
 

 

 

 

 

Editorial: 

e ce acest titlu de editorial? Am stat de vorbă cu un mare sculptor 

monumentalist din România, Ioan Bolborea, cel care a realizat pentru 

Bucureşti un număr de monumente importante, printre care cel mai recent 

este Căruţa cu paiaţe, aflat în faţa Teatrului Naţional, monument care 

tinde să devină un reper cultural european... Sculptorul Bolborea îmi 

mărturisea că Primarul Sorin Oprescu, primar al capitalei noastre dragi, 

Bucureşti, nu ar mai avea bani pentru monumentul care urmează să fie 

amplasat în Piaţa Alba Iulia, din sectorul 3, monument dedicat Marii Uniri, 

cu termen de inaugurare în 2018. Sculptorul Bolborea e îngrijorat de 

vestea  pe care i-a dat-o acest primar cu vervă de băiat de cartier de 

Primavera... Termenul de predare a lucrării nu e foarte extins, iar, deja, 

artistul nu mai poate face faţă operaţiunilor  tehnologice speciale pentru 

realizarea operei, operaţiuni care impun costuri pe măsură, iar primarele 

tarele, nu mai finanţează sculptura deja contractată de Primăria Generală  

cu artistul Ioan Bolborea. E, oare, posibil ca primarul general Oprescu, să 

bage  banii Primăriei într-un mare bordel de lux, aşa cum a făcut un alt 

primar de aceeaşi facţiune politică, din Germania, un primar tot de PSD, 
primarul Charlotte Britz, din partea Partidului Social Democrat? 

Majoritatea prostituatelor din acel bordel ar fi din România. Vă daţi seama 

ce succes ar avea bordelul astfel finanţat prin grijania primarului Oprescu? 

Să ia bani de la cultură spre a investi în prostituţie!? „Oraşul german 

Saarbrucken, cândva cunoscut pentru vinurile de Moselle şi bucătaria de 

primă clasa, a devenit capitala europeană a prostituţiei. Oraşul are 170.000 

de locuitori şi mai mult de 1000 de prostituate. Numărul lor a crescut după 

2007, când România şi Bulgaria au primit calitatea de membre UE. De 

atunci, comerţul cu sex a fost alimentat cu un flux constant de femei care 

vin pentru a scăpa de sărăcia de acasă, scrie The Independent”. Prostituţia 

în Europa a devenit o industrie. De curând, o mare balerină de la Teatrul 

Balşoi din Moscova, a declarat că balerinele de acolo erau obligate să se 

prostitueze.”Concediată în anul 2003 de la Teatrul Balşoi pentru că se 

îngrăşase prea tare, Volocikova susţine că balerinele erau trimise să se 

culce cu influenţi oameni de afaceri, scrie The Australian”. 

 Primarul Sorin Oprescu cunoscut mai mult pentru generozitatea faţă de 

iubitele sale,  se aude că vrea să candideze la Preşedinţia României în 2014 

ca independent din partea... PSD. Să sprijine el, oare, înfiinţarea celui mai 

mare bordel din lume? Eu cred, totuşi, că primarul Oprescu îl va sprijini pe 

Ioan Bolborea,  ca de obicei, mai ales că e vorba de monumentul care  va 

fi inaugurat în 2018, marcând centenarul Marii Uniri de la Alba Iulia! 

Ministrul culturii Kelemen Hunor dând dovadă că respectă istoria 

României, îşi va da acordul pentru reuşita sculptorului Ioan Bolborea 

privind acest monument? Un astfel de acord ar fi un semn de europenism 

al lui Kelemen Hunor, care ar  putea pune capăt bârfelor despre unguri... 

 Marcel Ion Fandarac, Boema de azi,  p.2-3; 

 Monica Andrei,162 de ani de la naşterea lui I.L.Caragiale, p. 4; 

 Personalităţi ale artei româneşti: Radu Beligan, p.5; 

 Literatura universală-Proză:Dino Buzzati, Noapte liniştită, p. 6-7 

 Literatura universală-Poeme:Jaques Prevert, traduceri din limba franceză 

de Dan Dănilă,p.8; 

 Generaţii literare-Generaţia MotherFucker:Delia Feraru , Poeme, p.9;  

 Victor Martin,Condiţia intelectualului, eseu,  p.10;  

 Radu Vancu, Subversivul trickster&boem, p. 11; 

 Cristian Delcea,”Petre Ţuţea<Am stat 13 ani în temniţă pentru un popor de 

idioţi >”, p. 12; 

 Personalităţi ale neamului românesc-Cum a murit Iuliu Maniu,Marius 

Ghilezan, p.13; 

 Vae Victis-Scriitori de pretutindeni-Boris Marian, Subrealism, p.14-15; 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pagini de istorie românească-Radu Roncea, Testamentul lui Ceauşescu, 

p.16-17;  

 Homo Politicus-Marcel Ion Fandarac-Interviu cu gen (r)Marcu Gheorghe, 

p.18-19; 

 Vox Publica-Ion Coja, Johannis-suspectat de complicitate cu traficanţii de 

organe, p.20; 

 Poeţi români contemporani-Marcel Ion Fandarac, Fantumuri, p. 21; 

 Referinţe critice-Despre Fantum: Aurelian Titu Dumitrescu,Viaţă prin 

ritual, p. 22-23; 

 Gen de brigada S.R.I.(r)Aurel Rogojanu,Gogu Rădulescu şi Loja de la 

Comana, p. 24-25; 

 Dicţionarul universal al scriitorilor-Marcel Ion Fandarac, p. 26 

 General de brigadă (r) Bartolomeu Constantin Săvoiu, Despre omul 

politic Gheorghe Dinu, candidat la Preşedinţia României, p. 27; 

 Revista Revistelor- Expoziţia Herta Muller,Ana Blandiana şi Mitul lui 

Arpagic , p.28; 

 

   

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

www. Scriitorul.ro; e-mail: office@scriitorul.ro; scriitorulroman@yahoo.com ; gsm:+40762306204; Bucureşti-România. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despre boemă… între Bachus şi Sarachus! 
 
În ţerişoara noastră dragă, s-au înmulţitără cafenelele unde se retrag 
boemii să-şi savureze suta de vodkă şi să-şi îmbete sufletul cu gloria care 
va să vină, negreşit… Astfel, se face că vestita  Capşa călcată, ades, de 
poetul Eminescu, e uitată, acum… 
 
Cine trece pe Calea Victoriei, poate să se holbeze prin vitrina de sticlă 
la braseria goală a Casei Capşa, la mesele unde altădată îşi făceau veacul 
Caragiale şi Slavici, unde odată- se dzice- că ar fi intrat Eminescu 
tulburat nevoie mare, cu-n revolver în mână, şi ar fi strigat cu vocea 
mânioasă că vrea să-l împuşte pe Carol…, de dzice presa vremii că de 
acolo i s-ar fi tras … etc. Bre, baliverne… 
 
Ce a fost boema la Bucureşti în vremea lui Eminescu, dar ce a fost 
boema la Paris când Baudelaire, fiul adoptat al generalului Aupick, 
practica dandysmul ca semn al revoltei sale împotriva societăţii 
burgheze… Poiu, pe atunci, erau burghezi veritabili… Acel Baudelaire 
care frecventa prostituatele şi se îndrăgostise de mulatra  Jeanne Duval, 
o bestială şi o alcoolică de pe la teatrul  Pantheon… Poiu, la noi 
Eminescu se îndrăgostise de o femeie măritată şi la casa ei, de Veronica. 
Eminescu, cel care umbla  fără pălărie pe Calea Victoriei, ca semn de 
frondă, boemul de el…., şi îşi ducea setul de 11 cămăşi la curăţătorie, 
regulat, iar pentru asta îşi cheltuia mai mult de jumătate din banii 
câştigaţi cu trudă din jurnalistică, pre când Baudelaire umbla în 
pantaloni de stofă fină, în redingotă şi purta joben prin cafeneaua 
Momus sau  Tabourey de lângă Odeon…, unde printre prostituate 
elevate şi studenţii de la Belle-Arte,  urla cu vocea lui tăioasă că el 
mănâncă, frecvent, carne de om… Baudelaire a tot făcut astfel de figuri 
până şi-a cheltuit  dota de o sută de mii de franci, o moştenire paternă; 
asta i se întâmpla pe la 1844, când el, Baudelaire-dandy al boemei, avea 
doar 23 de ani… 
Eminescu al nostru, bătea ţara cu piciorul şi îşi căra după el singura lui 
avere: manuscrisele… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda foto: Marcel Ion Fandarac citind fantumuri în Boema 33. 

Baudelaire, boemul care îşi vopsea părul în albastru-verzui şi consuma 
cânepă indiană, adică se droga, cum am zice azi, avea să moară la puţin 
timp după ce va publica în 1857 Le Fleurs du Mal , carte care îi va aduce 
mai multe datorii decât câştig… Baudelaire, ca şi Eminescu, avea să ţină 
la  demnitatea sa până în clipa morţii… Baudelaire rămas fără  bani, îşi 
caută idealul de boemă la Bruxelles, prin februarie 1866, unde umblă pe 
străzi înfăşurat pe cap cu un turban îmbibat în terebentină… Cronicarii 
spun că va cădea paralizat la Namur, în Belgia, pierzându-şi vocea… cu 
care îi înjura pe burghezi…  Moare la Paris, în luna martie a aceluiaşi an, 
iar ultima lui vorbă a fost o înjurătură abia bâiguită: “Dumnezeul lor!”. 
Eminescu avea să moară asasinat pin grija mare a francmasonilor, bună 
parte dintre ei chiar cunoştinţe intime ale lui Eminescu, cum a fost Titu 
Maiorescu… 
 
Ce e boema, azi, la noi? O adunătură de pictori şi de scriitori, în general, 
minori şi răniţi în orgolii, manipulaţi de aceeaşi francmasonerie 
interesată… Dacă îndrăzneşti să mergi în tavernele boemei de azi, 
denumite pompos cluburi sau cafe-art  etc., să te îmbraci casual sau 
office… şi să declami versuri care nu sunt pe linia culturală impuse de 
francmasonerie, aceea a atomizării şi a uniformizării culturale, dacă 
practici o artă de opinie naţională etc., eşti… ars. Te vor izola aşa-zişii 
amici, te vor ignora aşa-zişii critici şamd… Boema de azi, e doar o 
mocirlă, stimaţii mei cetitori, o mocirlă unde valorile atât cât mai sunt, 
vor fi amestecate cu nulităţile şi impostorii până ce vor fi acoperite şi 
timorate…  Astfel că artiştii de valoare sunt forţaţi să renunţe treptat la 
credinţa în steaua lor, să facă loc imposturii …  Fiindcă, azi, să fii boem 
ca Baudelaire, adică să te vopseşti în cap şi să te droghezi, nu mai 
foloseşte la nimic: drogaţii şi tatuaţii care umplu rigolele societăţii, sunt 
un bun comun al globalizării… Ori să mai scoţi revolverul în Capşa, ca 
Eminescu, iar nu mai foloseşte la nimic… Cel mult, iei o amendă 
penală… Off! e unul pe la noi,acum, Mihai Gălăţanu care şi-a înjurat 
ţara de mamă, şi e văzut de protipendada masonică drept un mare poet… 
Asta e diferenţa între poeţi: Eminescu trage cu revolverul pentru ţară, 
ăsta o înjură de mamă, o tratează ca pe o târfă…  Halal de belea de 
boemă ce o mai trăim, acum… 
 
Boema de azi e atent stimulată şi coordonată de francmasonerie prin 
serviciile secrete, tocmai pentru a amesteca şi a preveni orice coagulare a 
unei adevărate revolte sociale…, prin manipularea celor care produc 
această falsă boemă. Boema însemna frondă prin cultură… Boema se 
schimbă de la un secol la altul… S-a dus vremea boemei mizere a 
cafenelei Doyenne unde boema devenea militantă, ori  a Berăriei 
Martirilor din Paris sau a Berăriei Gambrinus din Bucureşti, din vremea 
şi patronatul lui Caragiale… În secolele XIX şi XX, boema a dat mari 
scriitori şi militanţi. În secolul XXI , boema va da doar mari drogaţi şi 
mari rataţi? Teamă îmi este să şoptesc fatidicul: DA! 
 
P.S. În Bucureşti, în Centrul-vechi, lângă Club A, e Cafeneaua 
Shakespeare, unde o vreme am mers şi am scris … Cred că am scris prin 
toate cafenelele din Centrul-vechi, fie că se numeau Malagamba, Van 
Gogh etc. 
 
Ce se mai întâmplă pe la Boema 33, stimabililor? Să spunem… DA? Păi, 
cum să spunem, ce să spunem când patron nu e Grigore Capşa, 
francmasonul, e stimabilul domn Nicuşor Gheorghiţă, amabil cu 
zurbagii, adică boemii adunaţi nevoie mare de poetul Daniel Vorona, un 
burghez ratat, dar proletar sadea pen`că el lucrează în Limba Română… 
Ey, problema e cine-l plăteşte pe el, ca să aibă un bănuţ de şvarţ… şi să 
adune nebunii… 
 
În “adunătura” aia mă mai duc şi eu, să-i sporesc faima şi să nu dea 
faliment patronul… Acolo l-am revăzut pe Corneliu Tălmaciu, un poet 
profund creştin şi de mare valoare, după cum am şi scris, pe poetul 
George Canache, un alt poet izolat de găştile de minoritari ai culturii 
române, pe poetul Adrian Suciu, un frondeur moderat, dar talentat ca 
poet, pe prozatorul Mihai Antonescu, cel cu barba de înţelept, dar 
precaut când vine vorba de mine, nu-mi pronunţă numele  prin 
interviuri, să nu deranjeze tagma de masoni făcuţi după ochi şi după 
timpan, cum se zicea odată… Un cantautor, Tic Petroşel, trece prin 
acest loc “famat” pentru a redeştepta muzical boema de altădataă… Au 
mai trecut pe acolo: Nicolae Breban cu alura lui de prinţ de Gallimard, 
Adam Puslovici cu barba lui netunsă pentru că a mângîiat-o, cândva, 
Nichita Stanescu-poetul de frunte al boemei de sub comunism etc. 
Stând pe stângul şi judecând drept, Boema 33 e singurul loc adevărat din 
România unde se întâlnesc, periodic, ultimii mari boemi producători de 
valori autentice. Asta ca să se ştie, şi să rămână! Şi când te gândeşti că 
patronul Nicuşor Gheorghiţă nu e… Grigore Capşa, sau e şi eu încă nu 
am aflat?! 
 



Despre  cele două personaje-brand  ale  boemei româneşti de azi... 
 
Să nu uit să amintesc despre unul dintre cei care, la prima vedere, ar 
simboliza boema adevarată, azi... E vorba despre poetul Paul Daian, 
cunoscut de mai bine de 20 de ani pentru acţiunile sale în cadrul 
fenomenului cultural din România, pe segmentul circului emanator de 
glorii literare: târguri de carte, evenimente mondene care includ lansări 
de carte lăsate cu degustări de vinuri şi alte chiolhanuri specifice ... 
Cunoscut ca Omul cu cocoşul pe cap, acest poet talentat şi rebel, revoltat 
adevărat împotriva sistemului comunist , cel de dinainte de 1989, timp 
în care Paul Daian s-a legat cu lanţuri de gardul Uniunii Scriitorilor 
pentru că editurile refuzau să-l publice, îl cenzurau, iar el nu dorea să se 
prostitueze cultural pentru a face pe placul activiştilor de partid şi al 
securiştilor de atunci... Paul Daian a ajuns acum un brand al 
derizoriului, un fel de dandy răsfăţat al editorilor cartofori care spoliază 
de bani pe scriitorii bogaţi , dar mediocri ca talent literar...  O boemă  
adevărată nu mai există! Acum, există în burta ei indivizi , prieteni ai 
lui Bachus şi ai lui Sărachus..., unii dintre aceştia devenind foarte 
violenţi verbal sau chiar transformându-se în agresori, în bătăuşi dacă îi 
contrazici sau le spui că nu prea ar avea talent literar...  Unul dintre ei 
este Omul cu ţilindru, un altfel de personaj al decrepitei boeme româneşti 
de azi. Acesta, se diferenţiază faţă de Omul cu cocoşul pe cap, atât prin 
talent, cât şi prin manifestările mondene... Omul cu cocoşul pe cap e un 
poet talentat şi erudit, celălalt, Omul cu ţilindru e la antipodul acestuia, 
ba chiar e foarte scandalagiu şi violent, cum erau marginalii boemei 
pariziene de la începutul secolului XIX, cei care umblau cu cerşitul prin 
taverne, prin cafenele, la adevăraţii boemi ca Baudelaire, care a cheltuit 
o avere pe prostituate, alcooluri tari şi pe astfel de marginali... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda foto: Marcel Ion Fandarac, scriitor şi avocat, Daniela Apostol, 
translator; în fundal, patronul Boemei 33, Nicuşor Gheorghiţă lângă portretul 
în fotografie al pictorului boem Constantin Piliuţă plecat în Rai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda foto: Daniel Vorona, poet şi boem, iniţiatorul serilor Vama literară 
desfăşurate în restaurantul Boema 33, din Bvd. Dacia,nr.18, Piaţa Romană, 

Bucureşti, loc în care alături de poeţi celebri se găsesc şi  alte personaje... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda foto: Paul Daian, poet- Omul cu cocoşul pe cap 

 
 Acum câteva zile, Omul cu ţilindru a bătut un poet  talentat, pe motiv că 
acesta ar fi încercat să-i fure ceasul de buzunar etc. Poetul bătut e cel 
despre care se ştie că e foarte evlavios şi foarte corect... Adevăratul 
motiv a fost că poetul care a luat bătaie soră cu moartea, a lăudat 
apariţia Revistei Scriitorul Român şi i-ar fi spus bătăuşului că nu are dram 
de talent... Sper ca Omul cu ţilindru să  nu bată şi... Instanţa, pentru că va 
fi judecat pentru agresiune! Îl sfătuim prieteneşte să înţeleagă că un 
tribunal nu e o tavernă, şi... viceversa, o tavernă nu e un tribunal în care 
îţi faci singur dreptate cu pumnii şi picioarele... Să nu mă întrebaţi cine 
e Omul cu ţilindru, îl ştie aproape tot oraşul Bucureşti, şi nu numai, mai 
ales cei care călătoresc cu vreun tramvai... Omul cu ţilindru în tramvai! 
Vai, e caraghios...ar hohoti londonezul, dar românul nostru?! Desigur, 
nu... Preferă să ajungă sănătos acasă, pff!... 
Dar boema nu cuprinde doar lumea, uneori, infamă a cîrciumilor, boemi 
sunt şi actorii, artiştii de circ, figuranţii din preajma lor... De mai bine 
de un deceniu, în zona denumită Bucureştiul  vechi, trecătorii de aici şi 
de aiurea, concitadini sau turişti străini, pot admira un actor al vieţii , 
care seamănă izbitor cu Charlie Chaplin... Acest personaj cu flaşnetă se 
numeşte  Enişor Vasile, descoperit şi lansat în peisajul underground şi 
în cel  teatral, de marele actor Gheorghe Dinică... Enişor a fost încurajat 
să  facă figuraţie pe scena Teatrului Naţional alături de mari actori... E 
un personaj de rafinament şi de bun simţ, cu un umor mut  à la 
Chaplin... Într-o seară de Dragobete (24 febr.2014), după ora 21, în Carul 
cu bere, Omul cu flaşnetă a îndrăznit să mă salute şi să-mi arate papagalii 
aşezaţi pe cutia cu planete... I-am acceptat fineţea umorului, unul din 
papagalii lui mi-a întins cu ciocul o hârtiuţă, o planetă... Iată, încă un 
personaj de calitate al boemei româneşti de astăzi, eu aş îndrăzni să 
spun... europene. Vasile Enişor,Omul cu flaşnetă, a devenit un brand al 

capitalei europene Bucureşti. Am  făcut cu acesta o poză pentru istoria 
boemei... şi a urmaşilor urmaşilor ei! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda foto: Marcel Ion Fandarac şi flaşnetarul veacurilor: Enişor Vasile, în 

Carul Cu Bere, loc unde s-au perindat, cândva,  Caragiale şi Eminescu et alia... 

 

 



 

 

 

 

iua lui Ion Luca Caragiale (1852-1912) este sărbătorită pe 30 

ianuarie, dar, conform documentelor, data oficială a naşterii lui este 1 
februarie 1852. A-l reciti pe Caragiale, fie din necesitatea studiului sau 
din bucuria reîntâlnirii cu el, înseamnă a interpreta în spirit sau literă 
şi a descoperi de fiecare dată noi semnificaţii. A fost un geniu al 
expresiei, iar scriitura lui nu îngăduie modificări. 

Teatrul, proza, publicistica, poezia reflectă un stil de gândire şi 
compunere, de reflectare şi expresie, mentalitate şi comportament. A 
demontat mecanismul psihic şi moral al unor tipuri umane. Stilul 
dovedeşte originalitate. Şi după cum spune, în frază: „ritmul este 
esenţa stilului!” 

Scrisul lui Caragiale este modern. Textele sunt, de fapt, adevărate 
demonstraţii despre cum se scrie. Condeiul energic arată forţa unui 
teatru şi a unei proze deschise spre multiple semnificaţii şi vizează 
universalul, general-umanul. Ţesătura are amprenta comicului ce 
vibrează prin toţi porii literei. Acţiunea virează spre simbol. 
Personajul capătă o înfăţişare abstractă. Nu are un portret fizic, dar 
are un nume simbolic sau anonim, în care se citeşte stereotipia 
caracterului, lipsa de identitate. Imaginea noastră despre el nu suferă 
modificări în timpul lecturii.În textele lui Caragiale, limba nu are 
funcţia de a comunica. Modul de a se exprima al personajului 
reprezintă un mod de gândire. Este lumea de atunci, aflată în 
descompunere. Personajele vorbesc mult şi prost, cu defecte de 
vorbire: gângav, peltic, sâsâit, bâlbâit. Un adevărat tratat de 
logopedie. 

Prin scriitura sa, Ion Luca Caragiale şi-a intrigat prietenii, dar şi pe 
contemporanii vremii. A râs cu motiv. Ne-a făcut să râdem şi ne face 
în continuare. Avea râsul în sânge, iar comicul era instinct la 
Caragiale. Pentru că nimic nu arde mai rău ca râsul. 

A făcut haz de necaz şi atunci când i-a fost greu a afişat o atitudine 
cinică. Gustul pentru parodie îşi are rădăcinile în capacitatea de a 
surprinde şi de a sancţiona ceea ce este mecanic într-un 
comportament unde nu există viaţă interioară. Cei ce-l puteau preţui 
nu puteau să-l citească, iar cei ce-l citeau aveau toate motivele să-l 
urască. 

● Eftimiu scrie în articolul „Moartea lui Caragiale” că acesta 
intenţiona să vină la Bucureşti şi îl anunţă pe Vlahuţă că vrea să scrie, 
şi-i transmite vorbă să-i cumpere o masă. Caragiale soseşte de la 
Berlin în casa lui Vlahuţă. Se aşază la măsuţa aleasă cu grijă de 
doamna Vlahuţă şi se pregăteşte să scrie, dar varsă călimara cu 
cerneală. 

I se pare că pata este semn rău şi renunţă. Lângă pată adaugă: „Toate 
meseriile necurate lasă pete” şi s-a iscălit. De atunci masa lui 
Caragiale a rămas celebră şi unii prieteni au adăugat câte ceva. Şt. O. 
Iosif a scris: „Şi soarele are pete şi cu toate acestea e tot soare”. Goga 
a adăugat: „Picăturile de cerneală pe masa unui scriitor sunt ca 
picăturile de sânge pe câmpul unei lupte.” 

Porecla “Moş Virgulă” şi-a scos-o singur după ce a analizat îndelung. 

Arta cere conştiinţă, fără un perfect simţ de onorabilitate literară nu 
se pot scrie lucruri de seamă. Ca în toate, şi în literatură se pretinde o 
cinste profesională, un prestigiu de atelier… Ce crezi tu, în câte ape 
n-am scăldat eu “Hanul lui Mânjoală?” 
Ce să mai vorbesc de melodia frazei, de frecătură, de ritmul 
vorbelor… Iaca, numai interpuncţia… Câţi nu înţeleg că interpuncţia 
e gesticularea gândirii… Vezi, pe mine mă frământă astea, mă rod… 
Nu se poate artă fără migăleală… Cu vremea îţi cresc tot mai mult 
scrupulele de conştiinţă… Dac-o fi să îmbătrânesc, ştiţi cum să-mi 
ziceţi ? Să-mi ziceţi Moş Virgulă !…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glume primite cu grimase 

● Când se întâlnea cu cei de la „Junimea” unde-şi citea piesele, 
glumea pe seama lui Alecsandri, care-l ura de moarte pe autorul 
„Scrisorii pierdute”, se certa cu Negruzzi şi îl irita printr-un 
mahalagism ostentativ pe Titu Maiorescu. 

● La un moment dat, în vârful carierei, i se cere un curriculum vitae. 
„Nu am, domnilor, decât patru clase primare pe care pot să le justific. 
[…] Şi să spun pentru ce nu am decât patru clase primare. Văzând că 
de acum încolo se îngroaşe lucrurile mi-am zis: mai bine la şcoala 
lumii, unde nu sunt stabilite examene…” (Şerban Cioculescu, Viaţa 
lui I.L. Caragiale). 

● Avea o cultură uluitoare, citea enorm, scria greu, traducea din 
limba franceză şi se prezenta astfel: „Sunt copil de părinţi sărmani şi 
fără nume. Am fost […] un copil neastâmpărat, sămânţă de idriot 
(grec), vecinic doritor de alte orizonturi. (Opere, VII). 

● După moartea tatălui său rămâne singurul sprijin pentru mama şi 
sora sa pe care le întreţine toată viaţa cu bani obţinuţi din ceea ce 
publică. 

● „Om din popor, fără nume de naştere, fără avere, fără sprijin, mie 
nu mi-e permis un moment să uit, oricât de puţin ar însemna 
persoana mea ca publicist – că n-am avut pe lume alt protector decât 
libertatea tiparului. 

Am o educaţie nu tocmai îngrijită, fiindcă părinţii mei n-au avut 
mijloace să-mi dea una aleasă; dar am puţin bun-simţ şi […] mă 
exprim, fără vreun fel original de gândire, destul de limpede şi 
comod. Pe lângă asta, sunt, slavă Domnului! sănătos şi voinic; duc 
bine la tăvăleală; dovadă că pot fi, în acelaşi timp şi fost sufleor şi 
copist la teatru, şi corector într-o tipografie mare, la două ziare şi dau 
lecţii la nişte copii; aşa că pot, cu una cu alta, câştiga destul cu ce să 
ne susţinem eu şi familia până să termin studiul dreptului.” (Opere, 
V, p. 467) 

● „Sunt o fiinţă foarte complexă! Capriţioasă şi statornică; 
impresionabilă ca un copil incult, blazată ca un filozof istovit, 
mahalagioaică şi aristocrată; aici primitivă, aici ultra-rafinată, iau în 
glumă împrejurările cele mai grave şi sunt gravă faţă cu cine ştie ce 
nimicuri. Mă înnebunesc după evenimente de senzaţie, vesele sau 
funebre, parade, accidente, crime, sinucideri, scandaluri…[… ] Îmi 
trebuiesc dimineaţa cum deschid ochii ştiri palpitante, dacă nu 
mâhneşte peste măsură şi nu mă pot mângâia decât a doua zi cu o 
născocire şi mai şi.” (I.L. Caragiale, „Începem” ,1909). 

 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/caragiale-162-de-ani-de-la-nasterea-lui-mos-virgula-ironiile-si-complexele-omului-spectacol/


 

 

 

Radu Beligan este cel mai longeviv actor care e activ pe scenele lumii, 

intrat în Cartea Recordurilor... Maestrul Radu Beligan e un simbol al 

măreţiei şi demnităţii actorului român din toate timpurile... Restul 

sunt vorbe... Iată câteva din cugetările acestui mare actor al lumii...-

(MIF) 

 

 

 

” ”Îmi place să mă înconjor de oameni inteligenţi, cu afinităţi între ei. 

Restul, cum spunea marele Ciulei, este logică, logică şi iar logică. 

Şi dacă, în plus, ai şi un dram de inspiraţie, e bine, dar se poate şi 

fără. Vorbind strict în cazul Teatrului de Comedie, am avut fericirea 

că, revenind după 40 de ani în teatrul pe care l-am înfiinţat, să 

descopăr actori tineri, talentaţi, cooperanţi, dornici să cunoască 

infinitele secrete ale unei meserii care nu se învaţă, ci se însuşeşte 

prin osmoză.” 

”A îmbătrâni înseamnă a aruncă peste bord toate ideile 

preconcepute, înseamnă a deveni mai uşor, mai liber. Într-un anumit 

sens eşti mai bătrân când eşti tânăr şi mai tânăr când eşti bătrân. În 

ultima vreme, tot mai mulţi oameni îmi pun această întrebare 

stereotipă: “Care este secretul longevităţii dumneavoastră?”. Cât încă 

mai am răbdare să le răspund, le spun că secretul biblic al 

longevităţii este iubirea. Suntem făcuţi pentru a iubi. Sfatul meu este: 

iubiţi orice, dar iubiţi, nimic nu e mai dezastruos decât infirmitatea 

inimii.” 

 “M-am născut în urmă cu 95 de ani, o dată cu România Mare şi sunt 

ombilical legat de ea. La vârstă mea, e greu să faci planuri de viitor, 

dar le doresc din toată inima copiilor şi nepoţilor noştri să trăiască 

mult şi bine într-o ţară şi într-o lume lipsite de ură şi de dezbinare. 

Nu există decât o soluţie pentru toate problemele noastre şi aceea e 

iubirea. Celor care vor să mă asculte le spun: iubiţi ce vreţi, dar iubiţi. 

Nimic nu e mai dezastruos decât infirmitatea inimii.”   

”Dragostea este motorul vieţii, după părerea mea. Adică “unde 

dragoste nu e, nimic nu e”, cum spune... Biblia. De altfel, teoria mea 

este că longevitatea se datorează actului iubirii. Suntem născuţi pe 

lume pentru a iubi. Orice. Nu-ţi impun să joci, să iubeşti ce iubesc 

eu, ci să iubeşti ce iubeşti dumneata, dar să iubeşti cu adevărat. Cred 

că asta e marele mister: iubirea. Dacă oamenii ar putea să-şi 

însuşească asta, crede-mă că lumea ar fi o bucurie. Uită-te la săraca 

noastră ţară, unde războiul româno-român continuă fără încetare! 

Nu mai încetează!...'' 

”Sunt bucuros, asta fac în fiecare moment. Sunt sensibil la tot ce e 

omenesc. Orice întâmplare de pe stradă mă opreşte şi caut să 

corectez ceva care mă supără.”  

”În piesă pe care o joc acum am o discuţie cu doctorul meu şi vorbim 

despre neputinţele medicinei, despre limitele ei şi despre ce s-ar 

putea face, că doar noi suntem făcuţi să trăim 100 de ani... şi, la urmă, 

bineînţeles că el nu poate să dea nici un răspuns... fraze goale... şi 

zice că medicina “a făcut progrese enorme”. Zic da, doar descriptive 

şi lingvistice. A găsit numele ştiinţifice ale tuturor felurilor de a muri, 

dar n-a aflat esenţialul: de ce murim? Bineînţeles că nu are răspuns şi 

atunci eu, în ultima clipă, fac o pauză mare şi spun în şoaptă: “Dar 

dacă sufletul nostru este cel mai fragil şi se sparge cel mai uşor? Ei, ce 

zici, doctore?”... După asta cade cortina şi lumea stă înmărmurită. 

Cred că asta, în puţine cuvinte, spune mult, că nu trebuie neglijat 

sufletul, pentru că de la neglijenţă asta pornesc toate nenorocirile.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asta e “Beligania” şi aici sunt stăpân absolut. Aici nu mă deranjează 

nimeni, nu mă supără nimeni, aici nu intră decât cei mai buni 

prieteni ai mei, deşi mulţi ar vrea să între în “Beligania” – unii fac 

cerere să-i primesc...” 

”Eu am avut tot timpul conştiinţa că am o misiune de îndeplinit. Asta 

a fost, teatrul a fost viaţă mea! Nu ştiu, un tânăr de-acum a spus: 

"Radu Beligan = Teatru"... Asta e! şi, să-ţi spun sincer, nu pot să am 

nici duşmănii definitive. Mi-e imposibil.”  

”Nu mi-aş fi dorit să mă aflu altcândva şi altundeva decât acolo unde 

m-a aşezat soarta. Întâmplător, n-au fost vremuri bune. Sunt mai 

bune azi? Nu ştiu ce să spun decât că soarta mea a fost să trăiesc şi să 

mor aici, în TERRA MIRABILIS, un pământ binecuvântat de 

Dumnezeu, unde am fost, cu bune şi cu rele, un om fericit.”  

”Un om inteligent trebuie să fie informat. Deşi, mi se întâmplă 

deseori, când deschid televizorul, să îmi spun că ignoranţa are şi ea 

avantajele ei.” 

”Majoritatea zdrobitoare a oamenilor nu au parte de marile 

recompense – Premiul Nobel, Premiul Oscar, Medalia olimpică de 

aur, etc. – dar micile plăceri ale vieţii sunt la îndemâna tuturor. O 

bătaie prietenească pe umăr, un sărut pe obraz, prinderea unui crap 

de două kilograme, o luna plină, un loc liber ca să-ţi parchezi maşina, 

un foc care arde în vatră, o masă bună, un apus de soare magnific… 

Nu vă încăpăţânaţi să cuceriţi marile premii. Mulţumiţi-vă cu 

bucuriile mărunte. Ele există pentru fiecare dintre noi. Din plin.” 

”Ştiu oare cronicarii noştri, care expediază în două rânduri o trudă de 

luni şi luni, că tensiunea arterială a unui actor creşte cu 3, 4 linii când 

intră pe scenă, că formulă leucocitară se schimbă, că după un 

spectacol el se deshidratează cu 2, 3 litri sau că, după calcule 

ştiinţifice, efortul interpretului lui Hamlet echivalează cu al unui 

alergător de performanţă pe 10.000 de metri ? Poate că dacă ar şti 

aceste adevăruri, ziarele ar da muncii actorului măcar acelaşi spaţiu 

acordat sportului.” 

”A îmbătrâni înseamnă a arunca peste bord toate ideile 

preconcepute, înseamnă a deveni mai uşor, mai liber. Într-un anumit 

sens, eşti mai bătrân când eşti tânăr şi mai tânăr când eşti bătrân. 

Viaţa se scurge că o permanentă şi progresivă detestare de 

prejudecăţi şi de constrângeri. Avea dreptate Picasso când spunea că 

îţi trebuie mult timp ca să devii tânăr.” 

”…avem cu toţii destulă putere pentru a suportă nenorocirile altora, 

dar ne lipseşte forţa de a suportă bucuriile lor…” 



 

 

 

 

Proză şi ilustraţii  de Dino Buzzati 

a scoase prin somn un geamăt slab. 

La picioarele celuilalt pat, el, aşezat pe divan, citea sub conul de 
lumină al unei lămpi de noapte. Ridică privirea. Ea fu străbătută de 
un mic fior, scutură din cap, ca şi când ar fi vrut să scape de ceva, 
deschise ochii şi-l fixă pe bărbat cu o expresie de stupoare, ca şi cum 
l-ar fi văzut pentru prima dată. Apoi zâmbi uşor. 

— Ce e, dragă? 

— Nimic, nu ştiu de ce simt un fel de nelinişte, de teamă. 

— Eşti puţin obosită de călătorie, aşa e întotdeauna, şi apoi ai puţină 
temperatură, nu te necăji, mâine dimineaţă n-o să mai ai nimic. 

Ea tăcu preţ de câteva secunde, fixându-l mereu cu ochii larg 
deschişi. Pentru ei, care veneau de la oraş, tăcerea bătrânei case de 
ţară era de-a dreptul exagerată. Un bloc ermetic de tăcere care părea 
să ascundă înlăuntrul lui o aşteptare, ca şi cum zidurile, grinzile, 
mobilele, totul şi-ar fi ţinut răsuflarea. 

Apoi spuse, liniştită:  

— Carlo, ce se întâmplă în grădină? 

— În grădină? 

— Carlo, te rog, dacă tot te-ai ridicat, te rog, uită-te puţin afară, căci 
mi se pare că… 

— Că ar fi cineva? Ce idee! Cine ai vrea să fie în grădină acum? Hoţii? 
Şi râse. Hoţii au lucruri mai bune de făcut decât să dea ocol unor 
cocioabe ca asta. 

— Te rog, Carlo, uită-te puţin. 

El se ridică, deschise geamurile şi obloanele, privi afară şi rămase 
surprins. După-masă fusese furtună şi acum, într-o atmosferă de-o 
puritate neverosimilă, o lună aproape plină lumina extraordinar 
grădina, neclintită, pustie şi tăcută, fiindcă greierii şi broaştele fac 
parte integrantă din tăcere. 

  

Era o grădină foarte simplă, făcută dintr-o pajişte netedă cu o alee de 
pietriş alb formând un inel, desprinzându-se în raze, şi numai 
împrejur era mărginită de straturi cu flori. Dar era grădina copilăriei 
lui, o dureroasă părticică din viaţa sa, un simbol al bucuriilor 
pierdute, şi întotdeauna în nopţile cu lună părea să-i vorbească prin 
aluzii pasionate şi indescifrabile. La răsărit, opusă luminii şi de aceea 
neagră, o barieră de carpeni străpunsă de luminişuri arcuite, la sud 
un desiş pitic de merişor, la nord scara care ducea la grădina de 
zarzavat şi clădirea romantică a grânarului, la apus casa. Totul se 
odihnea în felul acela inspirat şi minunat în care natura doarme sub 
lună şi pe care nimeni n-a reuşit vreodată să-l explice. Cu toate 
acestea, ca întotdeauna, spectacolul îi provoca o sfâşiere profundă, ca 
în faţa unei frumuseţi expresive pe care el, desigur, putea s-o 
contemple, dar pe care n-ar fi putut niciodată să şi-o însuşească. 

— Carlo, strigă Maria din pat, neliniştită, văzând că el stă acolo 
nemişcat să privească. Cine este? 

El închise fereastra, lăsând obloanele deschise, şi se întoarse. 

— Nu-i nimeni, draga mea. E o lună uimitoare. Niciodată n-am mai 
pomenit o asemenea linişte. 

 

Se întoarse să se aşeze pe divan şi-şi reluă lectura. 

Era unsprezece şi zece. 

hiar în clipa aceea, la extremitatea de sud-est a grădinii, în umbra 

proiectată de carpeni, capacul unui chepeng disimulat printre ierburi 
începu să se ridice treptat, dând la iveală deschizătura unei galerii ce 
se pierdea sub pământ. Dintr-odată, o făptură îndesată şi negricioasă 
ieşi de-acolo şi se porni să alerge cu o repeziciune frenetică în zigzag. 

Prins de o tulpină, un pui de cosaş se odihnea, fericit, tânărul lui 
abdomen verde palpita cu graţie în ritmul respiraţiei. Ghearele 
păianjenului de pământ i se înfipseră cu furie în torace, sfâşiindu-l. 
Trupşorul se zbătu, făcând să zvâcnească lungile picioare posterioare, 
însă numai o singură dată. Oribilii cleşti apucaseră să desprindă 
capul şi acum se afundau în burtă. Din rupturi ţâşni sucul 
abdominal, pe care ucigaşul se puse să-l sugă lacom. 

Absorbit de demonica voluptate a înfruptării, nu băgă de seamă la 
timp o gigantică făptură neagră care se apropia de el pe la spate. Haţ. 
Strângându-şi încă victima în gheare, păianjenul dispăru pentru 
totdeauna în gâtlejul broaştei râioase. 

Dar totul, în grădină, era divină pace şi poezie. 

O siringă otrăvită se înfipse în pulpa moale a unui melc care se 
deplasa spre grădina de zarzavaturi. Reuşi să mai parcurgă doi 
centimetri, cu capul învârtindu-i-se, apoi îşi dădu seama că piciorul 
nu-l mai asculta şi că e pierdut. Deşi i se împâclea treptat cunoştinţa, 
simţi mandibulele larvei care-l atacase cum îi smulg cu furie hălci de 
carne, scobind caverne atroce în frumosul lui trup gras şi elastic de 
care era atât de mândru.În ultimul zvâcnet al infamei agonii mai avu 
încă vreme să constate, cu o rămăşiţă de satisfacţie, că larva care-l 
atacase fusese străpunsă de un păianjen-lup şi sfâşiată într-o clipită. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceva mai încolo, o graţioasă idilă. Cu lanterna sa sclipitoare aprinsă 

la maximum, un licurici zbura în jurul nemişcatei străluciri a unei 

muieruşti foarte atrăgătoare, tolănită leneş pe o frunză. Da sau nu?  

(Continuare în pagina 7) 
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Da sau nu? Se apropie de ea, încercă s-o mângâie, ea îi îngădui. 

Zbuciumul dragostei îl făcu să uite ce infern putea să fie o pajişte 

într-o noapte cu lună. Tocmai când îşi îmbrăţişa femeia, un cărăbuş 

auriu îi spintecă pântecele cu totul, sfâşiindu-l dintr-o parte în alta. 

Micul său felinar continua să palpite, întrebând da sau nu, iar 

tâlharul îl şi înghiţise pe jumătate. 

În vremea aceea se petrecu o sălbatică agitaţie la o distanţă nu mai 
mare de o jumătate de metru. Dar fu o chestiune de secunde. De sus 
căzu fulgerător ceva enorm şi moale. Broasca râioasă de adineauri 
simţi o fatală zvârcolire în spinare, încercă să se întoarcă. Dar se şi 
înălţa în aer în ghearele unei bătrâne cucuvele. 

Dar dacă priveai, nu se vedea nimic. Totul, în grădină, era poezie şi 
pace divină. 

Această kermesse a morţii începuse la căderea serii. Acum era în 
culmea freneziei. Şi avea să continue până în zori. Pretutindeni 
masacru, ucidere, supliciu. Scalpeluri care desfundau cranii, 
harpoane care retezau picioare, scoteau solzi şi se înfundau în 
viscere, cleşti care smulgeau carapace, stilete care străpungeau, dinţi 
care tocau, ace care inoculau otrăvuri şi anestezice, fire care 
capturau, sucuri erozive care lichefiau sclavii încă vii. De la cei mai 
mici locuitori cuibăriţi prin pătura de muşchi, rotifere, tardigrade, 
amibe, tecamibe, până la larve, păianjeni, cărăbuşi, miriapode şi tot 
aşa, mai sus, până la şopârle, scorpioni, broaştele râioase, cârtiţe, 
bufniţe, nenumărata armată a ucigaşilor la drumul mare se 
dezlănţuia în măcel, masacrând, torturând, sfâşiind, spintecând, 
devorând. Ca şi cum, într-un mare oraş, în fiecare noapte, zeci de mii 
de ucigaşi însetaţi de sânge şi înarmaţi până-n dinţi ar ieşi din 
vizuinile lor, ar pătrunde în case şi ar gâtui lumea în somn. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe neaşteptate, jos, în grădină, tace acel Caruso al greierilor, lovit 
mortal în cap de o cârtiţă. Se stinge, lângă tufiş, lămpiţa unui licurici 
sfărâmată de muşcătura unui cărăbuş. Se pierde într-un suspin 
cântecul broaştei înghiţite de un şarpe de apă. Şi fluturaşul nu mai 
vine să se izbească de geamurile ferestrei luminate; cu aripile rupte 
cu brutalitate, el se zbate închis în stomacul liliacului. Pentru mii şi 
mii de creaturi ale lui Dumnezeu, somnul nocturn al unei grădini de 
treizeci de metri pe douăzeci înseamnă teroare, spaimă, distrugere, 
agonie, moarte. Şi acelaşi lucru se petrece şi pe câmpiile din jur, 
acelaşi lucru e şi dincolo de munţii care strălucesc cu reflexe sticloase 
în lumina lunii, palizi şi misterioşi. Şi pe întreaga suprafaţă a 
pământului e la fel pretutindeni, de cum coboară noaptea: 
exterminare, nimicire, ucidere. Şi când noaptea se destramă şi 
soarele apare, un alt măcel începe, cu alţi asasini de drumul mare,  

 

dar cu o cruzime egală. Aşa a fost de când e lumea lume şi aşa va fi în 
vecii vecilor, până la sfârşitul lumii. 

Maria se agită în pat, rostind vorbe fără legătură şi înţeles. Apoi din 
nou deschide ochii mari, speriată: 

— Carlo, de-ai şti ce vis cumplit am avut, am visat că aici afară era 
omorât cineva. 

— Ei, încearcă să te linişteşti, draga mea, că vin şi eu acum să mă 
culc. 

— Carlo, nu te supăra, dar iar am senzaţia aceea stranie, cum că afară 
în grădină s-ar întâmpla ceva. 

— Oare ce-ţi trece prin cap? 

— Nu-mi spune nu, Carlo, te rog, dar zău că aş vrea să te uiţi puţin 
afară. 

El clatină din cap şi zâmbeşte. Se ridică, deschide geamurile şi 
priveşte. 

Lumea zace într-o linişte nemărginită, inundată de lumina lunii. 
Acelaşi sentiment de vrajă, aceeaşi tainică nelinişte. 

— Dormi liniştită, draga mea, nu e nici ţipenie, n-am văzut niciodată 
atâta pace. 

Din volumul Monstrul Colombre şi alte cincizeci de povestiri, Dino 
Buzzati, Traducere din limba italiană şi note de Florin şi Mara 
Chiriţescu (Polirom, 2013, colecţia Top 10+) 

Dino Buzzati Traverso, a fost un jurnalist, scriitor și pictor italian 
cunoscut în principal pentru romanul Deșertul Tătarilor. Wikipedia 
Născut: 16 octombrie 1906, Belluno, Italia 
Decedat: 28 ianuarie 1972, Milano, Italia 
Soție: Almeria Antoniazzi (căs. 1964–1972) 
Frați/surori: Adriano Buzzati-Traverso, Augusto Buzzati, Angelina 
Buzzati 
Părinţi: Giulio Cesare Buzzati, Alba Mantovani 
Premii: Premiul Strega 



 

 

 

 

 

 

 

Jacques Prévert este un poet și un scenarist francez. După succesul primului său volum de 

poezii, Paroles devine, grație limbajului familiar și jocurilor de cuvinte, un mare poet popular. 

Wikipedia 

Născut: 4 februarie 1900, Neuilly-sur-Seine, Franța 

Decedat: 11 aprilie 1977, Omonville-la-Petite, Franța 

Filme: Suflete în ceata, La Bergère et le ramoneur, Cocoşatul de la Notre Dame, La Seine a 

rencontré Paris 

Copii: Michèle Prévert 

Albume: 12 chansons pour les enfants, l'opéra de la lune, Jacques Prévert et ses interprètes 

 
CÂNTECUL  STICLARULUI 
 
Cât e de frumos 
ce poţi vedea, aşa 
prin nisip prin pahar 
prin geam  
priviţi de exemplu 
cât e de frumos 
acest tăietor de lemne 
acolo jos, departe 
retezând un copac 
pentru a face scânduri 
pentru tâmplar 
care trebuie să facă un pat mare 
pentru micuţa florăreasă 
care se va mărita 
cu aprinzătorul de lampioane 
care aprinde în fiecare seară luminile 
pentru ca pantofarul să vadă mai bine 
când repară pantofii lustruitorului 
care perie pantofii tocilarului 
care ascute foarfecile frizerului 
care tunde vânzătorul de păsari 
care dă păsările tuturor 
pentru ca toată lumea să fie fericită. 
 
 
 
CORTEGIU 
 
Un bătrân de aur cu un ceas îndoliat 
o regină a muncii cu un om al Angliei 
şi oameni ai păcii cu păzitori ai mării 
un husar de recuzită cu un curcan al morţii 
un şarpe de cafea cu o râşniţă cu ochelari 
un vânător pe sârmă cu un dansator de capete 
un mareşal de spumă de mare cu o pipă în retragere 
un căcăcios în costum negru cu un gentleman în maiou 
un compozitor de agăţat cu un vânat de muzică 
un prinzător de conştiinţe cu un creator de maimuţe 
un tocilar de Coligny cu un amiral de foarfeci 
o călugăriţă de Bengal cu un tigru din Saint-Vincent-de-Paul 
un profesor de porţelan cu un restaurator de filozofie 
un controlor al Mesei Rotunde cu nişte cavaleri ai Companiei 
de gaz a Parisului 
un canar pe Sfânta Elena cu un Napoleon pe portocală 
un cioclu de Samotrace cu o victorie de cimitir 
un şlep de familie numeroasă cu un tată de mare 
un membru al prostatei cu o hipertrofie a Academiei franceze 
un cal mare inpartibus cu un mare episcop de circ 
un controlor cu crucea de lemn cu un mic cântareţ de autobuz 
un chirurg teribil cu un copil dentist 
şi generalul de stridii cu deschizătorul de iezuiţi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALICANTE 
 
O portocală pe masă 
rochia ta pe covor 
şi tu în patul meu 
dulce dor al prezentului 
răcoare a nopţii 
căldură a vieţii mele 
 
 
MICUL DEJUN 
 
El a pus cafeaua în ceaşcă 
a pus laptele în ceaşca de cafea 
a pus zahărul în cafeaua cu lapte 
a amestecat cu linguriţa 
a băut cafeaua cu lapte 
a aşezat ceaşca fără să-mi vorbească 
a aprins o ţigară 
a făcut rotocoale cu fumul 
a pus scrumul în scrumieră 
fară să-mi vorbcască 
fără să mă privească 
s-a ridicat şi-a pus şapca pe cap 
şi-a luat mantaua de ploaie fiindcă ploua 
şi a plecat prin ploaie 
fără un cuvânt fără o privire 
iar eu mi-am lăsat fruntea în palme şi am plâns. 
 
 
 
PENTRU  TINE  IUBIREA  MEA 
 
M-am dus la târgul de păsări 
şi am cumpărat păsări pentru tine iubirea mea 
M-am dus la târgul de flori 
şi am cumpărat flori pentru tine iubirea mea 
M-am dus la târgul de fiare 
şi am cumpărat lanţuri 
lanţuri grele penru tine iubirea mea 
M-am dus la târgul de sclavi 
şi te-am căutat 
dar nu te-am găsit iubirea mea. 
 
traducere din franceză de Dan Dănilă 
 
 

  



 

 

 

 

Generaţia MotherFucker a apărut la sfârşitul anilor 60 a Sec. XX în SUA. 

Iniţial curentul acesta „artistic” a fost declanşat de tinerii de culoare din 

Harlem, care compuneau texte pentru muzica lor rapp, cu mesaje puternic 

opoziţionale unei societăţi care nu le oferea nicio şansă... La noi, în 

România, acest gen de protest artistic apare abia după anul 2000, iar 

tendinţele sunt mai bine conturate începând de prin 2005, în special la 

poeţii rebeli influenţaţi de muzica rapp şi hardrock... Avem, aşadar, în curs 

de afirmare un nou val de poeţi, o nouă generaţie literară ale cărei  accente 

protestare depăşesc cu mult limita esteticului promovat de ultima generaţie 

a douămiiştilor. Estetica generaţiei MotherFucker frizează nu ridicolul, ci 

virulenţa unui mesaj underground prelungit într-un manifest exploziv, 

detonator de structuri sociale. Vă prezint pe Delia Feraru, o poetă din 

această nouă generaţie caracterizată prin aceste tuşe virulent intelectuale şi 

printr-o notă personală a imaginilor poetice, acel colaj al subliminalului 

extins spre revolta socială. Există în poemele acestei originale poete, o 

defibrilaţie a eului, o exteriorizare profundă a ideilor spre un control sever 

al sentimentelor, a fiinţei sale în contact cu lumea, cu natura. Declarată o 

admiratoare a Sylviei Plath, poeta Delia Feraru a ales să fie  judecătoarea 

propriului ei suflet în această luptă existenţială de rezistenţă urbană. 

MotherFucker- Arta de a obține ce vrei indiferent de metode, generaţia 

„nemernicilor”, a tupeiştilor îndrăzneţi şi agreabili, a descurcăreţilor 

inteligenţi..., a spărgătorilor de reguli, poeţii-paria ai societăţii de azi...- 
Marcel Ion FANDARAC 

 

 

 

Testament 

 
Poezia mea nu are poezie 
Cum munții nu pot geme de plăcere 
La atingerile soarelui curvar. 
Ei doar trăiesc orgasmul, 
Cresc lava în interior 
Și la exterior doar crapă.  
Poezia mea atacă 
Fără preludiu, 
Ca o leoaică searbădă și rece 
Își devorează prada fără contemplații. 
 
Poeta grunge, 
Poeta  fara  suflet 
Rebelă ca un fie de păr blond  
Pe crestele amurgului, 
Scriu testamentul vieții 
și-mi pasă doar de  
păsări, 
căci ele, anonimele, 
se sparg în ceruri iarna 
și curg pe mâna ploii 
în avalanșe de metafore păsărești. 
Poezia mea se șterge doar cu cerul 
și doarme numai ziua, 
când peșterile răbufnesc 
și munții au orgasm de soare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Been a son 
 
 
Am probat  
Cizmele bărbătești, 
Bocancii rustici ai puterii, 
Din prima zi în care 
Zâmbetul meu a învățat 
Să fie ironic ca moartea 
Și sincer ca viața crudă. 
 
Trebuia să fiu un fiu, 
Viteaz ca dorința deșartă 
Și mândru ca Alexandru cel Mare. 
Călugăr sihastru 
Sau poate soldat permanent 
În armata lui Stalin, 
Încălzindu-mi obrajii cu vodka 
Și sufletu-n iarna de Petesburg. 
 
Trebuia să fiu un fiu 
Viril ca Don Juan și geniu în fizică, 
Să zăpăcesc femeile în vânt 
Cu șoapte de amor întoarse 
Pe stratosfera macilor. 
Un cuceritor, 
Un cerșetor, 
Un cast 
Și un devorator. 
 
Trebuia să-mi arunc sânii 
Încă din pântecele mamei 
Dar știam că e mai demn 
Să fi femeie, 
Vitează ca dorința deșartă  
Și mândră ca Mata Hari. 
 
Totuși trebuia să fiu femeie 
Croită din genele dese ale Cleopatrei 
Și trasă din buzele ei  
Dezbinatoare de imperii. 
 



 

 

 

nginerul nu este un intelectual. Nici scriitorul nu este un intelectual. Nici filozoful, 

nici profesorul, nici pictorul, nici criticul literar, nici strungarul. Până la un punct.  

Acest punct este depăşirea condiţiei de inginer, scriitor, filozof etc. Este sărirea peste 

propria condiţie meschină şi saltul în intelectualitate. 

Intelectual eşti pur şi simplu. Sau nu eşti. 

Intelectualitatea este o formă superioară de autopercepţie şi percepţie externă, în 

acelaşi timp. Întâi trebuie să-ţi depăşeşti condiţia primară de inginer, istoric, filozof 

sau poet şi să treci la condiţia secundară, superioară, de intelectual.Dacă ai ajuns la 

aceasta condiţie, e de la sine înţeles că ai capacitatea de a-ţi conştientiza condiţia. 

Nu mai rămâne decât să poţi demonstra şi altora că eşti intelectual. Dacă reuşeşti să 

activezi şi percepţia externă asupra ta, eşti un intelectual recunoscut. Nu cunoscut, 

ci recunoscut; sunt mulţi intelectuali de faţadă foarte cunoscuţi, dar nu recunoscuţi. 

Numai intelectualul recunoscut se poate bucura de un succes real. Cunoscuţi sunt şi 

cântăreţii de manele, şi politicienii, dar aceştia nu sunt intelectuali. Numai 

intelectualul recunoscut este unul adevărat şi nu presupus intelectual. Să te crezi 

intelectual sau să te recunoască lumea ca intelectual nu este de-ajuns. Cele două 

componente, externă şi internă, publicul şi conştientientizarea proprie, trebuie să 

acţioneze simultan.Nu mai vorbim de cea de-a treia componentă: cel care 

recunoaşte şi certifică calitatea de intelectual a cuiva. Dacă am face-o, ar trebui sa 

analizăm un lucru de la sine înţeles. Dacă un intelectual recunoaşte calitatea de 

intelectual a cuiva, iar el este recunoscut de un altul, care este recunoscut de un altul 

şi aşa mai departe, putem da, în acest lanţ teoretic, peste un intelectual ambiguu şi 

tot eşafodajul se dărâmă. Lucrul e imposibil deoarece doar un intelectual adevărat 

poate înţelege şi recunoaşte alt intelectual.  

La nivel primar, de inginer, doctor, matematician, cercetător sau scriitor, poţi afirma 

că nu poţi înţelege ceva. Nu te faci de ruşine. Pui mâna pe carte, citeşti, socoteşti, 

cercetezi, perfecționezi, inventezi, ajungi la o concluzie. Profesionalismul lucrează 

cu adevăruri relative, intelectualitatea cu adevăruri absolute. Trecerea de la 

profesionalism la intelectualitate e drumul de la dialectică la dogmatism. 

Dacă ai ajuns intelectual, nu mai ai voie să afirmi că nu înţelegi ceva. Pentru 

intelectual, nu există lucru de neînţeles; toate lucrurile sunt de la sine înţelese, 

dogmatice.Intelectualul trebuie să înţeleagă orice, chiar şi la nivel intuitiv, dacă nu e 

posibil altfel. O inteligenţă superioară, cum este cea a intelectualului, nu are voie să 

se dea bătută în faţa enigmelor existenţiale sau de alt fel. 

De la inteligenţă, se aşteaptă mai mult decât punerea în practică a unei idei: se 

aşteaptă ideea.Condiţia de intelectual este o condiţie ingrată. Oamenii conştienţi de 

acest lucru se feresc să afirme că sunt intelectuali. Ca intelectual, se cere prea mult 

de la tine. Sună frumos să fii considerat intelectual şi numai proştii pot cădea în 

capcana de a se considera aşa, fără a avea vreun merit.La starea de intelectual ajungi 

doar dacă îţi vezi de treabă, în condiţia ta primară de scriitor, inginer sau orice 

altceva. Dacă nu-ţi stă capul la faptul că ar fi bine să fii considerat intelectual, eşti 

mult mai liber să te perfecţionezi, să inventezi, să şlefuieşti ce-ai făcut. Dacă nu cauţi 

intelectualitatea ca pe o emblemă, aceasta poate plana asupra ta tot timpul.  

E bine, totuşi, ca această aripă de înger să te atingă cât mai târziu posibil, să te lase 

să-ţi trăieşti viaţa şi să-ţi vezi de meseria de inginer, cercetător, filozof, scriitor de 

vagoane sau orice altceva. Dacă vrei să distrugi un profesionist, dă-i iluzia că e 

intelectual! Începi să-l lauzi, să-l premiezi, să-l minţi că e peste măsură de frumos, 

talentat şi inteligent.Desfiinţarea prin supraînfiinţare e o metodă cunoscută de 

veacuri, mai ales de cei vicleni. Se ştie că nu ţi-e prieten cel ce te laudă, ci acela care 

te critică, numai că puţini au predispoziţie să recepteze critica în mod pozitiv. Cei 

mai mulţi au predispoziţie să fie linguşiţi, lăudaţi, premiaţi sau retribuiţi fără merit şi 

văd intelectualitatea ca pe un scop în sine. Între intelectualism şi intelectualitate e 

mare diferenţă; atât de mare, încât o văd foarte puţini. 

Problema nu e dacă un inginer, filozof sau poet e un intelectual, ci faptul că, dacă 

vrea să fie un intelectual adevărat, de marcă, trebuie să sară cât mai târziu de pe 

treapta de meseriaş pe aceea de intelectual. Nu trebuie să ajungă la destinaţie uitând 

staţia de plecare.Intelectualul forţat, cel care urmăreşte succesul facil, nu are viitor; 

fără trecut, nu există nici un viitor.Condiţia de intelectual nu e legată neapărat de 

cognitiv, de diplome, premii sau medalii. Şi un sudor poate fi intelectual, cum, tot 

atât de bine, un academician poate să nu fie. Umbra Elenei Ceauşescu planează 

asupra multora. 

Pseudointelectualii, cei care se denumesc singuri intelectuali, de un mic grup de 

prieteni sau de un mic grup de interese, deţin, pe moment, pârghiile puterii: reviste, 

televiziuni, rubrici permanente în ziare de mare tiraj sau funcţii bine plătite. Lor le 

convine să afirme că avem democraţie, dar aceasta nu e decât o pseudodemocraţie, o 

putere a poporului influenţat de ei. Puterea mârlanului nu poate susţine decât 

puterea pseudointelectualului, cel autoimpus şi fără nici un fundament profesional. 

Un profesionist de excepţie poate deveni intelectual. Invers, drumul e imposibil. 

Intelectualul nu se denumeşte şi nu se autodenumeşte, intelectualitatea fiind mai 

mult sau mai puţin inefabilă. Din păcate, avem prea mulţi intelectuali fabricaţi, doar 

aşa, să nu zicem că nu avem şi noi intelectuali. Până la o pătură de intelectuali 

adevăraţi, mai avem de mers. Aceştia nu se formează doar printr-o simplă schimbare 

de regim.Orice tranziţie creează psudointelectualitate. De pseudointelectualii cu 

diplome goale sau doctorate compilate, se scapă greu. Cei ce se autointitulează azi 

intelectuali au de mâncat nişte bani; chiar şi de la UE. Când se va forma o 

intelectualitate adevărată, va fi nevoită să plătească oalele sparte de intelectualitatea 

actualei tranziţii. Tragic e faptul că adulatorii, sinceri sau falşi, te pot face intelectual 

pentru numai un vot, un sejur în Germania sau, mai rău, pentru o bere sau o 

friptură.  Epoca pe care o trăim e asemănătoare anilor ’50. Pseudointelectualii 

primilor ani de comunism au trăit din împrumuturi. Aceste împrumuturi au fost 

plătite, forțat, de cei ce au venit după ei, începând cu anii ’70 ai secolului trecut. Azi, 

fenomenul se repetă.Există tendinţa de a-i considera intelectuali pe filologi, pentru 

că stau mai mult între cărţi. Nu timpul pierdut în bibliotecă te face intelectual, ci 

puterea de percepţie a ceea ce citeşti. Pot exista intelectuali care n-au citit decât o 

carte în viaţa lor. Depinde care este acea carte şi, mai ales, dacă ai înţeles-o bine, 

foarte bine chiar, altfel decât cel cu inteligenţă limitată. Marii teologi, revoluţionarii 

religiei, nu au avut nevoie decât de Biblie pentru a-şi fundamenta propriile 

concepte.Degeaba stai în bibliotecă; numărul cărţilor citite nu-ţi foloseşte decât dacă 

ai înzestrarea naturală de a te ridica deasupra lor. Nu este intelectual cel ce a citit 

mult, ci acela care a citit cu folos.Nimeni nu poate citi cât ar vrea; totdeauna rămâne 

ceva de citit. Totul e să ajungi în punctul în care nu te mai mulţumeşte nimic, să 

ajungi la inteligenţa superioară de a scrie ceea ce ţi-ar plăcea să citeşti. Dacă se 

întâmplă să-i placă şi cititorului acest lucru, sari de la nivelul de scriitor la acela de 

intelectual.Nu toţi filologii sunt scriitori; intelectuali, nici atât. 

Dacă eşti un inginer deprofesionalizat de sistem şi îţi găseşti un refugiu, de exemplu, 

ca redactor la o editură, nu prea înţelegi ce e cu tine acolo; editezi cărţi după ureche. 

Nefiind tu însuţi talentat, nu poţi descoperi talentul. Editurile n-ar trebui să 

angajeze redactori „pârâţi”, adică redactori care n-au ajuns la puterea de a înţelege 

mai mult; pot da faliment. Când nu înţelegi ce e cu tine într-o funcţie, e normal să 

nu înţelegi ce faci.Dacă are vocaţie, profesionistul caută să sară la condiţia de 

intelectual şi să participe la formarea gustului public pentru ceea ce face el, să educe 

o masă de cititori. Dacă nu, rămâne ca-n piaţă.   

De fapt, editurile noastre funcţionează ca magazinele din Bagdad; dau faliment şi se 

înfiinţează într-un ritm ameţitor. Un bun profesionist ia masa de cititori ca atare, 

lansând cartea şi urmărind ce se întâmplă. Cartea nu e, totuşi, varză, să o supui unei 

bune politici de piaţă şi atât. Neprofesionistul procedează la fel, duce o bună politică 

de piaţă, dar lansează chiar varză pe post de carte. În ambele cazuri, de-o fi bine, de-

o fi rău, profesionistul şi neprofesionistul coexistă. Cine mai stă să-i identifice şi să-i 

separe? 

O ţară dă lumii forte puţini intelectuali veritabili. Datorită bunului simţ, aceştia nu 

se exhibă, de cele mai multe ori rămânând simpli anonimi. 

Cei mai mulţi sunt profesionişti rataţi, care, în paranoia lor, chiar se cred 

intelectuali. 

E greu să deosebeşti un pseudointelectual, un meseriaş ratat, de profesionistul 

veritabil, cel îndreptăţit să aspire la o nouă calitate, cea de intelectual.  

Dintre profesionişti, unii îşi văd de treaba lor, alţii fac saltul spre intelectualitate. 

Dacă au bani, se autosusţin. Dacă nu au, devin slugile celor ce se cred intelectuali, 

dar pe bani. Din cauza asta, discuţia diferenţei dintre intelectualii adevăraţi şi cei ce 

se cred nici nu trebuie pornită. 

Privind întrebarea dacă inginerul este sau nu intelectual, părerea mea este că 

problema e falsă. Orice meserie, nu numai cea de inginer, trebuie să se raporteze la 

intelectualizare. E bine să fii intelectual, dar acest lucru nu trebuie să fie un scop în 

sine, ci o tendinţă firească a profesionistului veritabil de a-şi depăşi condiţia. 

Mulţi deprofesionalizaţi şi-au făcut o meserie din a fi intelectuali. Fluturând 

intelectualitatea ca pe un steag, ei au devenit: activişti culturali, redactori după 

ureche, vorbitori de meserie, comentatori universali, secretari la filiale de partid sau 

de organizaţii internaţionale. 

La urmă, judecătorul suprem este timpul, intelectualul inefabil care trebuie să 

cearnă totul. Oamenii se mai pot înşela sau pot fi cumpăraţi; timpul, nu.    



 

 

 

 

 

Radu Vancu. 1978, poet, eseist şi traducător. A publicat şase volume de poezie 

şi două eseuri despre Mircea Ivănescu şi Mihai Eminescu. Între 2001 şi 2004 a 

alcătuit, împreună cu Mircea Ivănescu, antologiile Festivalului Internaţional 

de Teatru de la Sibiu. A editat, împreună cu Claudiu Komartin, antologiile 

Cele mai frumoase poeme din 2010 şi Cele mai frumoase din 2011. A tradus 

câteva romane şi poezie, în special din limba engleză. Este lector la 

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (Facultatea de Litere şi Arte) şi 

redactor la revistele Transilvania şi Poesis Internaţional. 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda foto: Traian T. Coşovei, acasa 

enzația imediată pe care mi-au dat-o poemele lui Traian T. Coșovei, încă 

de la prima lectură, a fost aceea a libertății. A unei libertăți totale, fără 

cenzură, și chiar fără autocenzură. Mai exact, e vorba de senzația că poetul 

acesta își poate desfășura după bunul lui chef benzile desenate cu imagini 

fistichii și leșinătoare, cât vrea și cum vrea, în orice direcție poftește și 

oricât ar avea el chef – fără intenția de a le anexa vreun sens demonstrativ 

sau „ideologic”, fără dorința de a ilustra vreo poetică sau vreun program, 

fără a părea că se întreabă vreo secundă ce gândește cititorul (mai ales 

cititorul de la direcția presei) despre bufonadele lui policolore și atașante. 

Mi-a fost dintotdeauna greu să înțeleg, și nici acum nu pot s-o fac, cum de 

au putut apărea în anii ’80 texte atât de libere precum cele ale lui Coșovei 

și ale altor câtorva optzeciști; în controlul ideologic de o strictețe 

orwelliană al vremii, poemele acestea atât de libere erau pur și simplu 

obiecte subversive, periculoase nu atât prin ceea ce spuneau (în fond, 

conținutul lor politic propriu-zis e aproape neutru – cu excepția șopârlelor 

lui Stratan despre „cortina de fier” și „turnătorie”, să spunem), cât prin 

haloul aproape magic de libertate pâlpâind în jurul fiecărui rând al 

poemului – care trebuie să fi avut asupra minții cititorilor din epocă un 

efect asemănător cu acela al aerului cu exces de oxigen asupra plămânilor 

abia ieșiți dintr-o mină îmbâcsită. 

Ceea ce, ca să revin la Coșovei, e cu desăvârșire admirabil e că poemele 

lui sfidează nu doar orice cenzură posibilă – dar chiar și orice autocenzură. 

Unul dintre efectele cele mai perverse ale controlului ideologic totalitar e 

anularea „omului interior”, cum îl numea cineva, punerea sub control a 

„magistrului interior”, cu vorba Sfântului Augustin, în așa fel încât, chiar 

dacă cenzura ar dispărea, autocenzura ar continua să existe. Scriitorul-

cobai n-ar îndrăzni să roadă din bucățica de brânză a libertății, de teamă că 

va simți iar șocul electric. Ei bine, seriile de imagini delicioase ale lui 

Coșovei sunt tot atâtea bucățele de brânză înșirate pe ața versurilor pentru 

pura plăcere a poetului (cobai grumand, de!), fără teama șocului electric – 

și fără nici o teamă, în general. Ceea ce arată că, în pofida oricărei cenzuri 

posibile, „omul interior” al lui Coșovei e bine mersi, confortabil instalat în 

lumea lui făcută numai din materia poeziei, pe care o locuiește & 

stăpânește cu superbie de padișah. 

Fiindcă, dacă există totuși vreun mit căruia să i se subordoneze acest „om 

interior”, atunci acesta e, fără doar și poate, mitul poetului. De la 

Ninsoarea electrică din 1979 (landmark fondator al optzecismului poetic) 

și până la Jurnalul morilor de vânt din 2012, toate cărțile lui Coșovei 

expun & edifică această mitologie postromantică a poetului ca ființă 

mirabilă și otherworldly, foarte surprinzătoare la urma urmei la un 

optzecist altfel sedus de mirajul cotidianului & realelor. (Aritmetica 

pleoapelor, din 2013, n-am apucat încă s-o citesc – însă pot paria pe 

necitite că va confirma cele spuse mai sus, și că aș putea alege din cartea 

asta ultimă pasaje care să ilustreze mitologia respectivă.) Dacă, pentru 

ceilalți lunediști, poetul este un om concret scriind pentru ceilalți oameni 

concreți, la fel de obișnuit & unic ca orice alt everyman, pentru Coșovei 

despre poet nu se poate vorbi decât în regim de excepționalitate. Sigur, 

poetul trăiește în cotidian, poezia lui e coborâtă în stradă, ca și la ceilalți 

optzeciști; însă gesticulația acestui poet e cu totul necotidiană, de o 

stranietate simpatică, dar șuie, ca aici, de pildă: „Acum va trebui să-mi 

termin și eu poemul – / ca să pot să trăiesc / va trebui să-l închei ca pe o 

veche uniformă militară; / va fi ca și cum voi pleca într-o lungă călătorie. /  

Voi închide ușa, voi scrie pe ziduri cu sânge de miel, voi bate în cuie 

fereastra – / dâre groase de var voi trage pe garduri, / îmi voi umple trupul 

cu grăsime de urs / mă voi bâlbâi groaznic” (Poemul).Când, asemenea 

maeștrilor flamanzi, își face autoportretul în textele proprii, Coșovei nu se 

poate lipsi de o anume figurație & scenerie tipică tuturor poeților 

moderniști care au perpetuat mitul acesta postromantic al poetului despre 

care vorbeam – ba mai mult, vorbirea despre poet are acea 

aisancegrandilocventă & simpatică tipică marilor apostoli ai boemei, gen 

Dimitrie Stelaru sau Serghei Esenin, cu care nu are altfel absolut nimic în 

comun. Iată un exemplu printre atâtea altele: „Cu focul stins în vechea 

mansardă, / cu țigările pe sfârșite, cu lupii la ușă / (ah, la flacăra colților lor 

mi-am scris o viață întreagă poemul), / după ce am urcat un munte de 

plumb literă cu literă / sunt singur și în tăcerea din jur / aproape aș putea să 

luminez” (Comerțul cu indulgențe). Avea dreptate Soviany să califice 

undeva de „arlechinade melancolice” posturile acestea; fiindcă, în ADN-ul 

lui optzecist, Coșovei are totuși câteva gene recesive de trickster post-

romantic. De asta a fost posibil ca Marin Mincu, la doar câteva rânduri 

după ce constată – absolut îndreptățit – că e „cel mai insurgent dintre 

congeneri”, să-l confunde complet aiurea cu „un Minulescu redivivus”. 

Chiar și un bun cunoscător de poezie precum Mincu a fost derutat de 

hibridarea aceasta genetică, de coexistența în dubla spirală a cromozomilor 

optzecismului ironic, anti-sentimental & cotidianist cu aceia ai 

sentimentalismului auto-mitologizant & declarativ, propriu acestui cult 

boem al poetului ca ens mirabilis. În schimb, a sesizat-o Mircea 

Cărtărescu, în cea mai plastică & exactă descriere a poeziei lui Coșovei pe 

care o știu: „Poate că nicăieri nu e mai vizibil aspectul hibrid, de Ianus 

bifrons, al poeziei optzeciste ca în poezia lui Coșovei, în care grația, 

retorica de orologiu cu statui, langoarea sentimentală specifice unei poezii 

desuete, simboliste, amintind, chiar, pe alocuri, de vaietele și suspinele din 

Spitalul amorului se armonizează ciudat de bine cu o retorică a 

concretului, a prozaicului biografist și a oralității. Fascinația optzecismului 

vine din organicitatea lui cu firul esențial al poeziei muntenești și nu poate 

fi înțeleasă în afara acestuia, dar pe acest fir a fost altoit vigurosul filon al 

poeziei anglo-saxone contemporane, care a deschis deodată o mare 

perspectivă pentru balcanismul inițial”. Singura mea nuanță ar fi, aici, 

aceea că „langoarea sentimentală” în cauză e mai veche decât simbolismul, 

și chiar decât Spitalul amorului, venind direct din post-romantism (și poate 

chiar dinaintea lui, din avatarurile istorice ale poeticilor trubadurești – dar 

pentru aceasta ar fi nevoie de o discuție mult aprofundată, nelalocul ei aici 

și acum). 

ăd, așadar, în Traian T. Coșovei un continuator aproape subversiv al 

mitului postromantic (și, poate, trubaduresc) al poetului în vremuri poetice 

demitizante și dezvrăjite – pe care, culme a subversiunii, tot el însuși le și 

fondează & ilustrează; și un practicant sigur subversiv al cultului libertății 

poeziei în vremuri politice totalitare și demonice. Dacă aș încerca un 

portret de grup al crailor Aerului cu diamante, aș spune că, dacă Iaru e 

continuatorul en charmeur al avangardelor (cam așa cum e văzut în 

Postmodernismul românesc), Cărtărescu postmodernul par excellence, 

Stratan existențialistul ermetizant & intertextual (sau intertexistențialistul, 

ca să forjez un pun în siaj cărtărescian), atunci Coșovei e subversivul 

trickster & boem – subminând optzecismul în aceeași măsură în care-l și 

fondează, edificând mitul poetului în același timp în care demitizează toate 

cele, boemizând liber în cele mai puțin libere vremuri. Ilustrând, adică, 

strălucit una dintre cele câteva modalități de a fi liber atunci când 

libertatea e imposibilă.  

Sursa: http://www.lapunkt.ro/2014/02/02/subversivul-trickster-boem/ 

N.Red. Regretăm moartea lui Traian T. Coşovei. Îi vom cinsti memoria...  

http://www.lapunkt.ro/2014/02/02/subversivul-trickster-boem/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petre Ţuţea se naşte la 6 octombrie 1902, în satul Botenii de Muşcel, (judeţul 

Argeş). Urmează liceul la Câmpulung Muscel, şi la Cluj. Tot la Cluj face şi 

Facultatea de Drept, unde îşi ia titlul de doctor în ştiinţe juridice. În perioada 

studenţiei devine un comunist convins şi scrie la revista “Stânga”. 

Lucrează la Ministerul Economiei Naţionale şi este trimis în mai multe 

călătorii diplomatice: Berlin, Budapesta şi Moscova. Intră apoi într-un cerc 

select de intelectuali: Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Constantin 

Noica şi alţii. Colaborează la revista “Cuvântul” a lui Nae Ionescu. Influenţa 

acestor personalităţi ale culturii româneşti îi va marca viaţa. Ţuţea trece de 

la stânga la dreapta, devenind legionar. 

În cadrul Guvernului Naţional-Legionar, Petre Ţuţea a îndeplinit funcţia de 

Director în Ministerul Economiei Naţionale. Între 1940 şi 1944 a fost Şef de 

secţie în Ministerul Războiului, iar între anii 1944-1948 a fost Director de 

studii în Ministerul Economiei Naţionale. 

După cel de-al Doilea Război Mondial este anchetat cinci ani în stare de 

arest, fiind condamnat definitiv în 1956. În cei 13 ani de temniţă trece prin 

închisorile Malmaison, Aiud, Jilava şi Ocnele Mari. După gratii ţine 

adevărate predici cu paralele între între Platon şi Hristos, între păgânism şi 

creştinism.  “Constantin Noica mi-a povestit că în inchisoare, la un 

interogatoriu care se prelungea peste măsură, anchetatorul a sfârşit prin a 

proclama răstit, cu titlu de avertisment: «Ascultă, eu l-am anchetat şi pe 

Ţuţea!» Era pentru el o dovadă de extremă competenţă, o încununare 

profesională de tipul doctoratului, o proba supremă. Călăul se legitima prin 

anvergura victimei”, nota, în 1990, Andrei Pleşu. 

Ţuţea a fost eliberat din închisoare în 1964, cu sănătatea şubrezită. Cu greu 

şi-a găsit o garsonieră la etajul opt al unui bloc de lângă parcul Cişmigiu, 

din Bucureşti. În parc practica un  tip de activitate didactică precum vechii 

filozofi greci: se plimba cu tinerii pe alei, învăţându-i diferenţa dintre 

lumina soarelui în amurg şi la răsărit, între prostie şi spirit, între necredinţă 

şi credinţă. 

A publicat articole (majoritatea sub pseudonim) în revistele de cultură şi a 

supravieţuit datorită meselor gratuite de la cantina Uniunii Scriitorilor. 

În tot acest timp a fost supravegheat în permanenţă de Securitate şi i s-a 

înscenat o delincvenţă, fiind arestat în holul unui hotel, sub învinuirea de 

speculă, nedovedită. 

După decembrie 1989, cunoaşte o popularitate fulminantă. Primeşte în 

garsoniera sa zeci de ziarişti, iar în lumea culturală începe să se vorbească  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

despre un nou curent: ţuţismul. Marian Munteanu, liderul Golaniadei din 

1990, se declară un discipol al lui Ţuţea. 

Petre Ţuţea publică mai multe cărţi, dar talentul lui nu e acela de scriitor, 

ci de orator. Astfel, Ţuţea a rămas celebru cu o culegere de vorbe 

memorabile. 

Andrei Pleşu a scris despre popularitatea târzie a lui Ţuţea ca despre un 

ultim ghinion al vieţii lui: “I-a fost hărăzit să ajungă un personaj 

«mediatic» în faza crepusculară a evoluţiei sale, pe un fond de uzură fizică 

şi psihică greu de compensat fie şi printr-o excepţională înzestrare nativă”. 

Ţuţea moare la 3 decembrie 1991, dimineaţa. Avea 89 de ani. Este dus de 

la Bucureşti la Boteniul natal cu o maşină care transporta morcovi. 

Înmormântarea are loc în ziua Sfîntului Nicolae, drumul spre locul de veci 

făcîndu-l într-un car tras de boi. Cei prezenţi la înmormântare susţin că 

nici măcar nu erau boi. Erau vaci. 

  

„Eram un prost – avea să declare Ţuţea la bătrâneţe – la vârsta la care 

Eminescu scria «Luceafărul», eu jucam ţurca marxistă”. Petre Ţuţea a fost 

un tânăr de stânga. Preluase o butadă a unui filozof francez: “Cine, la 20 

de ani, nu este de stânga, nu are suflet! Cine, la 40, mai este de stânga, 

acela este imbecil!”. Trecerea lui Ţuţea la legionarism s-a petrecut în 

Germania. Acolo s-a întâlnit cu Nae Ionescu înfocat teoretician al dreptei 

româneşti din perioada interbelică. "Te-ai dumirit şi tu, Petreche", i-a spus 

Nae Ionescu. Ţuţea a trecut astfel de la ateism la ortodoxism. 

El a rămas în memoria multor români cu o comparaţie între creştinism şi 

ateism: “O babă murdară pe picioare, care sta în faţa icoanei Maicii 

Domnului în biserică, faţă de un laureat al premiului Nobel ateu - baba e 

om, iar laureatul premiului Nobel e dihor. Iar ca ateu, ăsta moare aşa, 

dihor”. 

Ţuţea a murit ca liberal. Cum a trecut la liberalism? A explicat într-unul 

dintre multele interviuri acordate după 1990. “Daca a urcat pana la mine 

ditamai animalul, din delicatete... i-am semnat adeziunea”. 

“Animalul” pomenit de Ţuţea era Dan Amedeo Lazarescu, unul dintre 

iniţiatorii reînfiinţării PNL-ului după Revoluţie. Legenda spune că liftul nu 

a funcţionat în ziua cu princina, iar Ţuţea a fost înduioşat de efortul lui 

Lazarescu, care, la 72 de ani, urcase pe scări opt etaje pentru el. 

”Nu mă tem de moarte. Mă tem de însingurare. Eu, care am fost prezent la 

toate tragediile şi victoriile acestei ţări, mă simt ca un par în mijlocul 

furtunii. Singura nădejde este că, om cum sunt, Dumnezeu mă iubeşte şi 

aşa…”-Petre Ţuţea 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iuliu Maniu (n. 8 ianuarie 1873, Bădăcin, în apropiere de Șimleu 
Silvaniei — d. 5 februarie 1953, Sighetu Marmației) a fost un om 
politic român, deputat român de Transilvania în Parlamentul 
de la Budapesta, de mai multe ori prim-ministru al României, 
președinte al Partidului Național-Țărănesc, deținut politic 
după 1947, decedat în închisoarea Sighet. A fost membru de 

onoare (din 1919) al 
Academiei Române. 

 

arele om de stat, Iuliu Maniu, a murit în ziua de 5 februarie 1953 

la Penitenciarul din Sighet, după o lungă şi grea suferinţă, ca urmare 

a anilor de tortură la care a fost supus. Unificatorul şi creatorul 

statului naţional modern, fost prim ministru al României, fost şef al 

PNŢ şi al Partidului Naţional Român din Transilvania, fost membru 

în Parlamentele din Bucureşti şi din Budapesta, fost şef al 

Consiliului Dirigent al Transilvaniei, avocat al Mitropoliei Greco-

Catolice din Blaj, nobil din Bădăcin şi lider al Opoziţiei 

democratice, apropiat al regelului Mihai, s-a sfârşit în chinuri 

cumplite, iar rămăşiţele sale pământeşti, fiind aruncate într-o groapă 

comună de caralii ţapinarului Vasile Ciolpan, conducătorul 

închisorii, ulterior, culmea, decorat de Emil Constantinescu (uterior, 

fiindu-i retrasă). Nici în ziua de azi nu s-au găsit rămăşiţele 

pământeşti ale fruntaşului ţărănist. 

În iarna anului 1953, Maniu avea vârsta de 80 de ani. Era singur 

într-o celulă de 2/3 metri. Paralizase. Nu-şi mai simţea trupul de la 

atâtea bătăi. Perfect lucid, însă, asculta rugăciunile cardinalului 

Hossu. Un gardian cu frică de Dumnezeu i-a facilitat lui Corneliu 

Coposu un ultim dialog cu înţeleptul de la Bădăcin. “Ei voi sfârşi 

aici. Această nenorocire va mai dura vreo 20 de ani, după care va 

trebui să reangajezi PNT-ul în lupta pentru democraţie”, aşa i-ar fi 

spus atunci secretarului său particular. 

Sursa: http://mariusghilezan.ro/cum-a-murit-iuliu-maniu.html 

“Sufletul mi-l închin atotputernicului Dumnezeu, tot 
devotamentul meu şi dincolo de mormânt mult încercatului 
meu neam românesc, iar iubirea mea o leg cu fraţii şi nepoţii 
mei şi cu bunii mei prieteni, care nici întru cele mai grele 
persecuţii nu m-au părăsit în calea grea care mi-a fost hotărâtă 
de soartă.” 

Acesta era punctul 1 din testamentul lui Iuliu Maniu, locuitor 
din Bădăcin, domiciliat în Bucureşti, strada Caragea Vodă 27, 
pe care 1-a semnat la Braşov, în faţa notarului dr. Nicolae 
Ioaneş, pe data de 8 februarie 1941. Făcut într-un moment de 
răscruce şi pentru el şi pentru vremurile prin care trecea, a 
căror grozăvie o intuise, Iuliu Maniu a dorit să-şi îndrepte 
gândul înspre urmaşii apropiaţi, dar şi îndepărtaţi, dorind ca 
aceştia să devină folositori perpetuării neamului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Născut: 6 octombrie 1902, Boteni, Argeș 
Decedat: 3 decembrie 1991 
Părinţi: Petre Bădescu, Ana Țuțea 

upranumit un Socrate al României, filosoful Petre Ţuţea s-a născut 

în 1902 la Boteni, în judeţul Argeş, în familia unui preot. În anii ’30 

a făcut parte din valul de intelectuali reuniţi în jurul lui Nae Ionescu: 

Constantin Noica, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu. 

După război, a avut parte de o prigoană comunistă feroce: arestat 

vreme de cinci fără condamnare din 1948-1953. Ţuţea a fost 

condamnat în 1959 la 18 ani de muncă silnică din care execută opt. 

A murit în 1991. 

Citate celebre: 

“ Se spune că intelectul e dat omului ca să cunoască adevărul. 

Intelectul e dat omului, după părerea mea, nu ca să cunoască 

adevărul, ci să primească adevărul.” 

„Am avut revelaţia că în afară de Dumnezeu nu există adevăr. Mai 

multe adevăruri, zic eu, raportate la Dumnezeu, este egal cu nici un 

adevăr. Iar dacă adevărul este unul singur, fiind transcendent în 

esenţă, sediul lui nu e nici în ştiinţă, nici în filozofie, nici în artă. Şi 

când un filozof, un om de ştiinţă sau un artist sunt religioşi, atunci ei 

nu se mai disting de o babă murdară pe picioare care se roagă Maicii 

Domnului.” 

„Acum, mai la bătrîneţe, pot să spun că fără Dumnezeu şi fără 

nemurire nu există adevăr”. 

„O babă murdară pe picioare, care stă în faţa icoanei Maicii 

Domnului în biserică, faţă de un laureat al premiului Nobel ateu - 

baba e om, iar laureatul premiului Nobel e dihor. Iar ca ateu, ăsta 

moare aşa, dihor.” 

„Eu când discut cu un ateu e ca şi cum as discuta cu uşa. Între un 

credincios şi un necredincios, nu există nici o legătură. ăla e mort, 

sufleteşte mort, iar celălalt e viu şi între un viu şi un mort nu există 

nici o legătură. Credinciosul creştin e viu.” 

 „Ateii şi materialiştii ne deosebesc de animale prin faptul că nu 

avem coadă.” 

 „Ateii s-au născut, dar s-au născut degeaba”.  

„Eu nu detest burghezia. Eu m-am lamurit că un om care vrea să fie 

bogat nu este un păcătos. Spunea odată un preot bătrân: Circula o 

zicală că banul e ochiul dracului. Eu nu-l concep ca ochiul dracului, 

eu îl concep ca pe o scară dublă. Dacă-l posezi, indiferent în ce 

cantităţi, şi te mişti în sus binefăcător pe scară, nu mai e ochiul 

dracului. Iar dacă cobori, atunci te duci cu el în infern, prin vicii, 

prin lăcomie şi prin toate imperfecţiile legate de orgoliu şi de pofta 

de stapân.”  

http://mariusghilezan.ro/cum-a-murit-iuliu-maniu.html
http://www.istorie-pe-scurt.ro/?p=3748


 

 

 

 

 

 

 

 

ică, niște cică se jucau cu-o bombunică, scuze celor ce le cheamă 

bombonica, nu e dramă, mai devreme, mai târziu a venit un vizitiu , 
a lovit cu biciu-n poartă de-a țipat regina moartă. Am uitat să spun 
aici, nu se-admit nici priculici, nici moțați, nici fanfaroni, genii rupți 
în pantaloni, de iubire vom vorbi până ni s-or strepezi dinții, limba, 
esofagul, uit cuvântul dragă, dragul, ne vom bate doar în rime, 
scrime, scrum și pantomime, viața-i veselă și tristă cum o iei, ca pe-o 
batistă, albă sau cu mult noroi, cizma-i cizmă, chiar de-s doi colonei 
puși la uscat, doar somonul e mai lat. Arta a învins războiul, moartea 
nu a ucis arta,un Urmuz nu se mai naște, dar învie pân-la Paște.Dac 
Sublimele sublimite. 

Să te arăți cum ești este o provocare, nimeni nu o agreează.  

Criticile și laudele m-au stimulat deopotrivă.Un nebun nu poate fi 
oprit. Cineva a spus că este un kitsch ceea ce scriu. Poate. Dar este al 
meu. În poezie este greu să mai fi azi original. Adică autentic. Mă 
exprim liber și libertatea este prima condiție a existenței unui 
autor.Există o disproporție între menire și meschinăria cotidiană. 
Unii se sinucid. Pentru un om cu preocupări artistice, ura constantă 
este un apanaj ciudat, eufemistic vorbind. Cunosc un personaj cu 
care nu pot comunica de ani de zile, i-am întins mâna de câteva ori, 
el s-a uitat la mâna mea și mânia sa a crescut ca o buruiană. Vae 
victis. Uneori ți se pare că trăiești, ai un credit neștiut. 

Am văzut porumbeii triști în parcul care plângea. La câte uși închise 
nu am bătut? Ca oaspeții veniți la Sodoma. Numai corbii sau ciorile 
venite seara în Cișmigiu nu cunosc tristețea. Ele murdăresc totul. 
Nimic nu este logic, poate că așa trebuie. Cărțile nemuritoare sunt 
despre dragoste – Iliada, Odiseea, Război și Pace, Donul liniștit, ș.a. 
Chiarși Cântecele lui Maldoror. Nu mai pot scrie versuri. S-a perimat 
poezia? O femeie de circa 60 de ani este pe cale să ne părăsească, dar 
ea vrea să mai publice o ultimă carte. M-a impresionat. Scrisul este o 
religie. 

Nu este greu să fii luat drept altul. Ce trist.  

Musil a râs de Kakania, a râs de orice idee de stat, era un anarhist 
pașnic. Ulrich reprezintă 99% din omenire. Omul fărăînsușiri 
există.Înfocat și entuziast. Ce spun conducătorii? Mă doare undeva. 
Din Evul Mediu mă doare. Vorba cârciumarului din Bellevue – do ut 
res. Conducătorii sunt rapizi, scutierii se mişcă mai greu. Don Juan 
lipseşte de la apel. E la infermelie. Are infecţie luetică. Trece. Don 
Juan trece. Scutierul este un Păturică, ceva mai solid. Doamne, nu 
mă-nvăţa ce-i ura, nu-mi lăsa sufletul să plece ca un lup în lume, 
unde e fratele meu, Cain? E lângă tine, lângă tine, îmi spune Domnul, 
acum este momentul răzbunării. Eu tac, se uită lung la mine Cain, el 
plânge .ori îşi tăinuieşte gândul? O, Doamne, nu mă pune la-
ncercare, dă-mi-l pe Cain înapoi, ca-n vremuri bune. Priveşte Cain şi 
se roagă-ncet cu mine.Nu e bine să fii sfânt, credeți-mă, deși nici nu 
am fost vreodată.  

Cândva creşteam viermi de mătase, îi priveam cum alunecă unul 
peste altul, ca nişte degete tăiate care se mişcă autonom, păstrând  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

totuşi dorinţa de a apuca, de a lua. Muşcau cu sete din frunza 
de dud, verde, strălucitoare. Iar mătasea lor are ceva din lumina 
stelară. 

Idealul unora este satirul, al altora satira.  

Cine este în epicentru cade primul, cei de la margine se uită, dau din 
picioare să n-alunece-n groapă, cine se află în epicentru va striga din 
adâncuri, de ce, Doamne, de ce eu sunt alesul? De ce, Doamne, de 
ce?Între ideal și veridic este o falie, mulți cad în ea.  

Bucuria de a te trezi la miezul nopţii, în miez de zi, de a scrie versuri 
pe care nu le citeşte nici orbul cu sensibilitatea în deşte, sihastru nu 
sunt, nici sfânt, poate nebun, raiul e doar o coală de hârtie, vor înflori 
în curând grădinile-n cer, morţii blânzi din pământ.Să-ți spun cum se 
scrie un poem bun – aduni cărți, vise și amintirile iubirii tale, la 
amesteci și dai drumul cuvintelor săzboare. Încearcă să nu respiri.  

Rolul meu este de a mă interpreta pe mine, după lectura Comediei 
Divine, eu îmi scriu textul, regizorul sunt eu, uneori se amestecă şi 
Dumnezeu, dar, din nefericire, spectacolul este mereu întrerupt de 
exclamaţiile unui surd, poate că eu nu înţeleg surzenia lui, poate că-i 
darul Demiurgului. Olarul face ulcele, ulcele nu-l fac pe olar. 
Întunecarea minţii nu poate fi dezvăluită. O scânteie poate provoca 
un incendiu, dar după ce dispar obiectele unde se duce focul? 
Moartea din matcă, moartea din ou. Lumea există în oglindă,în apă, 
în vis. Când privighetoarea s-a hotărât să moară, ea nu a mai fost 
privighetoare. Lotca pluteşte pe apă. Dar fără apă, lotca nu ar mai 
pluti. Ce este mai important? Sufletul nu este un obiect, dar nici 
obiectele nu sunt obiecte. Urechea nu se poate auzi, ochiul nu se 
poate vedea. Înţeleptul ştie căorice vede în interior sau în exteriorul 
său, nimic nu este adevărat. Unghiile, părul cresc continuu, cel 
înţelept observă schimbările pentru a înţelege veşnicia. Peştii din 
adâncuri îşi schimbă înfăţişarea, deşi marea este aceeaşi, la fel şi 
moartea, viaţa, un continuu.Când vedem un taur, un cal, un copac, 
noiştim să le numim, deci ele nu mai există în substanţa lor. 
Înţelepciunea şi curajul nu te vor face să cuprinzi infinitul. 

De ce să nu iei Premiul Nobel, dacă ți se oferă.Iar dacă nu ți se oferă, 
este și mai bine. Fără iubire totul ar fi foarte banal, eu spun acum o 
banalitate.  

În clipa când ai terminat cu corespondența, rămâi singur în fața 
coalei electronice. Fumezi sub ploaia ucigătoare. O ploaie închipuită, 
cum este totul pe lume. Te eliberezi de teamă, câștigi în plictis. Aș 
prefera uneori să fiu plantă.Artistul parodiază realitatea sau o 
deformează?Din instabil el face un bloc de granit, din durere – un 
Rai. Un fierar s-a îndrăgostit de o contesă. Fierarul are un copil cu 
contesa. Contele vine din război fără picioare și fără mâini. Fierarul 
pleacă în lume. De aici începe ficțiunea. Desigur, copilul, bastardul ar 
putea fi eroul unui alt roman. Cunosc o persoană care la fiecare apel 
telefonic începe să plângă. O admir pentru rezistența ei prin plâns. 
Stranii sunt cei care se ascund de propria suferință,cum pot? Nu-mi 
plac cei care se laudă cu propria bună stare. Chiar și suina are 
nemulțumiri. Cu vârsta câștigăm al treilea picior, dar nicicum al 
doilea creier. Uluitor , o persoană fără casă, fără soț, cu un copil, 
câștigă inima unui australian, deschide o editură,se realizează. Mă 
înclin. 

(Continuare în pagina 15) 

  



A muri iubind. Ce vis frumos.  

xistă început, nu există sfârșit. Eu dupăfiecare film, fiecare roman, 

scriu în minte o continuare, așa cum Tolstoi nu se mai putea despărți 
de personajele sale din „Război și Pace”. 

ORICE IDEAL ESTE FALS PRIN DEFINIȚIE. Atunci, de ce îl căutăm?  

Dragostea intensă nu durează doar două luni. Cred în dragostea pe 
viață, care se confundă cu viața, adevărata minune. Ultimul timp 
urmăresc expresia fețelor, mai puțin simetria trăsăturilor, constat că 
femeile sunt mai expresive. Sau joacămai bine un anumit rol.  

Cu cât o idee este mai înaltă, cu atât fug mai mulți de ea.  

În dormitorul somptuos, tapisat cu postav roșu, cu ferestre largi și 
cercevele lăcuite … murea un om. Vedea o grădină însorită,cu 
portocali, dar o voce spuse – Ninge. Pe loc se făcu un ger cumplit. 
Cineva îl ruga să se scoale, dar el plecase. De pe acoperişuri 
atârnătoporişti, braţe tăiate, oraşul este cuprins de flatulenţă, o 
unitate militarăcondusă de căpitanul Şutmăreţ defilează în tăcerea 
nopţii, ca în filmul „Fragii sălbatici”, un sac cu sâni tăiaţi este aruncat 
pe o fereastrăa castelului părăsit, din marginea urbei. Mă grăbesc la 
gară şi nu ajung. Alergşi drumul se bifurcă, apoi se destramă, sunt în 
câmo, stele strălucitoare ca becurile într-un brad de sărbători clipesc, 
un cârlig mă apucă de guler şi măaruncădeparte, să nu mai vii pe 
asici , mi se spune.În trandafiri este un gust de roşu rânced, pe lume 
a venit un copil orfan. O văduvă-lehuză îşi sfârşeşte zilele pe o piele 
de miel. Oamenii au pleoapele plecate, ele se umflă, ca nişte cepe 
mari, putrede, spre sud. Se refugiază o ultimă rândunică. Tot ce 
rămâne, moare. Astfel s-a născut statul . La Sybaris cred că aş fi 
rămas definitv. Dar nu aveam legitimaţie, buletin, paşaport, 
adeverinţpă, chitanţă, fotografie, chip, haine, trup, suflet, nimic. 
Acesta era Sybaris, cel jinduit de Marele Poet. De Binele Suprem îmi 
pasă, dar vă rog să mă aşteptaţi puţin, revin peste trei secole.E greu 
să fii scriitor, te-njură lumea, e greu să fii şi om, să fii neom este mai 
simplu, ţânţarul anofel , care citea din Marmontel e mult mai fericit, 
bestia, monstrul minuscul, fragil, do ut des, mă mângâie, mă 
amăgeşte, îmi spune, fii atent, un deştept face prostii mai mari decât 
un prost, aici este toată chestia. Veți vedea într-o zi cum pământul pe 
mormântul meu se va ridica în zbucium, eu voi ieși tânăr, curat, voi 
scrie ceea ce nu am apucat să scriu. Un gând a căzut de-a dura pe 
soclu. Obrajii, gura îmi erau aprinse. O haită de muguri mă alerga 
prin cimitir. În oraș a părut o stradănouă, fără nume, fără case, trec 
pe strada aceea, se numește NICIODATĂ. 

Nu poți cere credință, iubire, dar respect poți săceri.  

Nu mai era sigur pe nimic, numai creierul îi lucra febril. Mai febril ca 
niciodată. Îi trimitea ghirlande de metafore, fragmente de marmură, 
diamant, iar ea tăcea ca un sfinx. „Un sfinx trebuie spart, să vedem ce 
este înăuntru”.Se gândea el. Dar distanţa ca şi timpul ca şi indiferenţa 
ucid sentimentele cum mor păsările în zborul lor spre sud, prinse de 
un vânt rece. A plecat, cu o carte de un învăţat chinez, în munţii 
Tibetului, s-a ras în cap, cum făcuse în primul an de facultate, când 
şi-a pierdut prima iubire, a dispărut. Ea s-a prefăcut într-un corb 
negru şi în fiecare noapte rosteşte clar, răspicat, ca în celebrul poem 
al lui Poe..” Nevermore.”.E mai bine să te afli printre persecutați, 
decât printre persecutori, dar și mai bine este să nu te afli nici aici, 
nici dincoace. În cer nu există umor, zice Mark Twain. Bate-mă, dar 
lasă-mă sărâd, adaugă Moliere, din cealaltă parte a cimitirului. Unde 
nu sunt dușmani, nu este victorie, spunea Balzac, dar nici unde nu 
sunt prieteni nu este victorie, adăuga Șalom Alehem. Când te 
sărutăun ipocrit, numără-ți dinții.Îngeri cu aripi strivite de sfere, 
râuri care sunt înmormântate, piatra lovită de copite, o dragoste 
neterminată ne apasă, uneori pământul este mai curat decât cerul.Eu 
scriu tragedii, spune Dionisos. Cine îl crede? Omenirea seamănă cu 
ursul fugărit de foame din pădure. Așa am rămas dupăpierdutele 
iubiri. Nemișcat. Pentru cât timp? Să te obișnuiești cu orice rană. Așa 
vei supraviețui. Nu te omoară aceste răni, ci ideea că ești rănit. Un 
cerb murind cu săgeata în trup, săgeata fiind de fapt ideea morții. 
Astfel există situații fără ieșire, ne obișnuim cu ele. Cunosc câteva 
cazuri, oameni loviți de boala prea cunoscută și necruțătoare, care 
trăiau fără speranța vindecării și totuși trăiau. Mă simt un pigmeu în 
fața lor. Femeile sunt superioare, sub aspectul suferinței, multor 
bărbați, eu aș spune unui bărbat – Fii femeie. 

De fiecare dată când îți povestești viața, mai schimbi ceva, nimic nu 
se reproduce identic. Înseamnă că nici noi nu ne cunoaștem propria 
viață.  

Cineva cunoscut de decenii, m-a trădat într-un mod absolut uluitor 
și mișelnic, predând unui clejnic propria corespondență. Nu pot nici 
uita, nici ierta, dar ce folos, pe respectiva o doare undeva. Mijloace 
scuză scopul sau invers? Scopul se degradează prin mijloacele 
folosite, la fel ca în lupta politică. La fel ca în stalinism. Falsul 
prieten, iepurele este adevăratul inamic, îți distruge încrederea. 

„Nisipurile tac, ca și cum nu ar vedea ,marea”, frumos spune Fischof.  

O, rugi zadarnice. Artistul ca enigmă , emblemă, siglă, delicat, natură 
la miez de noapte, un bâtlan a zburat înspre sud, ceva trist, ceva 
mortal, ca o durere suspectă. Cine spunea că numai Dumnezeu are 
dreptul la existență? Are dreptate?Și este trist acest Dumnezeu? 
Suntem noi doar stații facultative în trecerea timpului? Un obelisc 
negru a fost așezat în centrul Paradisului. Fratele meu este strigătul, 
scria Din adâncul cenușii fratele Benjamin, l-a auzit cineva? Probabil. 
Dar va veni ora când noi vom vedea de undeva, de sus, cum ne vor 
privi alții. Maimonide credea căpărerile oamenilor despre Providență 
sunt în număr de cinci. Eu cred că fiecare om are o părere, deci sunt 
opt miliarde de feluri de a privi. A muri în somn, a nu mai muri. 
Femeia la treizeci de ani, de Balzac, o povestire, mi se părea 
neinteresantă când aveam eu optsprezece, apoi îmi aminteam cum 
mă uitam la o călugăriță venită la Vatra Dornei să se trateze de 
stomac. Mă uitam ca la o icoană, o văd și acum, avea un oval perfect 
al chipului, ochi negri, sprincene mai frumoase decât orice 
aranjament, buze neiertător de frumoase, un corp unduitor în 
hainele lungi și negre ale călugăriei, o prizonieră a propriei 
frumuseți. Am visat-o mult timp, o văzusem când abia eram de clasa 
a opta. O mai trăi? Apoi, mulți ani mă gândeam ce ocupație ar avea o 
necunoscută în tramvai, în autobuz, era o curiozitate pe care Balzac 
mi-o insuflase, cine era necunoscuta? Juristă, 
contabilă,profesoară,vânzătoare, orice amănunt măfăcea să fac 
supoziții. Eram convins căvoi scrie cel puțin zece romane. Dar tainele 
au rămas taine, romanele le-au scris alții. Eu am trecut cu arme și 
bagaje la poeți, iar poeții s-au dus care încotro. Unii au murit. Alții 
abia salută. Nu-i nimic. Eu scriu ce îmi trece prin cap. Mâinile mele 
se odihnesc, transplanturile de adevăr încercate de mine au reușit în 
parte, eu nu mi-am dorit să fiu un simplu funcționar al tragicomediei 
moderne, am vrut să-nving apatrențele unei strări de nepăsare și 
stadiul unei civilizații îngândurate, mâinile mele se odihnesc ca 
înaintea unei frumoase glume făcute de un mort, care sărind de pe 
catafalc își face drum spre ieșire. Disperate, păsările se aruncă în 
străfundul cerului. Mie nu mi-a răspuns nimeni la nici o întrebare. 
Marea se simte apăsată de prea multe vase de mare tonaj. Oșoaptă 
zboară dintr-o carte în alta. Fiecare fir de nisip reprezintă un fost 
imperiu. Ați văzut un corb cu o rază de lună în cioc? Eu am văzut. 
Pentru un pictor firimitirile de pâine sunt filigrane pe masa tăcerii. 
Când noaprea este prea fierbinte, stele devin colțunași. Mi-ar plăcea 
ca după ce voi fi decapitat, capul meu să fie coborât într-o fântână 
răcoroasă, adâncă. Nu uita niciodată - soarele răsare pentru tine, nu 
răsari tu pentru el.  

Un adevărat creator trebuie să fie și nebun. Cineva care mănumește 
nebun mă scutește de orice reproș. Pe site-ul „Proletarii din 
Macondo”,un individ pe nume Stancagri mă face în toate felurile. 
Culmea, este un pic de rudă. Singurul lui defect este că , deși nu are 
minte, minte. Adică are două defecte într-unul.  

Să-nmormântezi un râu? În visele mele , marea curge spre munte, iar 
tot ce este nobil, dispare noaptea. Cuiele plâng. Pe umeri îmi pun 
propria umbră. Îmi place ” L”ange aux poupons”. Să dăm uitării 
iubirea și vom deveni cai, măgari, etc. În ce constăforța cea mare? În 
nebunie. Ați auzit de Kusniewicz? Rău, este un mare scriitor, adică a 
murit. Nu pot să mă dezlipesc de „Regele celor două 
Sicilii”.Bernadetta a fost concepută în împrejurări greu de reținut… 
Avocatul, tatăl eiși-a îndeplinit datoria și a părăsit patul conjugal… 
Mama avea dureri de dinți din cauza curenților… Vă imaginați, dragi 
cititori. Dar „Lecția de limbămoartă”, o capodoperă?  

Ce mi-ai lăsat, plecând? Așa întreabă poetul. Numai regii ar putea 
pune o asemenea întrebare. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sfârşitul anului 1982, România atingea vârful datoriei externe de 11 

miliarde USD, fiind dependentă Fondul Monetar Internaţional, care, în 

înţelegere cu miliardarul George Soros, despre a cărui implicare în 

evenimentele din decembrie 1989 voi vorbi ulterior, a planificat, o serie 

de operaţiuni speculative dezastruoase pentru România. 

 

upă aceste operaţiuni speculative, ţara noastră ar fi urmat să intre în 

blocaj financiar şi încetare de plăţi. Numai că Nicolae Ceauşescu a luat 

FMI-ul prin surprindere, hotărând după 1985 să facă plata tuturor 

datoriilor externe înainte de termen, România nemaintrând în capcana 

tranzacţiilor bursiere întinsă de FMI. Soros reuşind ulterior să dea un „tun” 

de 1,1 miliarde de lire sterline prin intermediul bursei din Londra. Chiar şi 

aşa FMI-ul a impus României penalizări pentru plăţi anticipate. 
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Din cauza FMI-ului dirijat de SUA, care cerea achitarea datoriei României 

cu o dobândă triplată, mare parte din producţia agricolă şi industrială a 

ţării a trebuit să ia calea exportului, creând deja cunoscutele cozi la 

produsele alimentare. Agentul termic a fost raţionalizat şi benzina a fost 

distribuită pe cartelă. Aşa se face că, începând din 1987, SUA au 

dezlănţuit o campanie intensă de diabolizare a lui Ceauşescu prin 

intermediul presei occidentale. Posturile de radio Europa Liberă şi Vocea 

Americii au lansat în premieră zvonul fals că Gorbaciov stabilise un 

înlocuitor al lui Ceauşescu. În martie 1989, când Ceauşescu reuşise să 

ramburseze integral datoriile, România mai avea în plus 3,7 miliarde USD 

depuşi în bănci şi creanţe de 7-8 miliarde USD. La această sumă s-ar fi 

adăugat şi exporturile României din 1989 care au fost de 6 miliarde USD. 

Arhivele oficiale, coafate în cei 24 de ani scurşi de la revoluţie, nu mai pot 

justifica azi decât existenţa a 2 miliarde USD. De ce s-au „volatilizat” 

aceşti bani? N-are rost să mai explic. Cine a făcut-o? Dacă România avea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şi după 1989 în serviciile de informaţii şi în Parchete vreun român patriot, 

am fi aflat până acum. 

Există indicii că în noaptea de 14/15 decembrie 1989, de la flotila 

prezidenţială de la Otopeni ar fi decolat un avion Il-18, care a executat un 

transport special, cu destinaţia Teheran. Şi că avionul ar fi avut la bord 

lingouri de aur cântărind 24 t. Într-adevăr, avionul figurează în fişele de 

evidenţă aeriană că s-a întors gol din Iran, pe 4 ianuarie 1990. Dacă 

lucrurile sunt reale şi explicaţia poate fi una extrem de simplă. Ceauşescu 

descoperise încă din 1987 că România avea în propria ogradă toate 

„comorile” care-i permiteau să nu mai depindă vreodată de FMI şi mai 

mult decât atât i-ar fi făcut concurenţă acestui organism. Un prim pas fiind 

acela de a se asocia cu China, Iranul şi Libia, într-o bancă care să acorde 

împrumuturi cu dobânzi mici, destinate ţărilor în curs de dezvoltare. Banca 

în cauză se numea BRCE (Banca Română de Comerț Exterior) prin 

intermediul căreia, întreprinderile de comerț exterior ale României 

derulaseră operaţiunile de aport valutar special, de pe urma cărora a fost 

rambursată datoria externă a ţării noastre.FMI îşi permitea să acorde de 

câteva decenii împrumuturi, condiţionate de ingerinţele brutale în 

economia ţărilor creditate, datorită rezervei de 2.996 tone de aur, de care 

dispunea. Hărţile cu zăcămintele minerale începuseră să fie introduse pe 

calculator în România, la sediul Întreprinderii de Prospecţiuni şi Foraje 

„Geofizica” din anul 1971 şi erau permanent actualizate, aşa că Ceauşescu 

a aflat că din munţii României se extrăseseră până în 1987 circa 2.070 de 

tone de aur şi că România mai avea 6.000 tone aur, adică de trei ori cât se 

exploatase până atunci şi care în 2013 a ajuns să valoreze 250 miliarde 

euro. Numai că pe lângă aur, Ceauşescu ştia că în aceleaşi zăcăminte se 

află argint şi metalele rare, extrem de valoroase precum arseniu, galiu, 

germaniu, molibden, titan, vanadium, wolfram etc. Şi conta mult pe 

acestea întrucât ele sunt evaluate azi la 6.000 !!!!! de miliarde de euro. În 

acei ani, aplicaţiile de larg consum ale tehnologiei utilizate de americani şi 

sovietici la programele lor cosmice Apollo şi Soiuz abia începeau să apară 

pe piaţă. Video playerele/recorderele, camerele de filmare video, 

calculatoarele şi telefonia mobilă, au la bază microprocesoarele la 

fabricaţia cărora materia primă sunt metalele rare aflate din abundenţă, 

alături de aur în zăcămintele din Munţii Apuseni (minele Roşia Montană, 

Almaş, Baia de Arieş, Bucium, Brad şi Săcărâmb). 

                După 1990 au apărut o mulţime de producători europeni de 

telefonie mobilă precum Nokia care au fost nevoiţi să importe aceste 

metale rare din Africa Centrală şi Australia, deşi România era mai 

aproape. Boom-ul producţiei la nivel mondial de calculatoare şi telefoane 

mobile s-a produs după 1990, când în România avusese deja loc scurt-

circuitul din decembrie 1989. Chiar şi aşa, Ceauşescu prevăzuse această 

dezvoltare şi construise împreună cu concernul american Texas 

Instruments, o întreagă platformă industrială dedicată electronicii, numită 

IPRS Băneasa, lăsând-o moştenire românilor. Care cu o minimă investiție , 

ar fi permis României să producă şi să deţină calculatore, telefoane mobile, 

reţele proprii de internet şi de telefonie. Numai că imediat după 1990, 

IPRS a fost dezmembrată cu bună ştiinţă pentru a fi transformată în 

investiţie imobiliară.  

(Continuare în pagina 17) 



Să nu fi ştiut aceste lucruri cel care conduce „de facto” SIE, generalul 

Silviu Predoiu, absolvent al facultăţii de Geologie care a lucrat ca inginer 

geolog la ICE Geomin (1984-1985) și la Întreprinderea de Metale Rare din 

București –IMRB (1985-1990), îndeplinind din 1987 funcţia de CI-st al 

IMRB? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să nu fi ştiut aceste lucruri preşedintele-geolog Emil Constantinescu, cel 

care a avut revelaţia nerentabilităţii mineritului în România, închizând 

jumătate din exploatările miniere? 

Să nu-i fi spus măcar şeful cancelariei sale prezidenţiale, Dorin Marian şi 

el geolog de meserie? 

                     Să nu fi ştiut nici măcar premierii Teodor Stolojan şi Nicolae 

Văcăroiu, proveniţi din Consiliul Planificării economice de dinainte de 

1989? Şi nici Ion Iliescu fost membru CPEx al PCR? Pe baza estimărilor 

specialiştilor săi, Ceauşescu şi-a făcut un plan de extracţie masivă până în 

anul 2040, astfel încât banca pentru investiţii în ţările în curs de 

dezvoltare, să beneficieze de un flux neîntrerupt de finanţare, acoperit în 

aur. 

                                        Aşadar, Ceauşescu intenţiona ca în decurs de o 

jumătate de secol să extragă la greu aur şi metale rare româneşti, care să-i 

asigure un fond anual de cel puţin 8 miliarde USD pe care România să-l 

ruleze prin intermediul BRCE (care avea ea însăşi un capital de peste 10 

miliarde USD), investindu-l în construcţia de obiective economice şi de 

infrastructură în afara graniţelor, cu proiecte concepute de arhitecţii 

români, cu mână de lucru constituită din muncitori şi ingineri români şi cu 

utilaje şi maşini proiectate şi produse în România. Unde? În primul rând în 

China şi în statele prietene acesteia din Asia de Sud-Est, în Iran şi în 

statele musulmane aliate acestuia din Africa şi Orientul Apropiat şi pe cont 

propriu în America de Sud. Adică exact ceea ce face China acum cu Victor 

Ponta şi Traian Băsescu care stau cu mâna întinsă la cerşit pentru posibile 

investiţii de 8 miliarde de euro. 

 

 

 

 

 

  

 

Trebuie să recunosc că acest plan, conceput de mintea nu prea şcolită a lui 

Ceauşescu, un om neobişnuit de patriot pentru poporul lipsit de 

recunoştinţă, din mijlocul căruia s-a ridicat, era genial. Şi poate fi numit 

Testamentul lui Ceauşescu. Interesant ar fi să urmărim ce s-a întâmplat cu 

„comoara” respectivă, după asasinarea lui Ceauşescu. BRCE, care după 

revoluţie şi-a schimbat numele devenind Bancorex, a ajuns în faliment în 

1999, după ce prin ea, Ion Iliescu a miluit cu credite nerambursate sau 

ilegale zeci de mii de membri ai nomenclaturi postdecembriste, provenită 

din falşi dizidenţi şi chiar suspecţi de terorismul practicat după Lovitura de 

Palat din 22 decembrie 1989. Sub privirea guvernatorului BNR. Bancorex 

a fuzionat prin absorbţie în Banca Comerciala Romana (BCR) şi la 

privatizarea din 2006 a BCR, guvernatorul BNR împreună cu premierul 

Tăriceanu a obligat poporul român să plătească suma de 3,75 miliarde euro 

către Erstebank, din Austria, pentru găurile negre avute de Bancorex. Cum 

din privatizarea BCR românii au încasat de la austrieci numai 2,25 

miliarde euro, ei mai au de plătit acestora încă 1,5 miliarde euro. Dacă prin 

absurd la conducerea României ar fi nimerit din greşeală vreun om cât de 

cât patriot ca Ceauşescu şi i-ar fi trăsnit prin cap să aplice Testamentul lui 

Ceauşescu, i-ar fi fost imposibil, căci îi lipsea una din rotiţele 

mecanismului conceput de el, banca românească.                                      

Din septembrie 1990 şi până azi, numele celui care a ocupat postul de 

guvernator al Băncii Naționale a României a fost Mugur Isărescu. Cel care 

a fost până în decembrie 1989 cercetător la Institutul de Economie 

Mondială, obținând titlul de doctor în economie, ca urmare a participării la 

cursuri organizate în SUA. În perioada ianuarie–septembrie 1990, Isărescu 

a funcţionat ca reprezentant comercial al ambasadei României la 

Washington. În anul 2002, bursa din Londra, cea mai mare bursă a aurului 

din lume, a decretat că producţia combinatului Phoenix din Baia Mare 

(recunoscut pe plan mondial din 1970 ca producător garantat) nu se mai 

încadrează în standardele internaţionale. 

                            Prin aceasta, România pierdea dreptul la utilizarea 

poansonului internaţional al BNR, aplicat pe lingourile de aur. Poansonul 

imprima numărul de ordine, greutatea, concentraţia, denumirea 

producătorului şi sigla Băncii Naţionale. România a fost astfel interzisă pe 

lista producătorilor şi exportatorilor de aur, iar BNR avea cel mai potrivit 

pretext pentru a nu mai face niciodată depozite de lingouri din aurul 

românesc. Doar o întâmplare a făcut ca într-o conferinţă de presă a PRM 

să fie prezentat un document secret, datat 25 martie 2002, care demonstra 

că printr-o stranie coincidenţă, din ordinul guvernatorului BNR, prin 

aeroportul Otopeni, s-au scos din ţară 20 de tone de lingouri de aur, cu 

destinaţia Germania. În perioada 2002-2013, din dispoziţia aceluiaşi 

Mugur Isărescu, două treimi din rezerva de aur lăsată de Ceauşescu 

României, adică 61,2 tone, au ajuns să fie depozitate în bănci din afara 

graniţelor, lipsind astfel România de a doua rotiţă a mecanismului 

conceput de Ceauşescu. 

                               Pentru a desăvârşi opera de blocare a accesului 

românilor la propriul aur şi metale rare, la propunerea ministrului 

Industriilor, Radu Berceanu licenţa de exploatare a aurului şi metalelor 

rare nr. 47/1999, este acordată prin HG 458/1999 (ale cărei prevederi sunt 

şi azi secrete) companiei private străine Roşia Montană Gold Corporation, 

avându-l ca paravan pe Vasile Frank Timiş. De atunci, statul român nu a 

mai scos nici un gram de aur din propriile mine, în timp ce Agenţia 

Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) a acordat la încă opt 8 firme 

străine licenţe de explorare şi exploatare pentru aurul şi metalele rare 

româneşti din Apuseni. Fix pe zăcămintele din hărţile geologice realizate 

pe vremea lui Ceauşescu. Legea minelor, a fost modificată astfel, încât 

România să primească din partea companiilor străine care exploatează 

resursele sale subterane, o redevenţă de doar 4% din tot ce se extrage, în 

timp ce în Africa de Sud redevenţa pentru aur este de 20%. Aşadar şi 

ultima rotiţă a mecanismului conceput de Ceauşescu pentru supravieţuirea 

României a fost deja vândută. 

Sursa: http://inforor.com/testamentul-lui-ceausescu/ 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

   

 

Interviu realizat de 

Ce aţi făcut la Revoluţia din 1989? 

ucram ca simplu ofiţer la Miliţia Capitalei,prin intermediul unui prieten 

de la Securitatea Municipiului Bucureşti, am aflat că la Congresul al-XIV-lea 

al PCR, din noiembrie 1989, pentru prima dată în istoria sa, zeci de jurnalişti 

şi operatori TV din occident, au cerut acreditarea la eveniment. Se ştie că 

până atunci,la congrese participau numai delegaţiile partidelor socialiste din 

estul Europei şi,tradiţional,micile partide comuniste din 

Spania,Italia,Franta. Alarmate de afluenţa jurnaliştilor 

occidentali,Securitatea si Conducerea de Partid au luat măsuri 

excepţionale,cum ar fi: organizarea pe grupuri compacte a ziariştilor şi 

transportarea lor cu microbuze speciale,sub comanda unor ofiţeri de 

securitate, rezervarea de locuri la hotelurile supravegheate,acreditarea 

unor”folcloriste”-animatoare pe lângă bărbaţii din delegaţii,în scopul de a 

bara accesul ziariştilor,în jurul lui Nicolae Ceauşescu. A surprins ardoarea 

ziariştilor de a scăpa de sub supravegherea securiştilor,aceştia făcând un 

adevărat baraj în jurul lui. La această întamplare adaug înfiintarea în 

Romania a SLOMR (Sindicatul Liber al Muncitorilor din România),un fel de 

replică a Sindicatului Solidaritatea din Polonia,organizaţie menită a înlătura 

de la putere pe Ceauşescu,în jurul preotului Calciu 

Dumitreasa,supravegheat intens de securitate,lucruri care,împreună cu 

defectarea generalului Ioan Mihai Pacepa,prefigurau faptul că zilele 

comunismului în Romania,erau numărate. 

Aţi intrat în contact cu revoluţionarii? Cum? 

În dimineaţă zilei de 21 decembrie,conform programării,am intrat că ofiţer 

de serviciu la formaţiunea de cercetări penale a Miliţiei Capitalei,pe timp de 

24 de ore. În seară anterioară am ascultat ,că deobicei,posturile de radio 

Vocea Americii şi Europa Liberă.În timp ce încercăm să prind emisia 

acestora,am nimerit pe un post care transmitea,non-stop,un singur 

mesaj,repetat la infinit:”scoateţi sabia din teacă,tiranul trebuie să moară. Nu 

am o certitudine în această privinţa dar înclin să cred că această a fost 

parolă care a declanşat revoluţia română,a fost semnalul care a dus la 

debarcarea lui Nicolae Nicolae Ceauşescu şi a regimului sau. Fiind izolat 

într-un birou ,dotat cu un telefon,nu am ştiut nimic din ce se se întâmplă la 

mitingul organizat de Ceauşescu,pentru denigrarea evenimentelor 

revoluţionare de la Timişoara. Am fost sunat de către soţie,care mi-a spus că 

a văzut la televizor cum oamenii l-au huiduit pe Ceauşescu şi au plecat 

speriaţi din piaţă.Am aflat,târziu,ce se întâmplă în Piaţă Universităţii,după 

ce ,la sediul miliţiei,au început să fie aduse grupuri mari de tineri.Şefii de 

atunci,ne-au ordonat să-i legitimăm şi să-i înscriem în nişte tabele nominale 

cu datele de stare civilă(vârstă,domiciliul,locul de muncă) precum şi cu 

explicaţia prezenţei lor în locul din care au fost aduşi.Se încerca în acest 

mod identificarea organizatorilor revoltei tinerilor. Tinerii erau aduşi de la 

Universitate de către patrulele mixte,înfiinţate în urmă evenimentelor de la 

Braşov,numite popular”capra cu trei iezi”,formate dintr-un subofiţer şi trei 

membri ai gărzilor patriotice. Am fost surprins de tinereţea lor şi de dorinţa 

de libertate pe care o debordau.Aşa am aflat că au participat la mitingul 

organizat de către Ceauşescu şi că ,spontan au început să-l huiduie pe acesta 

deoarece s-au săturat de frig,de foame şi,mai ales din solidaritate cu tinerii 

Timişoarei.Acest lucru mă face să afirm că revoltă contra lui Ceauşescu nu a 

fost organizată de către cineva,ea fiind spontană,lucru confirmat şi în urmă 

verificării persoanelor aduse la sediul miliţiei. M-a impresionat o tânăra 

,angajată la Institutul de Fizică Atomică Măgurele care a afirmat pentru 

prima dată că”în sfârşit mămăligă românească a explodat”şi că ei,tinerii 

români,ne vor scapă de Ceauşescu. Pentru că ştiam că birourile noastre era 

înţesate cu microfoane de ascultare,i-am scris pe un bileţel că şi noi,tinerii 

din miliţie dorim acest lucru însă nu prin violenţă ci pe cale paşnică. Nu pot 

încheia acest episod,fără a menţiona rolul pozitiv avut în derularea 

evenimentelor din Piaţă Universităţii de către colonelul Marin 

Bărbulescu,fostul şef al Miliţiei Capitalei(decedat în martie 2011,în timp ce 

am început redactarea acestui jurnal),un om nu prea agreat de către 

subalterni,pentru rigiditatea şi duritatea să. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din relatările colegilor mei,prezenţi în zona Universităţii,am aflat că 

acesta,văzând că armata trage în manifestanţii de la baricada,a ordonat 

ofiţerilor şi subofiţerilor de miliţie să se retragă la sediile lor pentru că “ce se 

întâmplă aici,nu e treaba miliţiei,ci a securităţii”. 

Care au fost implicaţiile serviciilor de informaţii străine în Revoluţia 

Română din 1989? Ce ştiţi despre teroriştii de atunci? 

Răspunsul meu este că nu.Iată argumentele:  

1- Contraamiralul în rezervă, Dinu Ştefan, fostul şef al Direcţiei de 

Informaţii din Marele Stat Major al Armatei, spunea: Cred că comitem o 

mare eroare numindu-i terorişti,pe cei care au acţionat în România. Ei 

bine,terorismul,după toate regulile şi după toate manualele,nu procedează 

aşa cum au procedat cei care au fost în ţară noastră,care au acţionat,care au 

operat în acele zile.Terorişti sunt aceia care pentru rezolvare,pentru 

îndeplinirea scopurilor urmărite,recurg de preferinţă la asasinat,la ucideri în 

masă,la bombe sinucigaşe,la maşini capcană etc. Nimic din toate acestea nu 

s-au întâmplat în România.Şi atunci ne punem întrebarea:Ce fel de terorişti 

am avut?Şi eu aş putea să răspund:în dotarea marilor puteri,a armatelor 

SUA ori URSS…există mari unităţi şi unităţi de cercetare diversiune,în 

dispozitivul inamic. Cu ce misiuni merg? Aceştia au posibilităţi să acţioneze 

la mari distanţe şi un timp foarte îndelungat.Conduşi prin aparatură la 

modă,radio-electronică,dar şi prin agenturile pe care le au în ţările 

respective,cu misiuni precise. Ei nu au venit cu alte misiuni decât să ridice 

lumea la răscoala” La cele de mai sus,eu adaug şi controlul direcţiei de 

desfăşurare a evenimentelor,dezimformarea instituţiilor şi 

participanţilor,crearea de stări de tensiune între armata,securitate şi 

miliţie,crearea de panică prin zvonuri,pentru deturnarea atenţiei asupra 

întâmplărilor etc.  

2-În cartea să intitulată-”1989-an de cotitură în istoria naţională şi viaţă 

internaţională,Ion Iliescu,răspunzând unor afirmaţii făcute de către Virgil 

Măgureanu şi A.M. Stoenescu,redă faptul că primele împuşcături asupra 

sediului CC au avut loc în jurul orei 18,30,când,împreună cu un grup 

compus,printre alţii din Bârlădeanu,Bruckan,Mazilu,Petre 

Român,redactaseră jumătate din textul comunicatului către ţară,grup ce îşi 

asumase misiunea “de a structura o nouă conducere provizorie pentru ţară” 

Cred că explicaţia împuşcăturilor a fost că grupurile de influenţă şi control 

al direcţiei desfăşurării revoltei populare au aflat că persoanele care 

redactau comunicatul,unii dintre ei apropiaţi ai regimului,intenţionau 

numai să-l doboare pe Ceauşescu,fără a înlătura dictatură 

comunistă.Împuşcăturile erau menite să creeze panică şi să dirijeze deciziile 

în direcţia demolării comunismului. 3-Important este că,după părerea 

mea,împuşcăturile erau numai simulate prin aparatură specială deoarece în 

zona CC nu s-au înregistraţi morţi ori răniţi,deşi existau mulţi militari şi 

civili în piaţă. Luate prin surprindere,unităţile militare din faţă 

sediului,crezând că sunt atacate au ripostat puternic cu arme automate ori 

artilerie,provocând distrugerea Bibliotecii Universitare şi stricăciuni 

Palatului Regal. (Continuare în pagina 15) 



4-Pe platforma Hotelului Union,cea mai înalta clădire din zona au fost 

găsite două mitraliere şi patru lăzi de cartuşe,goale iar unul dintre actorii 

renumiţi ai teatrului românesc,prins în timp ce trăgea cu o mitralieră,a 

declarat,sub propria semnătură,că a tras o lada de cartuşe către 

“teroriştii”care se aflau în faţă sediului CC. Actorul menţiona în declaraţia să 

(sper că se mai află în documentele de la parchet ale comisiei de anchetare a 

suspecţilor de terorism,formată din procurorii conduşi de generalul Joarza şi 

ofiţeri de cercetare penală ai miliţiei) că a tras pentru că el,fost şef de cuib 

legionar,îi urăşte pe comunişti.  

5- Din momentul în care au început împuşcăturile în faţă sediului CC,au 

fost aduşi la sediul miliţiei de către armata,miliţie ori simpli 

cetăţeni,numeroase persoane pe care le bănuiau a fi terorişti.Reţin dintre 

aceştia pe bucătarul lui Ceauşescu,coafeză Elenei Ceauşescu,nepoţii 

dictatorului,soţia generalului Nuţa,Elena Bărbulescu şi mulţi alţii,datorită 

psihozei create de zvonurile răspândite la televiziune.  

6- Psihoza creată(bănuiesc de către agenţii de influenţă asupra direcţionării 

revoltei populare,sub îndrumarea generalului Pacepa,cel care cunoştea 

perfect modul de acţiune al sistemului de apărare a ţării) a indus o panică 

generală,un tânăr şofer de la Miliţia Capitalei fiind împuşcat mortal,în 

momentul când intră cu maşină în garajul instituţiei.  

7-După ce au fost distribuite arme celor aflaţi în faţă sediului CC,îndeosebi 

celor din Gărzile Patriotice,au avut loc numeroase incidente soldate cu 

victime,datorită lipsei lor de instruire. Astfel,în timp ce un grup de persoane 

traversa o trecere pietonală,un muncitor din gărzile patriotice a executat foc 

automat asupra acestora,omorând cu această ocazie şi o colegă de-a 

noastră,subofiţer de miliţie,spunând că trage în terorişti. Alarmaţi de 

anunţurile făcute la televiziune,în sensul că “teroriştii”atacă instituţiile 

statului,otrăvesc apă(că urmare a intoxicării de către agenţii de diversiune 

infiltraţi în zonele fierbinţi),şefii miliţiei au instituit echipe de trăgători ,pe 

acoperişul instituţiei. În momentul în care aceştia erau văzuţi de către 

patrulele înarmate ale gărzilor care circulau pe Calea Victoriei,începeau 

tirurile de automate,fiecare dintre combatanţi crezând că ceilalţi sunt 

terorişti.  

8-La televiziune s-au declanşat împuşcăturile menite să direcţioneze luare 

deciziilor în direcţia demolării regimului comunist,nu numai a lui 

Ceauşescu.După citirea comunicatului către ţară a CFSN,din noaptea de 22 

decembrie şi mai ales datorită nominalizării celor 39 de membri,printre care 

şi Ion Iliescu’ s-au declanşat multiple atacuri armate asupra sediului 

televiziunii,multe dintre ele cu simulatoare pentru că există riscul că revoltă 

populară să fie dirijată doar spre schimbarea lui Ceauşescu ,nu şi înlăturarea 

comunismului din România,aşa cum doreau cei care au declanşat,au aprins 

flacăra revoltei populare. Din acest moment,toate eforturile iniţiatorilor 

revoluţiei române vor fi canalizate în două direcţii esenţiale:moartea 

cuplului Nicolae şi Elena Ceauşescu şi înlăturarea din structurile de 

conducere ale noii puteri a lui Ion Iliescu,considerat de democraţiile 

occidentale că fiind un pericol în calea eliberării ţării de sub dictatură 

comunistă. În acest scop au fost create şi stimulate.prin agenţii de influenţă 

din ţară,episodele cu execuţia soţilor Ceauşescu,evenimentele de la Târgu-

Mureş,manifestaţia din Piaţă Universităţii,mitingurile partidelor istorice şi 

alte acţiuni ... 

Ce credeţi despre execuţia lui  Nicolae şi a Elenei Ceauşescu? 

Ultima ieşire în scenă a “teroriştilor”a avut loc la unitatea militară de la 

Târgovişte,unde,pentru a grăbi execuţia cuplului Ceauşescu,au fost executate tiruri 

de arme automate,menite a crea impresia că elemente fidele acestora,încearcă să-i 

salveze.Conform planului iniţiatorilor revoltei populare,rămânerea în viaţă a 

dictatorilor ar fi constituit un imens pericol pentru înlăturarea comunismului din 

România.Faptul că,imediat după execuţia dictatorului au încetat “acţiunile 

teroriste”,demonstreză cu prisosinţă acest lucru. După execuţia celor doi,un singur 

obstacol mai există în răsturnarea comunismului,pericolul preluării puterii de către 

alţi comunişti.Anunţarea,printre cei 39 de membri ai CFSN a unor comunişti,printre 

care şi Ion Iliescu,a modificat modul de acţiune al agenţilor de influenţă,al celor care 

au aprins scânteia revoltei populare. Astfel,au fost stimulate acţiunile maghiarilor de 

la Târgul-Mureş,menite să culpabilizeze armata română şi pe Ion Iliescu de 

represiune împotriva etnicilor unguri.Acţiunea nu a reuşit datorită 

comportamentului echilibrat al armatei şi a noii structuri CFSN,dar şi a partidelor 

istorice,PNŢ şi PNL. După mitingurile organizate de PNŢ şi PNL,benefice pentru 

direcţionarea opiniei publice spre înlăturarea comunismului şi a structurilor sale, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda foto: Generalul (r) Gheorghe Marcu şi cel mai bun prieten al său : 

Billy, labradorul... 

s-a încercat eliminarea comuniştilor din conducerea provizorie a ţării,prin două noi 

iniţiative:Proclamaţia de la Timişoara,cu celebrul pct.8 şi manifestaţia perpetuă din 

Piaţă Universităţii. Iniţiativele nu au reuşit datorită susţinerii populare de care s-a 

bucurat Ion Iliescu,acesta câştigând detaşat,primele alegeri libere din România 

posdecembrista. Până la 13 iunie,fenomenul Piaţă Universităţii a avut un important 

rol pozitiv în înlăturarea unor tendinţe de restaurare a comunismului ori de 

adoptare a măsurilor de democratizare reală a ţării.La 13 iunie însă,sub presiunea 

PNŢ,perdant în alegeri,s-a încercat preluarea prin forţă a puterii,prin atacarea 

sediilor televiziunii,al Ministerului de Interne şi al Poliţiei Capitalei. Fără intervenţia 

minerilor,organizată ori nu,acţiunea ar fi reuşit.Armata şi forţele de 

ordine,culpabilizate pe nedrept în legătură cu victimele din revoluţie nu au fost în 

stare să acţioneze,minerii,singură forţă capabilă de reacţie,au intervenit violent 

împotriva organizatorilor manifestărilor din centrul Capitalei. Evenimentele din 13-

15 iunie,care au adus imense prejudicii ţării,în plan intern dar mai ales extern,puteau 

fi prevenite,dacă: 

1-CFSN ar fi oferit mai multă atenţie soluţionării cererilor,unele îndreptăţite,ale 

partidelor istorice de a participa la conducerea ţării,în perioada ianuarie-mai 1990; 2-

partidele istorice,îndeosebi PNŢ şi-ar fi atenuat tendinţa de restaurare a regimului 

politic existent înainte de 1944,lucru respins de către români,prin votul din 

Duminică Orbului; 3-dacă revoluţionarii timişoreni şi bucureşteni,împreună cu nouă 

structura organizatorică a puterii şi cu partidele istorice ar fi realizat un consens 

naţional,pentru constituirea noilor instituţii democratice ale ţării; Cât de bine ar fi 

fost că aceste forţe să nominalizeze la conducerea provizorie a ţării,în perioada 

ianuarie-mai 1990 pe:Ion Iliescu,Radu Câmpeanu,Corneliu Coposu,Petre 

Român,Claudiu Iordache,Lorin Fortuna şi alţi revoluţionari ori personalităţi publice 

recunoscute. Din păcate,datorită exacerbării orgoliilor ideologice ori 

personale,România a ratat marea ocazie de a intră rapid în rândul ţărilor 

democrate,procesul de integrare între naţiunile libere fiind întârziat şi greoi,din 

cauza luptei pentru putere. 

Credeţi că a fost Revoluţie în 1989 în România? 

La peste 24 de ani de la Revoluţia din decembrie’89,înfăptuită de tinerii avizi de 

libertate,ar trebui să fie finalizate idealurile pentru care s-a murit 

atunci,prosperitatea şi libertatea României.Din păcate,unii pescuitori în ape tulburi 

care nu au avut curajul să iasă în stradă atunci,nemulţumiţi că nu sunt băgaţi în 

seama,continuă să denigreze eforturile tuturor celor care , cu bune ori rele,au reuşit 

demolarea comunismului.O teorie absurdă este aceia că nu a fost o revoluţie în 

România ori că dacă ea a existat a fost ‘confiscată” de conducerea provizorie a ţării. 

Autorii acestei aberaţii nu vor să înţeleagă că o revoluţie de proporţiile şi amploarea 

celei din România odată pornită,matură totul în cale,nimeni şi nimic nu o poate 

opri.Că să înţeleagă şi ei fenomenul este că şi cum s-ar afirmă că seismul din Japonia 

ar fi putut fi dirijat ori controlat de cineva. Îmi exprim speranţa că Institutul 

Revoluţiei Române va reuşi să reunească într-un simpozion naţional pe toţi cei 

interesaţi de Revoluţia Română,menit să înlăture luptele fraticide dintre 

români,generate de orgolii ideologice ori personale. 

Care este cel mai bun prieten al Dumneavoastră? 

Cel mai bun prieten al meu este câinele meu, labradorul Billy... 

Cine credeţi că va fi următorul Preşedinte al României? 

Un om care ştie aproape tot despre serviciile de informaţii, profesorul 

universitar şi avocatul de ţinută europeană Gheorghe Dinu. România de azi 

nu are o altă soluţie mai fericită. Ne ajung 24 de ani de degringolada ... 

ALO-Alianţa Lege şi Ordine va face... ordine! Eu răspund de ALO-

Organizaţia Bucureşti. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În atenția domnilor parlamentari, 
a viitorului ministru de interne. 

espectuos vă aduc la cunoștință că eu, Ion Coja, profesor și scriitor, 

persoană cu o prestație publică onorabilă, fost senator, voi depune 
săptămâna viitoare la Ministerul Afacerilor Interne un memoriu, prin care 
voi cere noului ministru de interne, indiferent cine va fi acesta, deschiderea 
unei anchete privind implicarea inspectorului școlar Klaus Werner Johannis 
din Sibiu în procesul de înfiere a unor copii din România de către cetățeni 
străini, copii despre care nu se mai știe nimic din 1992. Există motive să se 
creadă că acei copii nu mai sunt în viață, anume că au fost uciși spre a li se 
trafica organele! Această gravă suspiciune a fost formulată în termeni 
expliciți de rudele copiilor înfiați din Rășinari, ca acuzație la adresa sus 
numitului Johannis. 
De mai bine de 20 de ani, de când copiii înfiați de canadieni au părăsit Țara, 
nu s-a primit niciun semn de viață nici din partea acelor copii, nici din 
partea familiei care i-a înfiat.  
Mai mult, în țara de adopție, Canada, numele familiei respective a fost 
menționat în presă în legătură cu suspiciunea că ar face parte dintr-o rețea 
criminală de traficanți de organe vitale! 
Există așadar suspiciunea cumplită că persoanele girate moral de fostul 
inspector școlar ar fi complice la uciderea unor ființe umane pentru a li se 
preleva organe! Mai exact: rudele copiilor înfiați acuză uciderea acestor 
copii, la a căror înfiere inspectorul școlar Johannis și soția sa și-au dat 
concursul în virtutea unor relații de prietenie cu canadienii înfietori. 
Despre implicarea inspectorului școlar din Sibiu în înfierea acestor copii s-a 
mai scris în presă, s-a vorbit în mai multe emisiuni TV, circulă pe internet 
informații credibile, și ar fi fost cazul ca organele de anchetă penală să se 
auto-sesizeze până acum! Nu au făcut-o! De ce?  
Mai mult: bunica copiilor s-a adresat cu memorii la toți președinții 
României, precum și Parlamentului României! Comisia Parlamentară de 
resort a reacționat corect, într-o primă fază, convocându-l pe primarul de la 
Sibiu spre a fi audiat asupra chestiunii. Dl Johannis, în mod neașteptat, 
surprinzător, nu s-a prezentat în fața comisiei, știind bine, ca om al legii, că 
legea nu-l putea obliga să se prezinte dinaintea unei comisii parlamentare!...  
Numai că refuzul dlui Johannis de a se prezenta spre a fi audiat se abate de 
la legea morală și face ca sinistra suspiciune să capete un plus de 
credibilitate! În nicio societate normală o asemenea suspiciune nu poate să 
rămână neverificată! Ne-elucidată! Iar refuzul lui Klaus Johannis de a da 
explicații în fața autorităților nu poate decât să oblige autoritățile la 
deschiderea oficială a unei anchete penale propriu-zise, în colaborare cu 
autoritățile canadiene, dacă va fi cazul. 
Numirea ca ministru de interne a dlui primar Klaus Johannis este apreciată 
de mulți comentatori ca o șansă deosebită pentru întărirea puterii și 
prestigiului legii și ordinii în România. Rezultatele activității sale de primar 
sunt bine apreciate de multă lume și îndreptățesc asemenea speranțe! 
Felul însă în care inspectorul școlar Johannis s-a implicat în perfectarea 
înfierii copiilor din Rășinari, a celor trei frați Iliuț, precum și 
comportamentul său față de rudele acestor copii, ridică suspiciuni grave cu 
privire la persoana fostului inspector școlar, la statutul său moral și civic! 
Nu pot exista rațiuni, politice sau de altă natură, pentru ca anchetarea unor 
fapte și acuzații de asemenea gravitate să fie amânată sau împiedicată.  
M-aș bucura sincer ca aceste suspiciuni să nu se adeverească, iar soarta 
copiilor din Rășinari să se înscrie printre înfierile de succes, atât de multe, 
care s-au făcut după 1990. Era atât de simplu pentru fostul inspector școlar 
să risipească orice bănuială, orice acuzație! Nu avea decât un singur lucru de 
făcut: să dea rudelor adresa canadienilor pe care domnia sa i-a primit în 
casă, i-a găzduit și i-a însoțit în permanență până la plecarea din țară cu 
copiii înfiați! Este cum nu se poate mai îngrijorător faptul că din acel 
moment nu se mai știe nimic de cei trei copii, iar dl Johannis a refuzat să se 
intereseze de soarta copiilor, refuză să vină în fața comisiei parlamentare, 
refuză orice sprijin și înțelegere, orice gest de compasiune pentru rudele 
copiilor, înnebunite să afle care este soarta copiilor!                                      
Iată că dl Johannis va fi din nou invitat la Parlament, pentru a fi audiat ca 

viitor ministru și, probabil, vice prim ministru! Se pare că de data asta se va 
prezenta! Ne întrebăm dacă nu e cazul ca, mai înainte de orice, domnia sa 
să se achite de datoria pe care n-a onorat-o în urmă cu mai mulți ani, vreo 
zece... Asemenea datorii nu cred că pot fi prescrise...  
Anume, din oficiu, ajuns în Parlamentul României, primarul Johannis ar 
trebui să dea explicații pentru refuzul său de odinioară de a se prezenta la 
audieri în dosarul copiilor înfiați! Îndeosebi se cuvine să fie întrebat ce poate 
să semnifice faptul că a refuzat să se lase audiat de o comisie parlamentară! 
Înseamnă dispreț față de instituția respectivă? Sau înseamnă că nu avea 
răspuns la acuzațiile pe care i le aducea memoriul depus la Parlament de 
bunica copiilor?... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bia după ce va lămuri acest capitol teribil de suspect din biografia sa, 

Johannis poate să treacă la audierile pentru propunerea de a fi numit 
ministru! Această propunere nu poate fi pusă în discuția Parlamentului 
înainte de a se lămuri în ce măsură este vinovat dl Johannis de faptul că cei 
trei copii au dispărut... E greu de înțeles lipsa sa de înțelegere față de 
îngrijorarea rudelor acelor copii, care nu au cerut de la dînsul decât atât: o 
adresă sau un număr de telefon din Canada, pe care dl Johannis nu avea 
cum să nu le cunoască...  
Ce societate, ce lume suntem?! Am ajuns să acceptăm ca ministru o 
persoană suspectă de complicitate la omor, la cel mai grav omor cu putință, 
și nu-l întrebăm nimic despre această suspiciune, de acuzația publică pe 
care i-au adus-o deja rudele copiilor dispăruți, precum și o sumedenie de 
ziariști?!Este vorba de un caz public, de competența organelor penale. 
Faptul că unii politicieni de rang înalt leagă de persoana lui Klaus Johannis 
anumite interese, vitale pentru cariera lor politică, nu poate împiedica pe 
nimeni dintre cei obligați prin lege să cerceteze aspectele penale ale acestui 
caz.În arhiva Parlamentului se află memoriul depus de bunica copiilor Iliuț! 
Cu lectura acelui memoriu în plenul Parlamentului se cuvine să înceapă 
audierea cetățeanului Klaus Werner Johannis! 
Sângele acelor copii nevinovați nu încarcă numai conștiința celor care au 
înlesnit înfierea, chiar dacă, așa cum bănuim, nu au avut de unde să știe ce 
soartă îi aștepta în Canada! În măsura în care cazul copiilor a devenit caz 
public, de notorietate națională, toți românii ne facem vinovați de soarta 
fraților Iliuț din Rășinari, toți românii ne facem părtași la abominabila crimă 
prin indiferența și nepăsarea noastră. Nu numai numitul Klaus Johannis, nu 
numai autoritățile și clasa politică! Ne bate Dumnezeu și mai rău dacă nici 
soarta acestor copii nu ne mișcă din letargia civică în care băltim de atâta 
amar de vreme fără să ne mai pese unuia de celălalt! 
Post scriptum: Nu am nicio adversitate personală cu numitul Klaus 
Johannis. În urmă cu câteva luni, când am luat cunoștință de situația 
copilașilor din Rășinari, i-am trimis pe internet, la primărie, invitația de a 
sta de vorbă și de a lămuri lucrurile, explicându-i că o asemenea suspiciune 
este prea gravă pentru a trena la nesfârșit cu aflarea adevărului.  
Din păcate, Klaus Johannis nu m-a învrednicit cu un răspuns. Îl rog să 
înțeleagă - și dînsul și oricine altul, că așa m-a lăsat Dumnezeu, să nu suport 
nedreptatea și minciuna! Nu am cum să mă dezic de mine însumi, de ce a 
pus bunul Dumnezeu mai de preț în mine! Nu pot să mă fac că nu știu 
nimic de suferința Mariei Iliuț, bunica copiilor, devreme ce am aflat de 
această suferință! Mă rog la Dumnezeu să dea un sfârșit fericit acestei 
„neînțelegeri”! Neînțelegere sper să fie, iar copiii din Rășinari să ne trimită 
cât de curând mesajul lor de sănătate și voie bună din Canada! Voi fi fericit 
să-i spun domnului Klaus Johannis mea culpa! Unde și când și de câte ori 
îmi va cere dînsul!  
Dar până atunci, Johannis Klaus Werner, de bună voie sau silit de autorități, 
trebuie să răspunzi public pentru faptele tale! Pentru indiferența ta față de 
soarta acelor copii, trimiși ca mieii la tăiere!  
Nu e adevărat? 
Doamne, ajută, să nu fie adevărat! Și să se fi înșelat bunica copiilor! Iar 
odată cu ea și atâta lume!... Inclusiv subsemnatul. 
Doamne, ajută! 
București, 15 februarie 2014 
Notă: Invit pe cei care au contacte cu lumea politică, cu parlamentarii, cu 
guvernanții, cu liderii politici și de opinie, să le facă cunoscut acestora textul 
de mai sus și să le ceară să reacționeze în conformitate cu ceea ce le 
pretinde funcția și statutul social-politic. Că de morală nu mai poate fi vorba 
la sus numiții! 

 



 
 
Popoarele… 

 
Popoarele nu au murit, 
Doar s-au închis în Dumnezeu, 
Sufletul meu e ţărmurit 
De plânsul lor în taină, greu… 
 
Popoarele nu au murit, 
Va bate vânt, vor fi mereu 
Pe-acest pământ şi-n infinit, 
O! Cel închis în Dumnezeu… 
 
 Mi-e sufletul meu ţărmurit 
În şoapta stelelor, un leu,  
Asemeni Timpului rănit- 
Aud un plâns în taină, greu: 
 
Popoarele nu au murit!… 
 

08.06.2012 
 

Povestea Sufletului… 
 
Sufletul îmbătrâneşte, 
Dar nu moare, lumea-i moare, 
Fiindcă este o poveste, 
Vieţii numa închisoare… 
 
 Sufletul îmbătrâneşte, 
Însă, nu în fiecare, 
Fiecare-i este cleşte, 
Dar nu moare, lumea-i moare… 
 
Fiindcă este o poveste, 
Şoptită de Cel-Mai-Mare,  
Când ne este şi  nu este, 
Viaţa-i numa închisoare… 
 
Sufletul îmbătrâneşte… 
 
                       04.05.2012,ora 20,41 

La Cafeneua MLR,Buc. 
 
 

Votus dei… 
 
Votaţi poporul cel de sus, 
Şi, vouă, slavă veţi avea, 
Prin voi se înalţă Iisus, 
Lui îi sunteţi îngerimea… 
 
Votaţi poporul cel de sus, 
Voi cei den râm pre rămurea, 
Uitaţi de Opus Dei, opus 
Sufletu-n slavă veţi avea… 
  
Prin voi se înalţă Iisus, 
În voi e tremurânda stea, 
În dreapta-I Adevărul spus, 
Lui îi sunteţi îngerimea… 
 
Votaţi poporul meu de sus!… 
 

30.11.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Când va veni îngerimea..... 

    
   ... Am tot ţinut la ţara mea, 
   Şi la acest popor flămând, 
   De secoli îl tot văd plângând, 
   Dar nici să se schimbe, nu vrea... 
 
   ... Am tot ţinut la ţara mea, 
   Şi nu mi-o pot scoate din gând, 
   O! Va veni îngerimea 
   Salvând acest popor flămând.... 
 
   ... De secoli îl tot văd plângând, 
   De parcă n-are nici o stea, 

   Steaua din ceruri căzând blând, 
   Dar nu să-l  schimbe,  că nu vrea... 
 
   Şi, totuşi, tristă-i ţara mea... 
      
     03.04.2009 
 
 

Cel singur… 
 

Stau singur iar în cafenea, 
şi mă gândesc la Dumnezeu, 
şi parcă-n lume, nimenea, 
nu-L mai gândeşte, numa eu… 

 
Stau singur iar în cafenea, 
şi-mi pare versul tot mai greu, 
tăiat, de cine, c-o rindea, 
direct din Bunul Dumnezeu… 

 
Şi parcă-n lume-i nimenea, 
şi eu sunt doar intrusul seu, 
precum cea tremurândă stea- 
deasupra mea, şi numa eu… 

 
Stau singur, iar, în cafenea… 

 
joi, 08. 11. 2012, ora 16,25 

la Cafeneaua MLR, Bucureşti 
 
 

Românul… 
 

Ah! Tricolor să-mi puneți la mormânt, 
când voi muri și voi fi sfânt, 
când stele vor cădea din cer, 
să știți, românu-i un mister… 

 
Ah! Tricolor să-mi puneți la mormânt, 
dar să nu plângeți, eu vă cer, 
șoptiți-mi versul, adânc ger, 
când voi muri și voi fi sfânt… 

 
Și stele vor cădea din cer, 
și-n suflete va bate vânt, 
e șoapta Domnului ce-L cânt, 
auzi! Românu-i un mister… 

 
Voi, Tricolor să-i puneți la mormânt! 

 
 01.12.2011Boema 33, ora: 21.22 

Pța Romană, București 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alentul literar al lui Marcel Ion Fandarac este înnăscut şi puternic. 

Poezia sa este poezia unui damnat, când ca bandit, când precum geniu. 

Timbrul său poetic îl ajută să se exprime într-o manieră personală şi 

abuziv bonomă, pe un registru cuprins, deocamdată, între François Villon, 

Mihai Eminescu, Serghei Esenin şi Cezar Ivănescu. 

Dar există în întreaga sa artă o notă misterioasă şi esoterică, frenetică, însă 

uleioasă încă, şi ea l-a împiedicat să cedeze marelui păcat şi marelui şantaj 

al dezonoarei. 

Cantosul său este dezarticulat, de rege sau de mare bandit transformat în 

arlechin. Din colţul stâng al scenei, poetul introduce un purtător de 

coroană melancolic şi frust, candid şi încăpăţânat, bufon lui însuşi într-o 

manieră elegiacă … , un purtător de coroană invizibil, totuşi palpabil. 

Incapabil de o ordine superioară prezentă, Fandarac o caută în amintirile 

sufletului, acolo unde Platon ne-a învăţat pe toţi să căutăm resursele 

frunzărite ale vocaţiei de a fi indivizi. Miraculos şi, în acelaşi timp, parşiv 

virtual, cantosul acesta evocă exact o pribegie necunoscută şi 

aproximativă, o acceptare a batjocorei publice, confidenţiabile prin artă. 

În Amintirile Sufletului sunt destule poeme foarte bune, strofe de excepţie 

şi suficiente versuri mari. Păcate secrete îi conferă lui Marcel Ion Fandarac  

distincţie şi forţa autopropulsării înspre sfinţenie: ” Când singur am să fiu 

şi sfânt,/ ca Buddha coborând în gând,/ cum coborâm noi în mormânt,/ aş 

vrea să nu v-aud plângând … // Când singur am să fiu şi sfânt,/ şi stele vor 

cădea pe rând,/ gândiţi-vă la un cuvânt, / ca Buddha coborând în gând …// 

Când mă veţi coborâ-n mormânt,/ cu îngeri împrejur cântând / precum lui 

Krsna primul cânt, / aş vrea să nu v-aud plângând … // Când singur am să 

fiu şi sfânt …”- (Când singur am să fiu). 

Marcel Ion Fandarac, inventatorul fantum-ului, este discipolul conflictual 

al lui Cezar Ivănescu. Dar, dacă poetul Cezar Ivănescu  poate fi copleşitor 

pentru o întreagă literatură, pentru discipolul său conflictual nu este 

copleşitor. 

Precum Cezar Ivănescu, Marcel Ion Fandarac aduce tot Orientul, chiar şi 

pe cel extrem, în gurile de balaur înfometat ale spiritului moldovenesc 

ocultat şi carismatic, cu un har demn de a încăpea în oricare înaltă 

heraldică, dacă nu ar avea deja propria sa glorioasă heraldică. 

Precum Cezar Ivănescu, Marcel Ion Fandarac are carisma morţii pe faţă, 

şi, precum cântecul lui Cezar Ivănescu, cântecul lui Marcel Ion Fandarac 

are carisma morţii în suflu. Puritatea celor doi, când ea există, este 

molcomă şi absorbantă, păcatul este distinct şi neembrionar, explicit în  

poemele de gladiator ale lui Cezar Ivănescu, bine delimitat, dar acoperit de 

renunţarea la tentaţie în poemele lui Marcel Ion Fandarac. 

Suferinţa lui Cezar Ivănescu este deschisă, suferinţa lui Marcel Ion 

Fandarac este închisă. Ivănescu nu renunţă niciodată la luptă şi este gata de 

a  ucide oricând. Fandarac nu luptă când ştie că ar putea să câştige, deci nu 

luptă cu energiile negative, ajungând să lovească mai ales în sine şi numai 

rar şi indirect în ceilalţi. Prin acest criteriu, cei doi pot fi departajaţi astfel: 

Ivănescu este un om al antichităţii romane, impregnate de spirit grecesc 

emfatic şi de spirit iudaic secret, Fandarac este un om al evului mediu 

târziu, cavaleresc în spiritul banditesc al lui Cervantes şi retras din 

alchimie precum postmaterialismul empiric englez. 

Dar un budism mântuitor pare a odihni la fel de bine sufletele celor doi 

poeţi. Pe această muzică numai circulară şi metodic repetitivă a 

budismului, mântuirea celor doi este o formă finală de repaos, o 

descreştere simultană cu o recreştere, descreşterea şi recreşterea având o 

singură cauză, şi aceea comună. Patosul este numai imaginar. Tot ceea ce 

este real în poeziile valoroase ale celor doi este barbar, tot ceea ce este 

imaginar este civilizat. Conflictul continuu şi bezmetic dintre barbarie şi 

civilizaţie nu duce niciodată la haos în cele două opere în discuţie, ci la 

muzica budistă a stingerii melodice a diferenţelor ereditare spre a fi 

introduse prin mistică diferenţele cosmice de conţinut. Decât haosul, mai 

bine stingerea. Decât elucubraţia, mai bine repetiţia, decât hazardul 

indecent al instanţei terestre, mai bine moderatorul fără reflexe al timpului 

predestinat prin visare. Întreaga moarte devine vis şi toate semnificaţiile 

lui Unu reintră în modulul transcendabil. Nu există o certitudine mai mare 

decât durerea ce poartă cântecul cu precizie de preot. 

Totuşi, eretismul celor doi le conferă şi un epic reţinut, aparent inutil, dar 

benefic în economia poemelor, nearistocratic prin mediul de extracţie, 

pribeag prin fire. Acest eretism face din ei nişte budişti protestanţi, nişte 

neînduplecţi faţă de binele substituit cauzei. 

Fantumul sufletului, al doilea al cărţii, este unul dintre cele mai bune 

poeme ale lui Marcel Ion Fandarac: “Te admir suflete al meu, /numai aşa, 

te-am şi învins / cum daimonul pe-acel arheu / privind la stelele din ins … 

// Te admir suflete al meu, / în mine-ai coborât distins, / cum necunoscutul 

Dumnezeu, / numai aşa, te-am şi învins … // Tu, daimon şi adânc arheu, / 

coborâtor, în mormânt prins, / mormântul, versul scris, mereu, / privind la 

stelele din ins … / Te admir suflete al meu … “. 

Un singur reproş: suflete al meu, ca orice vocativ, trebuie cuprins între 

virgule, mai ales într-o poezie cu formă fixă. Altfel, elogii. Gândul este 

adânc precum o revelaţie, tactul de luptător cu sine al autorului este de o 

rară fineţe psihologică, nostalgia fiinţei după ceva ce are deja arată măreţia 

ocultă a unui individ neexprimat ontologic din raţiuni mistice, deşi 

Dumnezeu îi este necunoscut ca identitate, îi este cunoscut poetului, totuşi, 

în calitatea lui Dumnezeu de entitate funcţională şi inaccesibilă integral 

prin cunoaştere, de entitate ordonatoare; deşi universul este extras prin 

Platon, melosul poemului este budist; elementul evocat neexplicit, dar 

prezent în poem precum o întrebare sugerată şi cu un răspuns conţinut este 

oracolul; oracolul este substituibil oricărui substantiv al discursului, dar el 

nu îşi comunică prin vreunul dintre acestea răspunsul; muzica poemului 

este a budismului în mantra moldovenească, boierească şi cărturărească în 

acelaşi timp, à la Costache Conachi senzaţia de budism vine din 

deschiderea absolută a realităţii în faţa poemului şi, de aici, într-o 

tonalitate  a pierderii maiestuoase şi fără vreun şiretlic a fiinţei spre o 

purificare care o transcende şi o permută; muzica poemului este imperfectă 

prin atenţia pe care Marcel Ion Fandarac o acordă celor ce se petrec de 

fapt, şi această muzică imperfectă, dă senzaţia ultramodernă de 

deconstrucţie; combinarea armonioasă a cel puţin două universuri, cel 

budist şi cel olimpic, este o probă de post-modernism; nebunia în sine a 

lumii este cheia acestui poem, în care dominanta de golan puternic a lui 

Fandarac este perfect stilată şi devine de un exotism aproape musulman; 
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 Acolo unde Fandarac scrie ireproşabil, este mai misterios decât Cezar 

Ivănescu; perfecţiunea formală a lui Fandarac conferă poemelor sale o 

subtilitate contrafortivă de felină, pe care Cezar Ivănescu nu o are 

niciodată, acesta fiind în schimb o infernală maşină de război cu el însuşi, 

cu complexele sale eroice de rege popular, pe care şi le expune maiestuos 

şi miraculos, spre a le distruge printr-o mare cultură şi o la fel de mare 

vocaţie artistică. La Marcel Ion Fandarac, vocaţia este încă mai mare decât 

cultura. 

Unele influenţe – mai ales acolo unde este vorba de muzicalitatea 

resemnată a sufletului gol – vin din Eminescu:           Când zilele (soma) : 

“Când zilele îţi par morminte de regi, / în care lunecă tristele stele,/ cum 

triştii inşi pe străzile acele, / priveşte! nu încerca să le-nţelegi …” 

Autentic cu adevărat, scandalos de autentic, este Marcel Ion Fandarac în 

poezia sa eretică, de revoltă mistică. (O asemenea poezie nici nu scrie 

Cezar Ivănescu, maestrul său, care, când este eretic, nu este din revoltă, ci 

din curiozitate, curtoazie sau din necesităţi gnoseologice.). Când este 

revoltat, demonismul lui Fandarac devine de o mare intensitate şi este 

însoţit de o altă imagine a feţei poetului şi chiar a întregului trup al său. 

Acestea devin mai frumoase şi se cuprind de o graţie nelumească, precum 

la “vremea” întrupărilor şi reîntrupărilor Luceafărului. 

Psihanaliştii ar putea spune că este vorba de un exerciţiu naiv, de exhibare 

a complexelor cauzate de neconcordanţa dintre fizicul vizionarului şi ideea 

lui despre frumuseţe, adeseori mult superioară aceleia conţinute de 

imaginea sigură a trupului poetului, dar ceea ce în psihologie şi psihanaliză 

poate părea naiv, în artă poate duce la mari performanţe. Cea mai mare 

parte a bijuteriilor folclorice, la orice popor, se datorează cauzal unor mici 

complexe ale individului care, existând cu sufletul mai mult în 

colectivitate decât în sine, nici nu poate avea complexe mari. Iată un 

splendid poem eretic al cărţii: Scriptorul                     (mystikes): ” Nebun 

ca Dumnezeu şi trist, / sufletu-mi cu chip de înger,/ pe o scriptură-şi ţine-n 

ger, / faţa lui mistică, de-artist, // Nebun ca Dumnezeu şi trist, / întristând 

stelele din cer,/în mine scrie, să exist,/ sufletu-mi cu chip de înger … // Pe 

o scriptură-şi ţine-n ger, / amorul, suferinţa, trist- / scriptura-i templul lui 

din cer, / faţa lui mistică, de-artist … // Nebun ca Dumnezeu şi trist …”.        

O înspăimântătoare şi foarte frumoasă poezie. 

Mă întreb dacă Marcel Ion Fandarac realizează la ce riscuri existenţiale se 

expune, fiind un eretic atât de profund, de direct, pentru că un eretic 

moderat este aproape în orice poezie a sa poetul, ca şi Cezar Ivănescu care, 

totuşi, nu atinge niciodată o asemenea intensitate eminesciană a revoltei, 

deşi are cultul geniului, ca şi discipolul său, ca şi Eminescu. 

Erezia moderată a celor doi constă şi în infuzia unor mituri extrem asiatice 

ale neîntrupării ca puritate, artă şi frumuseţe maxime, viaţă perfectă, în 

credinţa creştină sau iudaic-precreştină. Cumva, asta a făcut şi Nichita 

Stănescu. Acesta a scris:“Tristeţea mea aude nenăscuţii câini,/ Pe 

nenăscuţii oameni cum îi latră”. Fandarac scrie: “Psihy-mu, împărăteasă, / 

c-o aură de recrut, sufletul vrea sî îmi iasă / fără să mă fi născut …”           

– ( Împărăteasa muritorilor). 

Motivul acesta, al nenăscuţilor, al nenăscutului viu, al fătului regal, este 

reluat în mod diferit de zeci de ori în întreaga sa carte de fantumuri . 

Ceea ce mi se pare foarte important – mai important chiar decât buchetul 

de multe calităţi native ale poetului – este faptul că el are o viaţă spirituală 

deosebit de puternică: se inspiră, adică scrie odată cu sufletul, din cultura 

greacă veche, din cea iudaică precreştină şi creştină, din Coran, din marii 

poeţi eretici, din budism, din Shakespeare, din Eminescu şi Macedonski. 

Există aici un mare pericol: convieţuirea cu mai multe religii, 

supravieţuirea prin mai multe religii, unele vag asemănătoare, duce în cele 

din urmă la un demonism atât de puternic, încât acesta ajunge să distrugă 

fiinţa, mai întâi sistemul nervos al acesteia. Mai devreme sau mai târziu, 

dar nu prea târziu, trebuie să alegi religia care ţi se potriveşte şi maeştrii – 

trăitori sau nu – care îţi sunt cei care conferă o progresie sănătoasă vieţii 

tale spirituale. 

Nicăieri nu se simte mai bine Marcel Ion Fandarac decât în lumea lui 

Mihai Eminescu. Nu este un epigon sau un emul, este pur şi simplu un 

continuator. 

Din punct de vedere spiritual, i-aş împărţi poemele în două: unele în care 

vrea ceva de la lume, altele în care nu vrea nimic de la lume şi în care 

sufletul poetului este stins de nedorinţă. Acestea din urmă îi reuşesc, acum, 

cel mai bine şi, dintre acestea, mai ales acelea care sunt scrise în cheie 

budistă. În ele, viziunea devine pură şi confortabilă, zilele sunt “subţiri”, 

rimele, “pure”, stingerea prin posesie este nobilă. 

Nu cunosc în literatura română un aventurier mai mare în spiritualitate de 

la Mihai Eminescu. Marcel Ion Fandarac are destule calităţi dintre cele pe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

care le-a avut Mihai Eminescu şi mai are şi apucături ale lui Eminescu. 

Dintre apucături, aş nota-o pe aceea că Fandarac, precum geniul nostru 

naţional, este convins că întregul centru al lumii se află în spiritualitatea 

românească. Deşi este probabil grec, Fandarac exaltă ca şi Eminescu 

spiritul poporului român spre care accede  într-o manieră apologetică. Dar 

unele dintre cele mai frumoase poezii ale lui Fandarac sunt la nivelul 

unora dintre cele mai frumoase poezii ale lui Eminescu, par scrise direct de 

către acesta din urmă. Transcriu spre exemplificare fantumul Regina lumii 

(aloka): “Când eu voi fi trecut demult, / în lumea celor negândiţi, / cu 

sufletul am să v-ascult / tristeţea voastră, n-o muriţi … // Când eu voi fi 

trecut demult, / sub boarea stelelor să-mi fiţi, / precum e îngerul incult / în 

lumea celor negândiţi … // Cu sufletul am să v-ascult, / precum slijbaşii 

nefertiţi, / vă fie o regină-n cult / tristeţea lumii, n-o muriţi … // Când eu 

voi fi trecut demult “… 

Niciodată Cezar Ivănescu, maestrul trăitor al lui Marcel Ion Fandarac, nu 

este atât de direct şi de bine eminescian, de înalt în sine, nici chiar atunci 

când doineşte pe melos moldovenesc sau maramureşean. 

Deşi – în această fază a creaţiei sale Marcel Ion Fandarac este un spirit în 

expansiune, înţelege totuşi că este onorant să te asemeni cu un maestru în 

ceea ce priveşte efectele calităţilor acestuia, dar nu şi în ceea ce priveşte 

efectele exceselor sale. Deşi, în general, artistul este un excesiv, Fandarac 

este prudent, reuşind să realizeze profilul unui excesiv ponderat, înclinat 

mai ales spre adâncimi, accidental spre suprafaţe. El simte deja că poezia 

trebuie să îi devină o artă de a trăi zilnic şi clipă de clipă, nu numai un 

apanaj al marilor momente ale vieţii. Firescul îi este aproape. Poezia îi va 

fi tot timpul poetului viaţă prin ritual, aşa cum îi este deja în textele sale 

cele mai boeme. 

În suferinţă, Marcel Ion Fandarac este nobil, regal şi preoţesc precum 

Eminescu, în revoltă este popular, precum Eminescu.(…) 

8- 18 decembrie 1999 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ncă din anii ’50-’60, în România a acţionat o foarte importantă “lojă 

cominternistă”. Din această lojă au făcut parte reprezentanţi de seamă ai 

vieţii politice româneşti: Ana Pauker (Hanna Robinshon), Iosif 

Chişinevschi, Vasile Luca (Luka Lazslo), Walter Roman, Lev Oigenstein 

(Leonte Răutu), Leonid Tismineţki (Leonte Tismăneanu), Mihai Florescu şi 

fratele său, Theodor Blumenfeld, Gogu Rădulescu şi alţii. 

Deşi Nicolae Ceauşescue dorea să apară întotdeauna echidistant atât faţă de 

Israel, cât şi faţă de lumea arabă, simpatiile sale arabe erau evidente. 

Israelul nu le putea accepta. În consecinţă, subminarea de sorginte 

israeliană a regimului autoritar al lui Ceauşescu, a cărui esenţă naţionalistă 

a fost lesne reperată, s-a direcţionat, într-o primă etapă, înspre sabotarea 

angajamentelor României pe linia dezvoltării lucrărilor de investiţii, în 

principal a lucrărilor de construcţii-montaje a unor importante utilităţi 

economice, productive şi de transporturi în aproape toate ţările arabe, cu 

excepţia zonei saudite aflate sub o puternică influenţă occidentală. 

O mare parte a responsabililor lucrărilor de investiţii din lumea arabă au 

fost evrei cu foarte bune dosare de partid şi de securitate, ceea ce pentru 

Mossad a însemnat o adevărată mană cerească. Infiltrarea pe o asemenea 

filieră a reţelelor Mossadului în ţările arabe a constituit un foarte puternic 

afront pentru conducătorii acestor state, care s-a soldat, în cele din urmă, 

cu intrarea în blocaj de plăţi pentru serviciile prestate şi accentuarea 

deficitelor balanţei externe a României. 

În plan intern, Gogu Rădulescu, Zigu Ornea, Paul Georgescu, Idel Segal, 

Nicolae Tertulian şi alţii au asigurat îndeplinirea obiectivelor 

cominterniste în ceea ce priveşte propaganda şi erodarea spiritului naţional 

tradiţionalist al culturii româneşti. Trebuie observată, în acest sens, 

opoziţia ferventă faţă de publicarea integralei publicistice social-politice a 

poetului Mihai Eminescu, în special a acelor volume de scrieri politice din 

perioada sa de editorialist la ziarul conservator Timpul, în care erau 

analizate influenţele nefaste asupra României, în urma acaparării puterii 

financiar-bancare, precum şi cele exercitate în cultura naţională de 

elementul alogen. 

În plus, Gogu (Gheorghe) Rădulescu a patronat numeroase “reuniuni 

private secrete” la una dintre reşedinţele sale de vacanţă (Comana, judeţul 

Giurgiu). Tudor Postelnicu, şeful Securităţii (1978-1987), a fost informat în 

detaliu asupra conţinutului subversiv al unora dintre reuniunile respective. 

Gogu Rădulescu acţiona şi ca “agent recrutor” asupra unora dintre invitaţii 

săi. Cele mai consistente informaţii fuseseră obţinute de un ofiţer de elită 

din serviciul de contraspionaj pentru SUA. Urmarea: ofiţerul de 

contraspionaj este aspru mustrat (aflase ceva ce nu trebuia să ştie!), scos din 

serviciul operativ şi trecut într-o muncă de birou. 

Gogu Rădulescu a exercitat o influenţă covârşitoare în ceea ce priveşte 

orientarea acţiunilor contestatare ale unor tineri poeţi şi scriitori, unii 

dintre ei deveniţi în anii ’90 figuri proeminente ale unor formaţiuni politice 

sau civice din România.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printre intelectuali, artişti şi scriitori, înaltul demnitar de partid visa 

să fie succesorul lui Ceauşescu 

Este locul să amintim că oficializarea prigoanei împotriva 

“protocronismului” s-a produs în anul 1988, prin articolul de denunţ 

semnat de Gogu Radulescu în publicaţia  România Literară. Articolul, scris 

în maniera clasică a demascărilor din Scînteia anilor ’50, a produs un 

puternic efect în epocă şi a statornicit ideea că această teorie culturală ar fi 

periculoasă şi trebuie înlăturată. Aceeaşi viziune exista şi în cercurile 

“ocultei” care controla România la acea dată (şi care a ieşit la suprafaţă o 

dată cu 1990), iar “manifestul antiprotocronist”, semnat de bătrânul 

agitator al Kominternului, nu numai că a dat un foarte important semnal, 

dar era şi o frondă la adresa miturilor fondatoare ale naţionalismului 

promovat de Nicolae Ceauşescu. 

Gogu Rădulescu era o “rara avis” printre înalţii nomenclaturişti. El afişa un 

spirit boem independent, deşi era un oportunist rafinat. Şi-a creat, studiat, 

aureola unui om care niciodată n-a pregetat să-i ajute, atât cât putea (şi 

putea mult!), pe cei aflaţi la nevoie. De reţinut este si faptul că în rarele 

ocazii când, în calitate de vicepreşedinte al Consiliului de Stat asigura 

interimatul unor chestiuni ce-i prilejuiau contacte cu şefi ai Securităţii, el 

căuta să şi-i apropie şi să-i îndatoreze. 

În anii ’50, în perioada în care a avut responsabilităţi pe linia comerţului 

exterior, după îndepărtarea troicii Ana Pauker – Teohari Georgescu – Vasile 

Luca, Gogu Rădulescu a fost implicat într-o anchetă pentru fapte 

circumscrise subminării economice, spionajului şi, respectiv, trădării, în 

favoarea Israelului. El a scăpat. Mai mult, a fost şi promovat. Intervenţia în 

favoarea fostului ofiţer NKVD, Gogu Rădulescu, s-a făcut dinafara 

partidului şi dinafara ţării. 

În 1981, membri ai lojei l-au manipulat pe Constantin Pîrvulescu, membru 

fondator al PCR, să se ridice împotriva lui Ceauşescu în plenul lucrărilor 

celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.După 1985, 

membrii lojei s-au dovedit a fi adepţi şi promotori ai reformelor 

gorbacioviste, susţinând necesitatea înlăturării lui Nicolae Ceauşescu şi 

readucerea la putere a unor persoane din “vechea gardă” la care să fie 

alăturată tânăra generaţie reprezentată de membri ai familiilor celor pe 

care Ceauşescu i-a îndepărtat din primele eşaloane ale puterii. În interiorul 

Partidului Comunist Român se crease un altul secret, ai cărui exponenti la 

vârf (în Comitetul Politic Executiv) erau Gogu Rădulescu şi Constantin 

Dăscălescu. Primul a fost considerat “creierul Elenei Ceauşescu”.               
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În preajma evenimentelor din decembrie 1989, unii membri ai “Lojii de la 

Comana” erau profund preocupaţi de întocmirea listei noii echipe 

conducătoare din România. Între cei selectaţi figurau: Gheorghe (Gogu) 

Rădulescu, Ştefan Andrei (în funcţiile executive supreme); Constantin 

Mitea, Paul Niculescu-Mizil, Ion Dincă, secretari ai CC al PCR; Corneliu 

Mănescu, ministru de Externe; Alexandru Bârlădeanu, ministrul Economiei; 

Mihail Florescu, Ioan Ursu, Vasile Pungan şi alţii, cu portofolii neindicate. 

Pe o altă listă au fost trecuţi propozabilii la arestare, condamnare, inclusiv la 

moarte… 

În perspectiva întâlnirii secrete de la Malta dintre George Bush şi Mihail 

Gorbaciov, un grup de 40 de intelectuali de origine română, stabiliţi în 

străinătate, dintre care peste 30 de etnie evreiască, au adresat o scrisoare 

celor doi lideri mondiali, precum şi preşedintelui Franţei, François 

Mitterand, sugerând o intervenţie sovietică în România pentru înlăturarea 

lui Ceauşescu. Realitatea, ulterior constatată, este aceea că o asemenea 

înţelegere a fost realizată, ea fiind cunoscută de unele figuri importante ale 

evenimentelor din decembrie 1989. 

Revin la Gogu Radulescu. În perioada celui de-al doilea război mondial a 

fost si în atenţia serviciilor secrete britanice, fiind tatonat atît prin emisari 

de la Londra, cât şi ai Rezidenţei  pentru Europa de Sud-Est de la Istambul. 

Sensul  acestui interes britanic nu a fost descifrat. După cum nu s-a lămurit 

nici episodul relatţei soţiei sale, Dorina Rudisch, cu aceleaşi servicii, care au 

menţinut-o în legătură până în 1947. 

Cu ajutorul preţios al lui Eugen Jebeleanu, Dorina Rudisch a devenit 

membră a Uniunii Scriitorilor. Apoi, prin ea şi prin Gogu Rădulescu s-a 

asigurat o protecţie specială pentru aşa-zisii disidenţi din rândul 

intelectualităţii de rit iudaic, pe lângă care şi-au găsit loc şi alţii. Aşa s-a 

ajuns la construirea alibiului care să justifice adoptarea lui Gogu Rădulescu 

de comunitatea evreiască. 

Se spune că Gogu Rădulescu ar fi decedat în căminul-spital al comunităţii 

evreieşti din Calea Griviţei (Bucureşti). 

Cunoscători în cele mai fine detalii ai acestei mari afaceri 

internaţionale de spionaj susţin că sfârşitul fostului agent recrutor al 

NKVD – în lagărele de prizonieri din URSS în timpul războiului – şi unul 

dintre monitorii importanţi ai Moscovei din apropierea lui Ceauşescu nu a 

fost cel declarat. 

Un voluntar al enciclopediei libere Wikipedia consemnează lapidar: “Se 

spune că a murit la începutul anilor 1990 ca pacient al Spitalului 

Comunităţii Evreieşti (deşi nu era evreu)”. 

Nimănui nu i-a fost permis să-l vadă în sicriu. 

Numele de cod al lui Gogu Rădulescu era “Marcel”. “Marcel” a fost şi 

numele misterios pe care Elena i l-a invocat lui Nicolae Ceauşescu în 

ultimele momente ale vieţii lor… Parcă spunea (citez aproximativ): 

“Întotdeauna trădarea vine de lângă tine… şi i-am avut aproape… lângă noi… 

Marcel (…)”. 

- See more at: http://www.ziaristionline.ro/2010/12/28/cazul-gogu-radulescu-si-loja-

de-la-comanda-sub-lupa-securitatii-reteaua-din-retea-de-la-komintern-la-

neokomintern/#sthash.ZWmTHKbQ.dpuf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda foto: Aurel-Rogojan,Iulian-Vlad,Victor-Roncea la Facultatea de 

Istorie,Universitatea din Oradea,Oct. 2011 

 

 

 

 

 

 

xistă în peisajul literar de după 1989 din România o diformitate a spiritului ale 

cărei braţe de caracatiţă a nenorocit pre foarte mulţi scriitori. Această caracatiţă 

formată numai din capete de borfaşi ai Literaturii Române, sugrumă orice scriitor 

care vrea să fie independent, dar să aibă parte de o judecată dreaptă, dacă nu de 

glorie. Gloria şi banii se împart între golanii scârţiitori de cârtiţă-caracatiţă... Elita 

falsă a scriitorimii acoperă orice talent rebel,  pâna la sufocare. România nu e 

vizualizată în Occident cum ar trebui să fie în  plan literar, datorită acestor bujbei 

fără cărţi, fără idei... Revistele literare sunt monopolizate de ei, reviste cu lei de la 

bugetul naţional şi al Uniunii Scriitorilor, care uniune a devenit, demult, vorba 

altuia, huniune... Mai nou, USR a dispus că nu  mai primeşte în rândurile sale decât 

autori care au cel puţin 3 cărţi, cărora să li se ataşeze cel puţin două cronici literare 

la fiecare, scrise de critici acreditaţi de USR , cronici publicate în revistele apărute 

sub egida Uniunii Scriitorilor din România sau agreate de această uniune. Excepţie 

de la această regulă este cazul în care un scriitor , la prima lui carte, primeşte 

premiul de debut al USR. Aşadar, astea sunt condiţiile monopolizante... Trebuie să 

mai spun încă odată că, de aprope 20 de ani, e o gaşcă de aşa-zişi critici oficiali sau 

de şefi de scriitori care fac parte din redacţiile unor asemenea reviste sau din 

comitetele de decernare ale premiilor USR. De cele mai multe ori, aceştia îşi schimbă 

locul între ei de la o comisie la alta sau de la o redacţie la alta... Nu există 

obiectivitate nici în acordarea premiilor USR, nici în comisiile şi comitetele USR. 

Totul se petrece la  nivel de gaşcă, de interese strict particulare şi nu profesionale. 

Cu câteva mici excepţii, sunt promovaţi acei scriitori care nu au o operă importantă, 

dar care ştiu să pupe dosul/mâna ori chiar să dea sume importante de bani aşa-

zişilor critici oficiali pentru a atinge şi ei gloria mirosind a gunoi românesc. 

Am făcut un tur prin internet, în câteva publicaţii literare importante din lume. 

Unele dintre aceste reviste literare au topuri de scriitori de pretutindeni etc. Cu greu 

am găsit câţiva scriitori români..., şi aceia erau plecaţi demult din România, cum e 

cazul lui Norman Manea sau erau etnici, dar originari din România, cum e cazul 

deţinătoarei de Premiu Nobel, Herta Muller. Ca să nu o mai lungesc, îmi este foarte 

clar să vă spun că Literatura Română e în mare prăbuşire în anonimatul universal. 

Câte eforturi s-au făcut cu tovarăşul ofiţer de Securitate Cărtărescu, se ştie. Degeaba! 

Occidentul nu a pus botul, cum se zice. Şi nu va pune, pentru că opera scriitorilor 

promovaţi de nomenclatura din România, miroase a gunoi. Ăştia se lauda între ei, 

fură de unde se poate şi se dau originali ş.am.d. Dar chestiunea asta ţine doar aici, la 

noi. Să vă mai dau un exemplu, cazul poetului beţiv şi mediocru de la Cluj,: Ioan 

Mureşan, care a fost sactirisit cu Premiul Naţional de Poezie Mihai Eminescu pe anul 

2013. Ioan Mureşan a uitat să spună de sub pălăria lui oaţă de pai, că nu-i bai dacă 

atunci când a scris cartea Alcool, l-a cetit în franceză pe Apollinaire ( vezi Alcools) şi 

a cam uitat să pună ghilimele după ce l-a trădat din franceză...Cam ăştia sunt poeţii 

jeniali din România.Mă deranjează să vă tot spun, că bate vântul şi vorbesc la gard, 

cum spune românul. Ei ,mediocrii şi lichelele îşi fac jocul în continuare... Cine, ce 

treabă are? Că aşa e în România: joc de glezne, de picioare! 

Deunăzi, îmi aud vorbe, cum că eu fac... cacealmale! Adică revista pe care o editez pe 

puţinii mei bani, dar în condiţii de tipar de lux, cu un tiraj mult mai mare ca al 

României literare sau al fiţuicii Luceafărul de sub patronajul USR, ar fi o cacealma... 

Că evenimentele  pe care eu le fac, vezi cele de la Casa Capşa, Cercul Militar Naţional 

etc., sunt cacealmale... Şi de ce? Pentru că nu public în revistă scriitori din găştile lor, 

pentru că la evenimentele Revistei Scriitorul Român nu se bîrfeşte şi nu se dau 

pişcoturi , mici şi băutură gratis şi pe vomitate! Nu ?, măi... critic frate, care ţi-ai 

făcut doctorate şi carieră pe mormântul lui Eminescu, măi... nea Jorjescu? O să vină 

timpul să vă dau cu Eminescu în cap, că şi el s-o fi săturat de bălăcăreala voastră 

tristă şi idioată! De asemenea, sunt deranjaţi analfabeţii Literaturii Române că mă 

bag în seamă, bunăoară, cu generalii, cu masonii... Care masoni, bre! Ahtiaţilor, voi 

vorbiţi, chiar voi care i-aţi pupat în cur prin tufiş pe la Periş? Să se ştie de alde 

Groşan şi loja de la Periş, ca să fiu mai clar... Mulţi scriitori analfabeţi, în sens 

adevărat pentru că abia , unii din majoritatea lor, dacă au diplomă de bacalaureat..., 

dar ei sunt elita, florea cea vestită priponită de ţărus de la apus... 

Aşadar, începând cu numărul proxim al revistei, voi publica masiv scriitori de 

pretutindeni, indiferent de etnie sau religie, voi publica pe acei scriitori români pe 

care găştile nomenclaturii USR-ului nu dau doi bani, nu pentru că nu ar fi talentaţi, 

ci pentru că nu se conformează regulilor murdare impuse de ei. Să vă mai dau un 

exemplu: la conducerea Revistei Viaţa Românească e plasat un scriitor puţin 

talentat, aproape mediocru, doar cu diplomă de bacalureat luat  la greu la un liceu 

anost din provincie, acum vreo 35 de ani. Ăstuia i s-a dat o sinecură pentru că nu dă 

din gură... El le ştie pe toate, când vorbeşte la cârciumă, dar de pe urma lui nu 

rămâne decât vântul, că de scris nu are ce să scrie: nu talent, nu cultură... V-am spus 

eu, ştie să nu dea din gură! E Marian Drăghici, poetul fără aură,  dar mare la 

...statulă!  

Marcel Ion Fandarac 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeborg Bachmann, poetă nuvelistă şi austriacă, născută în Klagenfurt, Carinthia, la  25 

iunie 1926, a murit la Roma în 17 octombrie 1973. Autoare a câteva piese de teatru şi cărţi 

de poeme în care predomină erotismul şi revolta socială. După studiile de filosofie 

efectuate în Austria, scriitoarea trăieşte în Germania şi călătoreşte  în Elveţia, Italia şi 

Franţa. Distinsă cu numeroase premii internaţionale şi distincţii, atât în timpul vieţii, cât şi 

post-mortem. Ingeborg Bachmann moare  tânără, în plină forţă creatoare, în urma unui 

incediu provocat de o ţigară pe care o fumase. Dintre cărţile ei, amintim: O afacere cu vise 

(Ein Geschäft mit Träumen),Bunul Dumnezeu din Manhattan (Der gute Gott von 

Manhattan), Malina (Malina),Nu cunosc altă lume mai bună (Ich weiß keine bessere Welt). 

DESTIN  OMENESC 
 
Poală de nor fermecată, în care plutim... 
Cine ştie dacă n-am trecut astfel deja 
prin multe ceruri, cu ochii sticloşi? 
Noi, cei alungaţi în timp 
şi rostogoliţi din spaţiu, 
noi, zburători prin noapte şi neant. 
 
Cine ştie dacă n-am zburat deja 
pe lângă Dumnezeu, şi fiindcă spumegând 
iuţi ca săgeata fără a-l vedea 
şi împrăştiindu-ne sămânţa mai departe 
pentru a vieţui în seminţii şi mai întunecate, 
poate acum doar din vină plutim? 
 
Cine ştie dacă nu murim de mult, prelung? 
Ghemul de nori ne duce tot mai sus. 
Deja aerul subţiat ne amorţeşte mâinile, 
şi dacă ni se frânge glasul şi suflarea se opreşte...? 
Rămâne vraja pentru ultimele clipe? 

(Traducerea poemului de Dan Dănilă) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orhan Pamuk s-a  născut în 7 iunie 1952 la Istanbul. După studiile de arhitectură 
efectuate, practică jurnalismul şi se consacră literaturii. Este autorul  Cărţii  negre 
(Livre noir )-1995, cu care cunosşte succesul internaţional.În 2001 îi apare Mon nom 
est rouge pentru care primeşte premiul Meilleur Livre Étranger en France. În 2005     
i se acordă premiul Médicis… Romanele lui sunt traduse în franceză şi alte 
numeroase limbi. El intervine în presă de fiecare dată pronunţându-se asupra 
chestiunilor politice care privesc Turcia. Este laureate al Premiului Nobel pentru 
literatură pe anul 2006. 
Rezumatul unui roman al lui Orhan Pamuk, Muzeul inocenţei.:“Suntem în 1975 . Kemal , 

un tânăr de treizeci de ani este pe cale să se căsătorească cu Sibel , născută ca și el într-o  

familie burgheză,când  o întâlneşte pe Füsun , o rudă îndepărtată , o vânzătoare la un butic 

de lux .El se îndrăgosteşte de fată . Sub pretextul de a o medita la  matematica , Kemal  o 

întîlneşte  zilnic în apartamentu gol lăsat de mama sa, în timp ce continua a se vedea şi cu 

Sibel. După logodna cu Sibel, sărbătorită cu mare fast ,Kemal şi Füsun fug împreună în 

lume.. Kemal îşi vizitează, apoi , familia sa și poartă un singur conducător care a aparținut 

Füsun : aceasta este prima camera a muzeului se va dedica pentru dragostea ei lipsesc . El îi 

va mărturisi totul logodnicei sale părăsite, Siebel, şi apoi va rupe logodna. Dar, puţin mai 

tîrziu, Füsun îl va părăsi pentru prietenul său din copilărie, se va căsători cu acesta visând 

să devină actriţă, să  joace în filme. Kemal sacrificându-se va contacta o companie 

producătoare de filme pentru a o ajuta pe Füsun să-şi îndeplinească visul, fără a încerca să 

o determine să se despartă de tânărul ei soţ. Sub acest pretext, el va cina cu regularitate în 

căminul celor doi şi va continua să o vadă pe Füsun . Anii trec şi, până la urmă, Füsun 

decide să se căsătorească cu fostul ei iubit, cu Kemal. Un accident rutier va schimba 

planurile lor de nuntă. Füsun va muri în accident la volanul maşinii ei de vis, un 

Chevrolet.Îndurerat, Kemal va cumpăra apartamentul ei, va face din el  un muzeu şi îi  va 

cere lui Orhan Pamuk să descrie povestea lor de dragoste. Le musée de l’innocence este un 

mare roman al nostalgiei, dorinţei şi al  absenţei, dovada imensului talent al lui Orhan 

Pamuk,  roman apărut la Editura Gallimard în 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohamed Berrada s-a născut la Rabat în 1938. Romanier, novelist, critic literar şi 

traducător, a fost profesor  universitar la Universitatea Mohamed-V din  Rabat  şi, din 1976 

în 1983, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Maroc. A publicat romanele Jocul uitării (Le 

jeu de l’oubli)-1993, Lumină efemeră (Lumière fuyante )-1998, Ca o vară care nu va reveni 

(Comme un été qui ne reviendra pas)-2001. Participă activ la viața culturală marocană fiind 

colaborator al unor reviste culturale magrebiene. Având un doctorat la Sorbona, o cultură 

cosmopolită, el este şi teoretician literar şi traducătorul din limba franceză în limba arabă a 

cărţilor semioticianului Roland Barthes.  

Rezumat al romanului “Vies voisines: 

Naraţiunea vizează  trei personaje: Naima, femeie eliberată și mândruă,că vrea Berrada 

prototipul al femeiei  marocane format după independență, care continuă să trăiască sub 

farmecul culturii franceze și progresivă, în contrast cu valorile din societate marocană, 

interesată de asigurarea unui standard ridicat de trai, chiar cu prețul de a fi angajată în 

lumea crimei, Ould Hnia, om viclean și fermecător care reprezintă clasa de săraci, înzestrat 

cu inteligență și experiență, cu toate acestea, este destinat să trăiască pe margine, și în cele 

din urmă Wariti vechi politician deziluzionat și voluptos, un exemplu din  clasa politică și 

reacționară, schizofrenic în public, moralist, predică public un mod de viaţă tradiționalist și 

conservator, în timp ce în practica privata, agreează dizolvarea și imoralitatea. 

În Voisines vies ca şi în romanele anterioare el nu renunță şi pune  la îndoială posibilitatea 

romanului ca o formă de exprimare, de a transmite complexitatea realității și teoretizează, 

din nou, datorită acestui joc al mai multor naratori, nevoia de a suplimenta alte forme noi 

de exprimare . Scriitor marocan a mărturisit că dorința lui a fost de a crea o carte 

multimedia. “Realismul său lingvistic, realizat prin utilizarea de dialect, asa ca atunci cand 

Ould Hnia a luat cuvântul, se spune în întregime în dialect marocan. Încă o dată, scriitorul 

marocan pune o presiune pe traducători sale de la care le-ar plăcea să ia în considerare 

alegerea sa de lingvistică.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Padovani s-a născut în1966 la Courbevoie și a trăit la Paris până în 1999, în 

diferite suburbii. În 1995 debutează în publicistică. Acum, trăieşte în Bretania. A publicat 

cărţile: L’Homme de bois (2002) . Chiens de guerre (2004), În 2007 publică La Veilleuse în 

éditions Quidam. Critic literar şi analist politic, journalist, foarte activ blogger, acum 

trăieşte exclusiv din scris, are un atelier de creaţie literară online,vezi: http://ecrivance.over-

blog.fr/ 

Notă: Voi publica la o editură, în curând, acest Dicţionar universal al scriitorilor, 

dicţionar care va aduce un plus de informaţie culturală în peisajul românesc. În topurile 

realizate de marile reviste internaţionale de literatură, abia dacă am găsit câţiva scriitori 

români; lipsesc cu desăvârşire din astfel de topuri scriitorii-vedetă ca Mircea Cărtărescu. 

Mi se pare absolut  normal. Am găsit în această ierarhie internaţională pe Norman Manea, 

pe Herta Müller ... Profesioniştii care fac astfel de topuri,nu se lasă mituiţi,desigur,de ICR !  



 

 

 

 

iaţa politică în general şi cea românească în special este o adevărată 

junglă. În acest context, un adevărat “animal politic”, în sensul cel mai nobil, 

este un lucru rar. Acest personaj, aş spune chiar rarisim, este Prof. Univ. 

Gheorghe Dinu. 

 Dar cine este Gheorghe Dinu? 

 Este mai întâi un om cu o sclipitoare inteligenţă, care începând din 

adolescenţă, după studiile liceale, în care a demonstrat că este mereu 

“primul în clasă”, va începe o carieră militară, urmând calea deja trasată de 

tatăl său, un colonel al armatei române cu o înaltă ţinută care, la rândul lui, 

a moştenit gena unui bunic patern, faimosul general Cernat, Ministru al 

Apărării în Războiul de la 1877.  

 Gheorghe Dinu va intra cu brio la Şcoala de Ofiţeri, după care va 

urma Facultatea de Drept şi se va situa ca un specialist repede recunoscut, 

un criminalist de mare clasă într-un domeniu popularizat marelui public de 

faimosul Sherlock Holmes. Tânărul ofiţer Gheorghe Dinu descoperă, dar şi 

rezolvă, cazuri foarte dificile, aidoma nu mai puţin cunoscutului Colombo, 

devenit celebru graţie marelui actor Peter Falk.  

După Revoluţie, tânărul ofiţer va fi îndrumat de noua administraţie post-

decembristă spre specializare în domeniul contra-spionajului şi protecţiei 

echipamentelor strategice în faţa celor care nu ne doreau “numai binele”. 

 Specializări şi cursuri în Franţa şi vizite în America în anii `90, la un 

înalt nivel, şi colegialitatea cu ofiţeri NATO, deveniţi mai târziu şefi de 

Servicii, în ţările Atlanticului de Nord, desăvârşesc personalitatea acestui 

om ieşit din comun care este Gheorghe Dinu. 

 Dar, în 1997, cel care va deveni un tânăr general însărcinat cu 

serviciile secrete de protecţie pentru prevenirea scoaterii din ţară a 

materialelor şi informaţiilor strategice, cu responsabilitate în Moldova de 

Sud şi Dobrogea, va hotărî o schimbare pe drumul unei cariere de succes. 

Demisionează din Serviciile Secrete şi, tânăr avocat, intra în învăţământul 

universitar şi îşi deschide în paralel un cabinet, devenind un avocat de 

succes, specializat în dreptul internaţional şi comercial. 

 În 2004 acest om inteligent, cultivat şi nu este de prisos să o 

spunem, şi frumos fizic, se va prezenta ca singur candidat independent între 

cei doisprezece candidaţi la alegerile prezidenţiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totul va fi pus în acţiune pentru a-l împiedica să treacă în turul 2, inclusiv 

un decret al primului-ministru din acea perioadă, Adrian Năstase, stipulând 

că nu pot avea observatori în birourile de vot candidaţii independenţi.  

 Din cei doisprezece candidaţi unsprezece erau reprezentaţi de 

partide! 

 Unul singur este independent: Gheorghe Dinu! 

 Zece ani mai târziu, Prof. Univ. Gheorghe Dinu este candidat din 

nou la alegerile pentru Preşedinţia României din noiembrie-decembrie 2014.  

 De data aceasta, trebuie să câştige, căci mai mult ca niciodată 

România are nevoie, în criza actuală şi în dezastrul politic şi economic în 

care se găseşte ţara, de un om de excepţie! 

 Integru, patriot, devotat intereselor societăţii româneşti mai presus 

de orice şi pregătit în toate domeniile necesare pentru a conduce ţara. 

 Cele mai mari puteri din lume, Statele Unite cu George Bush şi 

Rusia cu Vladimir Putin, au arătat calea de urmat: oamenii din fruntea lor, 

au fost şi sunt jurişti şi şefi de servicii secrete, cunoscători profunzi ai lumii 

contemporane, lideri incontestabili ai ţărilor lor! 

 Mai mult ca niciodată renaşterea României se va realiza prin 

Preşedintele Gheorghe Dinu! 

Prezentare rostită la Conferinţa ALO,de la Novotel Bucureşti, de 

Gen.(r) Bartolomeu Constantin Săvoiu 

 



 

 

 

 

 

 

 

a  Muzeul de Artă din Timișoara din 13 februarie până în 5 martie 

2014 în intervalul orar 10-18 va putea fi vizitată expoziția „Herta Müller: 

Cercul drăcesc al cuvintelor“, realizată de Goethe-Institut în parteneriat 

cu Literaturhaus Berlin. În cadrul acestui eveniment sunt oferite 

documente, fotografii de familie, interviuri înregistrate, colaje și 

fragmente extrase din actele Securității, o privire asupra operei și vieții 

scriitoarei și laureatei Premiului Nobel, Herta Müller.  Tot atunci va 

avea loc și o masă rotundă la care vor lua parte  Rodica Binder, Radu 

Pavel Gheo și Alexandru Al. Șahighian. Herta Müller s-a născut în anul 

1953 în satul bănățean Nițchidorf, a studiat germanistică și romanistică 

la Timișoara, iar în anul 2009 a fost distinsă cu Premiul Nobel pentru 

literatură.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na Blandiana reia povestea lui Arpagic, explicând  

cum a avut ea curajul de a fi rezistentă prin…cultură.  
Noroc cu Digi24 HD,ca să fie informat poporul   
despre poezia „Arpagic” în care poeta l-a parodiat  
pe N. Ceaușescu… Bla…Bla… Bla… 
E păcat că nici la 24 de ani de la Revolutie, poeta Blandiana nu ştie 

nimic de Ion Monoran..., poetul care a oprit tramvaiele la Timişoara 

şi a început Revoluţia în decembrie 1989, un poet cenzurat total şi 

brutal de comunişti, în timpul când Anei Blandiana i se tipărea, chiar 

în 1989, o carte de versuri în colecţia BPT, pentru că avea un merit: 

făcea rezistenţă prin Arpagic. Despre povestea lui Arpagic, ce să 

comentez?! L-am cunoscut pe cel care a avut curajul sa-i publice 

cartea, redactorul de carte, scriitor şi poet... Doamna Bladiana l-a 

ignorat total dupa 1989... Acel redactor care a avut de suferit pentru 

că a dat verde la apariţia cărţii poetei Blandiana, a murit în mizerie... 

Acel om se numea G.D. Vasile..., Dumnezeu să-l ierte! 

 

 

 

 

 

e data de 25 ianuarie 2014 am participat la Novotel, la Conferinţa 

ALO-Alianţa Lege şi Ordine, când şi-a lansat candidatura la 

Preşedinţia României, avocatul şi profesorul universitar Gheorghe 

Dinu. Invitat să fac parte din prezidiul ALO, am vorbit despre 

importanţa acestui candidat, despre necesitatea ca România să aibă 

un preşedinte aşa cum a fost ales Domn al Principatelor României, 

Alexandru Ioan Cuza. Am prezentat, cu această ocazie festivă, 

Revista Scriitorul Român, ediţia specială, dublă, decembrie 2013-

februarie 2014. Membrii ALO şi participanţii la eveniment au primit 

gratuit revista noastră. Am mai vorbit despre idiosincraziile lui 

Mircea Cărtărescu, cel care a declarat într-un interviu că Eminescu 

nu ar mai trebui să fie Poetul Naţional al României, el ar trebui să fie 

doar un poet de saloon, citit doar de câţiva rafinaţi… Pe Mircea 

Cărtărescu l-a atins, cred, cancerul declanşat de banii străinilor şi 

duşmanilor de moarte ai neamului românesc. 
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