunca 
inceputul : „viu la voi Cornelii şi Lucreţei, Clelii şi Virginii!” fără 
decare se pare ca o cuvĕntare asupra femeei este ceva cu neputinţă 
la noi; apoi sfirşitul in care „tuate femeile in genere şi femeile 
Romăne in particularu se voru face demne de rolul etc.” earăşi 
unu sfirşitu obligatu ca acordul finalu in o bucată de musică, in 
casul nostru scrisa in tonul linguşirei. [...] 
 
Chiar ideea fundamentală oare cum a cuvĕntărei domniei sale, 
necesitatea unei instrucţiuni mai serioase a femeei ne arată, in 
modul cum e desvĕlită, că nu a fostu petrunsa in intregul ei de d-
şoara Dunca. D-nia sa ne-a spusu că nu cere ca femeile să devină 
deputaţi sau miniştri, in unu cuvĕntu nu cere ca femeea să-şi 
schimbe cătu-şi de puţin rolul ce l’a avutu pănă acuma in 
societate; cere numai unu programu mai completu a invĕţăturilor 
sale. Să inveţe femeia Psichologia, Anatomia, Higiena, şi chiar 
Filosofia, aceste pentru a putè fi „educatricea” copiilor sei. Pentru 
aceasta spune domnia ei că intreaga sciinţă capatată pănă astăd i 
ăncă nu e de ajunsu. Foarte bine ! ănsĕ să cugetămu puţin; este vre 
o basă reală sub vorbele aceste? Care şi căte sunt femeile din 
societate care aru avè timpul, mijloacele şi aptitudenea naturală de 
a se cultiva, in unu modu atăt de perfectu ? Unde este earăşi 
realitatea in ideea că bărbaţii de aceea fugu de femei fiindcă ei 
fiindu plini de cugetări şi cunoscinţe inalte nu potu să le comunice 
lor şi de aceea se adună impreună, eară femeile remănendu isolate 
găndescu la vanităţi? Unde sunt acei bărbaţi cum ĕi vede d-şoara 
Dunca ? Dacă vroimu să indreptămu lumea trebue să-o 
cunoascemu ăntĕi aşa cum este, da să nu ne inchipuimu o lume ce 
nu există pentru a-i putè aplicà leacuri imaginare. 
Sursa: http://sexreader.wordpress.com/author/micawberwp/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda foto: Portret colectiv al membrilor Junimii în 1883. 

http://sexreader.wordpress.com/author/micawberwp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Monteoru, (ex) sediul tradiţional al USR. 

 
 
Uniunea Scriitorilor a fost creată ca un organ de tip stalinist, dar, 

după cum vom vedea, marea majoritate a scriitorilor vor duce o 

luptă surdă împotriva regimului opresiv reprezentat de PCR şi de 

Securitate. Pentru că spaţiul nu ne permite să dezvoltăm această 

idee, vom recurge la a publica fragmentar argumentaţia unei teze de 

doctorat despre această chestiune istorică privind Uniunea 

Scriitorilor, teză de doctorat semnată de doctorand Cătălina Maria 

Creţu, sub coordonarea  ştiinţifică a Acad. Prof. Univ. Dr. DINU C. 

GIURESCU, Universitatea Bucureşti-Facultatea de Istorie. Teza de 

doctorat se numeşte Cultura în perioada lui N.Ceauşescu 1965-

1974.Instituţii culturale-Uniunea Scriitorilor din R.S.R.  

 

, 

erioada 1965-1974 are aspecte interesante din prisma organizaţiei 

Uniunii Scriitorilor. După cum am văzut, aceasta va reuşi să-şi 

legitimeze puterea pe scena scriitoricească iar recunoaşterea unui 

autor se făcea prin Uniune. Intrarea în Uniune echivala cu obţinerea 

notorietăţii autorului, acesta îşi publica mult mai uşor cărţile iar 

redacţile revistelor erau mai maleabile în publicarea lui.  

          Cum am observat din stenograme, uneori grupurile de interese 

din Uniune erau cele care acceptau sau nu publicarea unui scriitor, 

rareori puterea intervenea, deoarece oamenii din conducerea Uniunii 

aveau credibilitate în faţa partidului. Ei erau aleşi cu acordul puterii. 

          Cercetarea s-a făcut prin prisma factorilor obiectivi şi 

subiectivi. Astfel,  putem să avem în vedere faptul că  acceptarea 

unor „tendinţe” în literatură a fost, la un moment dat, și alegerea  

unui anumit grup, - așadar nu trebuie să plecăm de la ideea eronată 

că totul ar fi fost impus de regim.   

          Încercarea mea s-a dorit una de conturare a unei etape din 

istoria Uniunii Scriitorilor, care este aproape  necunoscută. Teza are 

un caracter interdisciplinar, deoarece subiectul atinge atât interesul 

sociologic  şi  literar, cât și pe cel istoric.(...) 

Teza cuprinde cronologic intervalul 1965 -1974 ; începutul este 

determinat de venirea lui Nicolae Ceauşescu la conducerea 

Partidului Comunist şi a statului. Am limitat această cercetare la 

anul 1974 din două considerente. Primul  este cel politic – orientarea 

clasei conducătoare către un regim prezidenţial care a dus, începând 

cu acest an, la edificarea conştientă a mitului „Conducătorului”  

impus de ideologii regimului prin mijloacele unei culturi oficiale 

ofensive. Această situaţie va trezi în mediul cultural regăsirea unei 

noi mentalități  staliniste. Al doilea considerent este cel particular 

pentru Uniune,  moartea lui Zaharia Stancu ( 5 decembrie 1974 ). 

Zaharia Stancu a fost un avocat al cauzei scriitorilor, de altfel a fost 

ales  şi reales (1968 ,1972), preşedinte al Uniunii prin vot secret. 

Prin abilitate sa, Zaharia Stancu obţine o relativă imunitate politică 

care îl va ajuta să facă din Uniune o instituţie cu o oarecare 

autonomie  şi libertate de exprimare. 

         Aşadar, 1974 a  însemnat sfârşitul unei etape favorabile pentru 

Uniune, prin faptul că Zaharia Stancu şi-a apărat membrii, indiferent 

din ce grupare făceau parte, şi Uniunea în faţa  amestecului 

autorităţilor.(...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda foto:Nicolae Manolescu, preşedintele care a prăbuşit 

Uniunea Scriitorilor din România. 

 

(...)Pentru a intra în problema conferinţelor trebuia să cunoştem 

câmpul literar, dinainte de anul 1965, care era situaţia Uniunii şi 

cum  reacţiona puterea la o eventuală împotrivire din partea 

intelectualilor, aducând exemple din rândurile scriitorilor. 

Caracteristica esenţială a acestei perioade este dată de alternanţele 

de represiune şi relaxare din parte regimului. Cele două perioade de 

destindere au fost:1953-1956 şi respectiv 1962- 1965. Ele veneau 

după moartea lui Stalin ca o critică la metodele staliniste. Aşadar, 

Nicolae  Ceauşescu ajunge la putere  ca un continuator al destinderii 

impuse de Gheorghe Gheorghiu – Dej, destindere cu accente 

naţionaliste, dar va avea pe parcursul regimului său momente 

personale pentru încurajarea liberalizării culturale care-i vor aduce 

aderenţi din rândurile intelectualilor. 

Perioadele de slăbire a controlului politic au fost şi pentru literatură 

prielnice, interdicţiile de publicare sau anulat treptat, dar reabilitarea 

scriitorilor s-a făcut parţial. 

În martie 1956, Mihai  Beniuc va critica cultul personalităţii, 

recunoscând că majoritatea autorilor care l-au susţinut , au făcut-o 

din cauza fricii, admite că operele în acest registru sunt îndoielnice 

din punct de vedere literar. 

După doar câteva luni, discursul se schimbă , regimul se întoarce la 

măsurile represive, o cauză ar fi teama unei mişcări împotriva 

regimului asemnătoare celei din Ungaria.  

         Congresul scriitorilor din iunie 1956 se caracterizează prin 

schimbarea opticii partidului, care-şi impune din nou controlul 

asupra câmpului literar. Se arata importanţa îndrumării de către 

partid a vieţii literare. Alocuţiunile scriitorilor participanţi sunt 

situate pe două planuri:  cel al elogiilor şi mulţumirilor aduse  

regimului iar celălalt al criticilor vehemente împotriva opozanţilor 

ideilor marxist-leniniste. 

După plenara C.C a P.M.R, din iunie 1958, ia naştere un nou val de 

represalii. Acum vor fi excluşi din partid şi o serie de scriitori care 

au scris necorespunzător. Observăm, în urma cercetării 

documentelor, o diferenţă majoră între eliminările din 1958 şi cele 

de la începutul anilor `50. Cei eliminaţi la începutul regimului erau 

supravegheaţi şi reabilitaţi, mai ales dacă aveau simpatii de stânga,  

cei de la sfârşitul anilor `50 deveneau duşmanii partidului. 

        Nu carnetul de membru le dădea o anumită influenţă pe plan 

literar, ci mai ales manifestările lor pro-comuniste.  
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Devierile de la concepţiile partidului prin scris duceau la arestarea şi 

condamnarea autorului. Între 1958-1961 pedepsele vor fi mai dure, 

iar unii dintre cei condamnaţi vor deveni informatorii Securităţii. 

Sintagma folosită pentru ai condamna pe cei „stigmatizaţi” era: 

„pentru uneltire contra ordinii sociale” , această expresie o vom 

întâlni şi după 1965. 

        La Congresul din 1962, deşi realismul- socialist rămâne forma  

de traspunere a literaturii, se încearcă o redescoperire a valorilor 

naţionale, o deschidere spre literatura occidentala şi desovietizarea 

literaturii române.   

         Interdicţia de a publica a unor scriitori şi înlăturarea lor de pe 

scena literară, a însemnat şi anularea lor ca exemple sociale şi 

spirituale, şi- a mai determinat anihilarea solidarităţii în breasla 

scriitorilor.    

Scopurile Conferinţei erau enumerate de revista „Gazeta literară” în 

pagina întâi, din 18 februarie 1965: analizează procesul dezvoltării 

literaturii; examinează problemele de bază ale creaţiei; întreprinde o 

amplă trecere în revistă  a activităţii frontului literar; întocmeşte 

bilanţul succeselor şi totodată semnalează deficienţele existente 

încă; fixează printr-un efort unanim, în spiritul fidelităţii neabătute 

faţă de linia partidului, obiectivele principale de prespectivă ale 

literaturii.   

La adunarea din 1965 se schimbă percepţiile, se schimbă membrii 

din conducerea Uniunii, este schimbat Mihai Beniuc – preşedintele 

Uniunii, fiindcă acesta nu mai corespundea şi nu putea fi 

reprezentanul care putea  face trecerea la noile idei umanist-

socialiste.(...) 

Dorinţa partidului era evidentă,  în literatură, li se cerea scriitorilor 

să facă trecerea de la realismul-socialit la teoria umanismului 

socialist. Se poate vorbi de o „tranziţe” pe plan literar, deoarece 

realismul socialist va fi marginalizat voit, devenind într-un final 

inexistent. 

Ideile lui T.Arghezi din conferinţă sunt obiective, pune problema 

dificultăţilor cu care se confruntă viaţa literară  şi Uniunea. 

Considera că Uniunea trebuie să-şi impună autoritatea,  pentru că 

doar ea este cea care poate avea păreri de specialitate şi poate fi 

consultată.  

Renegarea unor valori literare era criticată de Arghezi, considera 

această atitudine a unora negativă pentru dezvoltarea literaturii; apoi 

critica editurile care nu-i publicau pe unii scriitori din cauze 

subiective: „manuscrisele unora le uită, uneori, voit  într-un sertar”.  

Uniunea în viziunea lui Tudor Arghezi era o instituţie elitistă  şi 

cerea ca membrii săi să dea dovadă de loialitate  în interiorul şi  în 

afara ei. 

 Se prea poate ca Tudor Arghezi să se simtă ameninţat că-şi putea 

pierde poziţia privilegiată, la fel cum păţise Mihai Beniuc. Cum am 

arătat în teză, argumentul pentru această afirmaţie l-am găsit în 

dosarul  de la CNSAS, cel care îl privea pe Zaharia Stancu, şi unde 

descoperim un complot care avea ca scop denigrarea lui Mihai 

Beniuc şi a celor de la conducerea Uniunii [pentru a nu mai fi aleşi 

la conducerea Uniunii]. Complotul era din 1962 şi era iniţiat de 

Zaharia Stancu şi Aurel Baranga. 

Lucrările Conferinţei au fost deschise de preşedintele, nou ales, 

Demostene Botez. 

Darea de seamă a fost susţinută de Mihai Beniuc, mesajul lui a 

început cu mulţumiri adresate partidului şi importanţa realismului 

socialist, de care, se pare, el nu voia să se distanţeze. Mihai Beniuc a 

enumerat şi lucrurile nefaste ale mandatului său, printre care acela 

că a convocat rar Comitetul Uniunii. 

Din discursul scriitorilor prezenţi rezultă faptul că exista un val de 

aversitate împotriva fostului preşedinte, Mihai Beniuc.Este notabil 

de arătat că această adversitate o aveau asupra elementului radical 

din Uniune, care nu renunţa la vechea doctrină. (...) 

 

Conferinţa din 1968 a fost concentrată pe recrutarea scriitorilor în 

Uniune care se făcea printr-un discurs care amplifica importanţa 

autorilor, a curentelor apărute, o redobândire a locului ocupat de 

marii scriitori în literatură, aceştia au fost marginalizaţii anilor ‚50. 

Discursul lui Nicolae Ceauşescu este plasat pe două direcţii : prima, 

susţinerea breslei scriitoriceşti ca una care trebuie să lupte pentru 

implementarea socialismului şi formarea omului nou; iar cea de a 

doua susţinea  evoluţia literaturii  în context universal  şi afirmarea 

literaturii provenită din ţările comuniste  în detrimentul celor 

capitaliste. 

Liderul comunist acceptă scriitorii valoroşi atât timp cât nu au avut 

un trecut dubios, fiindcă partidul nu asigura credibilitate unui scriitor 

cu opinii diferite. 

Legimitatea unui autor se realiza prin  înregimentarea politică iar 

pentru obţinerea funcţiilor era obligatorie apartenenţa partidică. 

Pentru Uniunea Scriitorilor, partidul avea directive precise: membrii 

ei aveau datoria să promoveze  ideile comuniste, să paricipe activ la 

viaţa politică a ţării, să consacre dezbateri „ideologice”cu privire la 

orientarea „creaţiei”, se vorbea despre descentalizarea editurilor şi  

înfiinţarea de asociaţii de scriitori la nivel local. 

Zaharia Stancu este votat ca preşedinte al Uniunii, funcţie pe care a 

avut-o din 1966, ca urmare a demisiei lui Demostene Botez. 

Scriitorii participanţi erau pentru o literatură valoroasă, chiar dacă 

unii dintre ei formulau  în alocuţiunile lor  sintagme de simpatie 

pentru liderul comunist. 

S-a vorbit de autorii tineri care erau ajutaţi să fie publicaţi, de 

importanţa literaturii minorităţiilor, înfiinţarea unor noi edituri, 

crearea unui birou juridic care avea ca scop apărarea intereselor 

financiare ale scriitorilor, se vorbea despre diversitatea  în stiluri 

care ducea la evoluţia literaturii, etc. 

 

Conferinţa din 1972 s-a definit prin discursuri moderate a unor 

participanţi cu referire la noua direcţie a politicii partidului iar altele 

erau favorabile acesteia, deşi documentele ne arată că au existat 

opozanţi, dar partidul avusese  grijă să-i anihileze. Oprirea unor 

scriitori de a participa la Conferinţă pentru aş spune nemulţumirile s-

a concretizat  într-o acţiune a Securităţii, numită: „Lira”. Scriitorii 

consideraţi „periculoşi” au fost supravegheaţi permanent iar cei care 

au reuşit să intre la adunare nu li s-a permis să vorbească. 

S-a mai arătat progresele pe care le-a făcut literatura prin 

descentralizare, prin  înfiinţarea de asociaţii scriitoriceşti. Progres de 

natură ideologică, deoarece aceste asociaţii erau mai uşor de 

controlat ca Uniunea, fiindcă cea din urmă reuşise, într-o oarecare 

măsură, să-şi păstreze autonomia.  

Nicolae Ceauşescu cerea o literatură militantă care să slujască 

comunismului şi noii revoluţii culturale implementate de el.  

Se cerea o schimbare a statutului Uniunii prin formarea unei comisii 

care să se ocupe cu monitorizarea cărţilor, astfel, vorbim de o 

cenzură  mai opresivă cu privire la editări. 

Tot în acest capitol fac o radiografiere a câmpului literar precum şi 

modul cum agenţii literari erau monitorizaţi de securitate. 

Înainte de 1965, literatura se afla sub constrângerea realismului 

socialist, dar paradoxal este că majoritatea scriitorilor se vor detaşa 

de această teorie după 1964, iar unii mai înainte cu unele rezerve. 

Punctul culminant pentru noua optică este anul 1968, când un val de 

intelectuali şi scriitori vor intra  în Partid. Adeziunea scriitorilor era 

făcută cu scopul de a participa şi ei la reforma societăţii româneşti în 

care voiau  şi ei un rol esenţial.(...) 

O altă cauză ar fi şi obţinerea notorietăţii, deoarece  într-un regim 

totalitar era imposibil să te impui fără acordul puterii (o cauză 

egoistă). 

Specificul câmpului literar până  la tezele din iulie a fost diversitatea 

stilurilor, noua percepţie umanistă  în literatură se arată într-un 

manifest  din revista „Luceafărul”, mai 1966, se voia ca literatura să 

fie: unitară şi variată, nu mai se voia uniformizarea creaţiei –ci 

diversitatea ei, promovarea talentelor autentice,impunerea unui stil 

propiu la fiecare scriitor,concretizarea unei identităţi  în 

literatură,găsirea unor valori estetice precum atitudinea umană,se 

punea accentul pe individualităţi ,etc. 

Despre dezvoltarea literaturii şi mai ales a poeziei vorbea  Ştefan 

Augustin-Doinaş  într-un referat trimis Uniunii,o evoluţie a 

literaturii române pe care Uniunea dorea să o promoveze la nivel 

european şi universal. Ştefan Augustin-Doinaş considera că 

literatura din acea perioadă este caracterizată: „de  impunere a unor 

valori autentice”(referatul era din 1970), dar  şi de afirmarea unor 

noi direcţii şi în poezie: orientarea „fantezistă”,onirismul,lirismului 

reflexiv,orientarea expresionistă ,manifestarea 

„baladescului”,lirismul de atmosferă,stilul feminin- confesional,etc. 

Încheierea referatului susţinea ideea  actualităţii poeziei româneşti 

cu lirica universală. 

Referatul, privit din afară,mi s-a părut obiectiv cu argumente solide 

iar enumerarea poeţilor pentru fiecare direcţie plauzibilă. 

Totuşi, nu vedem o  îndepărtare de canonul oficial, ci mai ales o 

disimulare a autorilor pentru a putea scrie  şi altceva. 

( Continuare în pagina 23 ) 
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Astfel, impunerea unor noi scriitori, reevaluarea altora, precum  şi 

recâştigarea poziţiei de către cei care au fost o perioadă  în umbră 

era scopul Uniunii, un scop susţinut de mediul literar românesc cu 

acordul puterii. 

Perioada 1965-1974, a fost una benefică pentru scriitorii din Uniune  

şi a scriitorilor protejaţi de conducerea Uniunii, dar şi alţii au 

beneficiat de detaşarea politică faţă de literatură. S-a publicat 

aproape constant iar numărul a fost destul de mare, unii publicau de 

două ori pe an. 

Ceea ce rezultă din acestă parte este faptul că, deşi scriitorii din 

Uniune devin unelte de propagandă, ei vor reuşi să-şi demonstreze 

potenţialul creator prin noi curente literare apărute, premii literare, 

etc.  (...) 

Din dosarele Securităţii am aflat că toţi scriitorii membri ai Uniunii 

erau monitorizaţi, cele mai multe rapoarte erau după anul 1971, prin 

aceasta se demonstrează că regimul nu va mai accepta nicio concesie 

în ceea ce-i priveşte pe aceştia, nu le mai agreează libertăţile pe care 

şi le luaseră. 

Libertatea pe care şi-o luaseră a dus la schimbarea lumii literare cu 

susţinerea Uniunii, scriitorii au avut câţiva ani  în care reuşiseră să 

se distanţeze. Chiar dacă, Uniunea era subordonată puterii, aceasta a 

propulsat literatura să evolueze. În faţa realităţii, puterea trebuia să 

recupereze teritoriul literar.  

O caracteristică a acestor urmăriri este acela că nu ajung la stadiul 

terorii din anii'50. Cel puţin scriitorii din Uniune îşi permit unele 

revendicări în interiorul instituţiei tolerate de conducere.Cum am 

mai spus, Uniunea  îşi proteja membrii, deci perioada în care 

cenzura devenise discretă a fost aptă  pentru conducerea Uniunii  în 

conceperea unor strategii de apărare împotriva puterii. 

Ca să demonstrez această protecţie voi aminti aici  un episod care îl 

are drept personaj pe Nichita  Stănescu: Episodul descris de 

informatoarea „Dona Alba”s-a petrecut în biroul directorului 

Fondului Literar, Traian Iancu. Nichita Stănescu era revoltat că a 

fost lăsat de trei ore să aştepte  împreună cu doi poeţi sârbi, îl acuză 

pe Traian  Iancu de incompetenţă. Cert este că, singura sursă a 

acestei întâmplări a fost materialul informatoarei, şi nicio acuză a lui 

Traian Iancu. Zaharia  Stancu  îi va proteja, de altfel, şi pe Paul 

Goma, cum am prezentat  în teză sau pe Dumitru Țepeneag. 

Scriitorii devin prin Uniune o autoritate în sânul puterii ceea ce face, 

ca aceasta, să înceapă să se teamă supraveghindu-i permanent. 

Supravegherea puterii a fost o cauză ce nu a permis ca atitudinile 

opozante ale agenţilor literali, împotriva puterii, să devină mai 

radicale în interiorul ţării.(...) 

Cele două şedinţe din cadrul Uniunii, pe care eu le consider 

importante pentru perceperea situaţiei scriitorilor de dinainte de 

1965: prima ar fi şedinţa din 4 februarie 1961, în care s-a prezentat 

postura literaturii române din afara ţării. S-au menţionat erorile 

cauzate de cenzura inflexibilă care a împiedicat editarea şi 

promovarea cărţilor peste hotare. 

Ședinţa prevedea o mai  mare libertate de acţiune pentru scriitori în 

străinătate, aşa doreau unii autori din Uniune [se cerea subtil o 

detaşare de realismul-socialist]. 

La şedinţă au participat membrii comisiei de relaţii externe din 

cadrul Uniunii, a cărei preşedinte era  Zaharia Stancu [de altfel, el 

era cel care convocase şedinţa]. Printre participanţi erau: Eugen 

Jebeleanu, Marin Preda, Demostene Botez, Cicerone Teodorescu, 

M.Gafiţa, etc.Unii din scriitori, precum M.Gafiţa considera că vina 

pentru nerealizările acestei comisii o are  întreaga Uniune şi spunea 

că ceruse în Birou delimitarea atribuţilor comisiei. 

Nota Securităţii, a informatorului, critica poziţia acestuia, întrucât  

nu recunoştea că înainte de 1960, el şi Mihai Beniuc erau 

responsabili de situaţia comisiei de relaţii externe.(...) 

A doua întrunire din 27 iulie 1964, a fost planificată de secţia de 

critică din cadrul Uniunii.Ordinea de zi a şedinţei prevedea 

revizuirea criticii de la revistele de specialitate. 

Părerile erau diferite în ceea ce priveşte critica literară şi cum trebuie 

ea făcută. Existenţa mai multor opinii a făcut ca discuţia să aibă 

unele aspecte interesante, aşa cum ne prezintă stenograma: pentru 

unii un volum era salvat de mediocritate dacă făcea referire la 

ideologie, din contră pentru alţii valoarea o dădea opera din punctul 

de vedere strict literar.  

Critica, mai ales, în revistele literare trebuia să fie echidistantă, fără 

a se ţine seama de alte considerente decât cele ale valorii. 

Din stenogramă reiese că, se acceptă diversitatea opinilor în critica 

literară, era o formă a maturizării criticilor  în concepţia unor 

participanţi.Alexandru Oprea, de pildă, combătea ideile uniforme 

din anii precedenţi, o aliniere a opinilor duce inevitabil la  

„înăbuşirea actului creator”. 

Aşadar, o depărtare de ideile staliniste era evidentă la această şedinţă 

a secţiei de critică. 

O altă părere este şi cea cu referire la autori care s-au consacrat în 

perioada interbelică, la fel există divergenţe  în acceptarea lor, totuşi 

se vede o încercare de a li se recunoaşte valoarea. 

Ședinţei de Birou din 6 aprilie 1965 a avut drept scop regulamentul 

cu privire la alegerile din secţiile de creaţie din interiorul Uniunii, 

apoi  întrunirea din 25 aprilie 1965 prezenta regulamentul cu privire 

la acordarea premiilor literare, regulament aprobat de Comitetul de 

Conducere a Uniunii Scriitorilor. Regulamentul prezenta criteriul de 

premiere şi  valoarea premiilor. 

Deşi unii autori consideră că majoritatea premiilor au fost dictate pe 

căi politice, totuşi voi contesta această concepţie în supcapitolul 

„Despre unele discuţii ale  şedinţei de  birou a Uniunii Scriitorilor 

din 6 februarie 1968”: chiar dacă nu reuşea să premieze într-un an o 

operă cu premiul Uniunii, biroul găsea mereu mijloace de a premia 

autorul unei opere valoroase. În acea şedinţă, am văzut că, s-a votat 

corect premiile fiecărei categorii.Iar operele care aveau destule 

argumente favorabile erau premiate, dar aş aminti un considerent 

care nu era totuşi normal, de exemplu Adrian Marino a fost scos de 

pe lista de propuneri, pe motiv că urma să primească un premiu de la 

Academie.(...) 
Un episod însemnat al anului 1967 a fost cel din 20 mai, un proiect prin 

care se prezenta condiţiile acordării pensiilor şi ajutoarelor materiale în 

cadrul Fondului Literar al Uniunii Scriitorilor. Normele cu referire la 

acordarea pensiilor erau aceleaşi pentru toate domeniile creaţiei. 

Cu privire la episodul indicat un articol mi s-a părut neechitabil, deşi 

pentru regimul de atunci era justificat.Art.38 stipula: „Comitetul de 

conducere al Uniunii ţinând seama de veniturile pe care pensionarul le 

realizează din drepturile de autor sau din orice alt sector, va putea, prin 

decizie, să suspende plata pensiei de orice categorie, total sau parţial, pe un 

timp determinat”. 

Cum vedem, pensia care era un drept pentru orice categorie de cetăţeni, 

pentru scriitori putea fi stopată, dacă venitul lui din alte surse devenea prea 

mare, articolul nu stipula suma de la care pleca suspendarea pensiei, era 

decisă de Comitetul Uniunii. Deşi ştim că veniturile din drepturile de autor 

pentru un scriitor cunoscut erau mari, totuşi era o  încălcare a drepturilor 

cetăţenilor. 

        O anumită libertate exista şi pentru fixarea pensiilor, astfel art.7 

prevedea că pensia era fixată de „Biroul Uniunii Scriitorilor cu ratificarea 

Comitetului de conducere al acesteia”. 

Z. Stancu reuşise să menţină autonomia Uniunii pe toată durata mandatelor 

sale de preşedinte. Prin politica sa s-a aflat de fiecare dată de partea 

grupului care era tolerat de Partid. Z. Stancu devine omul de  încredere al 

Partidului prin abilitate. Existenţa a cel puţin două grupuri opozante  în 

Uniune.Se observă că, în anul 1968 erau două grupuri:cel al tinerilor 

primiţi în Uniune care-şi doreau o poziţie decizională  şi a celor care erau 

de mult în organizaţie [a celor vârsnici] care nu-şi doreau pierderea 

avantajelor  în detrimentul primilor. 

Aşadar, conducerea Uniunii a jucat rolul de forţă conciliatoare cu Puterea, 

era singura opţiune pentru a putea izbuti pe plan literar cu opere valoroase, 

de a consacra scriitori valoroşi, dar  şi pentru  a avea un statut social 

privilegiat. Uniunea devine un spaţiu elitist care le dă membrilor săi o 

oarecare libertate de exprimare  în interiorul ei. 

Chiar şi după 1971 grupurile se poziţionează  în Uniune, dar conducerea  îi 

va apăra  în continuare  şi pe cei care  încep să critice regimul. 

O altă concluzie esenţială este şi aceea  că Uniunea va pune accentul 

pe valoarea literară, cel puţin aşa reieşea din şedinţele de Birou din 

1968. 



 

 

 

 

 
 

 dramatic când te-apuci să scrii despre cineva care umple stadioane, iscă urlete 

de emoţie pe stradă sau are acces liber oriunde scrie VIP area. Înseamnă că toată 

lumea ştie cine e şi nu mai e nimic de zis. Deci nimic despre Morrissey (măcar de 

această dată). Probabil că numai Morrissey însuşi a considerat că mai e ceva de 

spus, altfel nu ar mai fi găsit rostul scrierii unei Autobiografii, publicată 

săptămâna trecută de Penguin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bun, foarte mulţi solişti (şi restul de indivizi cu profesii internaţionale) şi-au 

publicat autobiografiile, biografiile, dar în nici unul dintre cazuri nu s-a vorbit de 

un eveniment literar, cu toate că sunt sau erau la fel de controversaţi pe cât este 

(imaginea lui) Morrissey (cu toate că au avut versuri intonate de multe găini 

adunate la un loc, în cor). S-a întâmplat că Morrissey a ştiut, în deplinătatea 

cunoştinţelor, să-şi vândă povestea. Cum? 

 

Autobiografia a fost ţinută la sertar de Morrissey până când Penguin nu a acceptat 

sau, mai bine zis, nu a fost de acord, nu a ajuns la concluzia că este o idee 

fabuloasă ca Autobiografia lui să fie publicată în colecţia Penguin Classics. 

Atenţie, Penguin Classics, nici măcar în colecţia, la fel de prestigioasă, Penguin 

Modern Classics. 

 

Alături de Morrissey, în Penguin Classics sunt înşiraţi un Joyce, un Sofocle, un 

Greene. Este probabil cea mai inteligentă şi scandaloasă mişcare de marketing 

editorial, aşa că e de salutat. Fiind vorba de Autobiografia lui Morrissey, n-ar 

trebui s-avem nevoie de cine ştie ce critici pozitive, păreri, motive puternice 

pentru a fi împinşi să o citim. Dar, în caz contrar: 

 

În The New Yorker, avem un articol cu primele impresii despre Autobiografie şi 

un fragment reprodus (aici)şi în The Daily Beast, găsim 13 episoade suculente, 

descrise pe larg în Autobiografie, printre care şi aventura amoroasă a lui 

Morrissey cu un bărbat; mult timp de-atunci (aici). 

 

Autobiografia acoperă cei 54 de ani împliniţi de Morrissey. 

Săptămâna aceasta, albumul The Queen Is Dead al formaţiei The Smiths a fost 

numit cel mai bun album din toate timpurile de publicaţia britanică NME. 

 

Sursa:http://www.thechronicle.ro/wp-content/uploads/2013/10/morrissey-

autobiography-e1379497126620.jpg 

 

 

 

 

Yankeii fraieriţi de Banksy sau invers? 

 

n cea de-a treisprezecea zi a expoziţiei „în mişcare” Better Out Than In (o nouă 

zi, o nouă lucrare), Banksy şi-a trântit o tarabă anonimă în Central Park, 

semnalizată doar de o pancardă pe care scria „spray art” şi în care vindea lucrări 

originale la preţul de 60 de dolari.  

În general, o lucrare de Banksy este cotată la 30 000 de dolari. 

 

Deşi stilul lui Banksy este uşor recognoscibil, new-yorkezii, suspicioşi că ar fi 

vorba de nişte copii, nu s-au agitat mai deloc pe lângă stand, Banksy încasând, pe 

cele 8 piese vândute (care ar fi valorat 240 000 de dolari!), doar 420 de dolari. 

 

A avut doar trei clienţi. Patru lucrări au fost vândute unui bărbat din Chicago, 

două unei mame (care a negociat două la preţ de una) şi două unei turiste din 

Noua Zeelandă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entru a asmuţi odorurile clocite ale teoriei literare, Franco Moretti dăltuieşte pe 

frontonul eseului „Abatorul literaturii” o notă hegeliană, adaptată, aproape gingaşă 

în scurtimea ei: „Istoria literaturii este abatorul literaturii”. Cine măcelăreşte 

99,5% din literatură de nu cei 0,5% (canonul)? După ce a făcut cunoştinţă, Moretti 

a şi pregătit un arc cu o săgeată surprinzătoare: măcelarii literaturii sunt cititorii. 

Cititorii cumpără/citesc romanul A (fără să mai acorde nici o atenţie lui B, C, D, E 

etc.), păstrându-l astfel viu până i se încheagă canonizarea. Moretti îl ia ca 

exemplu pe Conan Doyle (dar la fel poate fi şi cazul lui Tolstoi, Cervantes sau 

Balzac). Timpuriu supercanonizat în pânzele sociale, tardiv (peste un secol) 

canonizat/miruit de mediul academic. Canonul literar este dictat şi de piaţă (vezi 

Bourdieu; mult, ştiu!) – literatura (aşa a prins contur) fiind şi ea „dictată” de 

profilul claselor sociale. Acum e dictată exclusiv de piaţă (naşterea autorului). 

 

Restrâns, un puţin (serializat) care să ocupe un spaţiu cât mai larg. (NB: vorbim de 

literatura care calcă frontierele, nu de literaturi naţionale). În sfârşit, ce se întâmplă 

cu procentul de 99,5%? Asta, spune Moretti. Marele continent al literaturii e 

închis în plasa unei „morţi morfologice” (There are many ways of being alive, but 

many more ways of being dead – Richard Dawkins, „Ceasornicarul orb”). Nu vă 

mai obosesc cu demonstraţiile sociologice ale lui Moretti. Concluzia, fără acestea, 

ne bucură la fel de mult: The middle road is the only one that does not lead to 

Rome – Arnold Schoenberg. Eh, păcat. Dac-am fi fost degustători de vinuri, ne-

am fi lămurit devreme că sub acest buchet al literaturii, zvârlit orbeşte într-o 

viitoare adoraţie, sub aceste petale intacte se ascunde un stârv lunatic. (Negreşit, 

dimensiunea erorii = dimensiunea gândirii; după Heidegg.) 

 

[Altă sugestie de lectură: Thomas S. Kuhn, „Structura revoluţiilor ştiinţifice”.] 
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