
 

 

 

 

 

Editorial: 

om continua şi în acest număr al Revistei Scriitorul Român să spunem 

adevărul despre scriitorii noştri cotemporani... Sincer, nu sunt bucuros să 

redau anumite dezvăluiri din presă, fie ea şi cea de pe internet, despre 

anumiţi scriitori care au devenit cu voia lor supremă, repere culturale ale 

României de azi; din nefericire pentru români, au devenit, de fapt, false 

repere, pentru că opera acestor scriitori e compusă din plagiate şi 

falsificare...  

Nivelul moral al unor astfel de ipochimeni este foarte scăzut, şi e 

comparabil cu cel al unor interlopi care au prăduit România de după 1989. 

Am auzit voci care mi-au reproşat că eu compar pe aşa-zişii oameni de 

cultură cu prăduitorii şi hoţii acestei ţări... Un Liiceanu nu e cu nimic mai 

prejos decât un nu ştiu care interlop care a pus la fiare vechi nu ştiu ce 

combinat sau care a devalizat conturile ţării pentru a-şi construi un imperiu 

financiar şi/sau mediatic... Ba chiar, acest Liiceanu e mai condamnabil 

moral pentru că, spre deosebire de acei interlopi, Liiceanu a trecut pe la 

şcoala de la Păltiniş a marelui Constantin Noica... 

Un Mircea Cărtărescu nu e mai sfânt decât un alt prozator român acuzat de 

plagiat, cum ar fi de pildă Eugen Barbu, dar, spre deosebire de acesta, care 

a apărat simbolurile naţionale ale românilor. Poetul minor Cărtărescu s-a 

îmbuibat pe seama demolării lui Eminescu, a profitat  la maxim de banii 

acestei ţări pentru a-i fi publicate operele astfel falsificate şi pentru a fi 

propus la premiul Nobel, în mai multe rânduri, fără succes, desigur. În 

acest caz, atât Nicolae Manolescu, dovedit şi el ca plagiator, cât şi ca 

pupincurist atât al lui Nicolae Ceauşescu, cât şi al lui Ion Iliescu, dar şi 

Gabriel Liiceanu, filosoful de garsonieră de la Păltiniş, cel care  l-a dirijat 

pe Cărtărescu spre un pupincuricism băsescian, toţi aceştia sunt vinovaţi 

pentru că au făcut din poetul Mircea Cărtărescu, cu un talent stimabil, 

totuşi, o marionetă mediatică spre a-şi umfla conturile bancare şi spre a 

prosti  cât mai perfid poporul român. Acesta e adevărul pe care toţi 

românii ar trebui să-l afle şi să-l înţeleagă. Floarea intelectualităţii noastre 

de azi e, de fapt, din plastic! 

 

La cât tupeu are alde Mircea Cărtărescu, vă apucă nervii, daţi în bâlbîială, 

onoraţi români care vă iubiţi, de când vă ştiţi, adevăratele valori care au 

făcut ca naţiunea română să nu se prăbuşească în Istorie! 
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venimentul creat de Revista Scriitorul Român la Cercul Militar 

Naţional-Sala Ştefan cel Mare, din data de 13.12.2013, ora 20. 

Videoclip în care scriitorul şi directorul fondator al revistei Marcel 

Ion Fandarac le vorbeşte generalilor români despre adevărul privind 

starea şi condiţia artistului la ora actuală în România…  

Adevărul trebuie spus nu numai pe stradă! 

http://www.youtube.com/watch?v=HapJbxpgRs8 

La eveniment au participat scriitorii Marcel Ion Fandarac, Corneliu 

Tălmaciu, Caliope Dicu, scriitori care au recitat din creaţiile lor. Au 

mai fost prezenţi poetul Cătălin Codru, actorul Andrei Goci, Traian 

Chiricuţă, Daniela Apostol, Ovidiu Athanasiu, Stela Apostol, Ioana 

Lazăr, Justina Radu, Tic Petroşel, Gabriela Tănase, Oana Berdilă, 

Rodica Romicr, Any Bordeianu,Romeo Dimitriu- consilier superior 

MT, expert în aviaţie civilă  ş.a. 

Au mai participat General de brigadă Bartolomeu Constantin 

Săvoiu, avocat şi profesor universitar Gheorghe Dinu, general(r) 

Gheorghe Marcu, alţi generali şi colonei, membri ai ALO-Alianţa 

Lege şi Ordine, Georgevici Mihail, owner MCP Press Agency. 

Trebuie să subliniem apăsat despre lipsa de caracter a scriitorului 

Gheorghe Iova, cel care a confirmat participarea sa până în clipa 

începerii evenimentului. Gheorghe Iova a confirmat participarea sa 

cu 48 de ore înainte de eveniment, apoi inclusiv până la începerea 

evenimentului. A motivat lipsa de la eveniment prin faptul că ar fi 

ocupat … să bea un ceai de sunătoare acasă la el. Această atitudine 

cinică nu arată decât lichelismul acestui individ care nu face altceva, 

de vreo 30 de ani, decât să-l imite pe Derrida, iar aşa-zisa lui operă 

nu e decât o imitaţiune sterilă, alcătuită din fraze sonore şi 

grohăitoare care nu spun nimic. A nu spune nimic, acesta e ţelul 

înalt al lui Gheorghe zis şi Iova. Unul din marii prozatori români, 

Mircea Nedelciu, un scriitor autentic, azi, e acoperit de astfel de 

imitatori… De asemenea, a confirmat prezenţa la eveniment 

scriitorul şi traducătorul lui Baudelaire, în limba română, Octavian 

Soviany. Îi publicăm traducerile,în această ediţie a revistei noastre,  

din respect pentru Baudelaire… Trecem, dincolo, de orice orgoliu! 

Evenimentul a fost marcat de prezenţa şi de elocinţa omului de 

cultură care este Bartolomeu Constantin Săvoiu, de discursul de 

candidat la Preşedinţia României a avocatului Gheorghe Dinu. 

Pentru prima dată, după mulţi ani, în Sala Ştefan Cel Mare a 

Cercului Militar Naţional s-a intonat Doina lui Eminescu, rostită de 

către scriitorul Marcel Ion Fandarac, cel care a vorbit şi despre 

condiţia şi statutul artistului român în societatea de azi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astfel, a fost pusă în atenţia celor câţiva generali şi politicieni, 

membri ai ALO-Alianţa Lege şi Ordine, cazul sculptorului Dan 

Gavriş, un artist genial aflat în suferinţă şi cu existenţa în mare 

primejdie. Marcel Ion Fandarac a prezentat spre vizualizare una 

dintre operele de artă ale artistului Dan Gavriş, o icoană din lemn de 

fag, cu inserţii aurite, numită Îngerul prezenţei. Dan Gavriş fiind 

membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, un artist care are 

lucrări în colecţii particulare din ţară şi din străinătate, apreciat chiar 

şi la Vatican de fostul Papă Ioan Paul al II-lea. Au cântat Tic 

Petroşel, Traian Chiricuţă, Cătălin Codru. Au fost în recital: actorul 

Andrei Goci, cu versuri de Caliopi Dicu şi actriţa Gabriela 

Tănase,cu versuri de Emil Brumaru. 

Evenimentul Revistei Scriitorul Român a fost o reuşită atât prin 

prezenţa unor invitaţi de prestigiu, cât şi prin actele culturale 

produse, acte artistice cu evidentă tentă naţională, dar şi europeană. 

Marcel Ion Fandarac a criticat dur în discursul său lichelismul clasei 

politice actuale şi a dat un exemplu concret privind incompetenţa 

celor din Ministerul Culturii, cât şi a ICR-ului, instituţii ale 

României, care pur şi simplu îşi bat joc de cultura naţională, risipind 

banii europeni pe o artă gonflabilă, produsă de reprezentanţii unor 

minorităţi etnice şi sexuale, o artă care e lipsită de orice spirit, e o 

artă a disimulării, a abjecţiei, a uniformizării spre disoluţia spiritului 

naţional sau/şi european.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda foto:Sala Ştefan cel Mare, unul dintre cititorii revistei Scriitorul 

Român: Romeo Dimitriu, consilier superior aviaţie civilă, MT. 
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http://www.youtube.com/watch?v=HapJbxpgRs8


S-a vorbit despre cauzele crizei identitare din cultura naţională şi cea 

europeană etc. Ne explicăm, astfel, laşitatea unui scriitor minor cum 

e Gheorghe Iova, desigur. Ne explicăm, astfel, prejudecăţile altor 

scriitori la fel de… valoroşi ca Iova! 

 

Legenda foto:Marcel Ion Fandarac în Sala Ştefan cel Mare a Cercului 

Militar Naţional, Corneliu Tălmaciu citind unul din poemele sale  iniţiatice. 

Nu, stimabililor! Revista Scriitorul Român nu va ignorat, bazându-

se pe principiul valoare prin diversitate… Începând, de acum, vom 

considera laşitatea acelor scriitori români, minori de altfel, un punct 

de la care trebuie să pornim spre a revaloriza pre marii clasici, uitaţi 

de diriguitorii mai sus menţionaţi ai culturii române… Vom publica 

texte inedite, aflate în arhive, ale marilor noştri clasici… Voi, 

scriitori minori, adunaţi-vă mai departe în spelunci şi lăudaţi-vă 

reciproc, că pentru România nu e nici o pierdere. În acelaşi timp, vă 

promitem că vom publica absolut orice informaţie compromiţătoare 

despre viaţa şi intimitatea voastră perversă, despre colaborarea cu 

fosta Securitate a celor care, acum, sunt sprijiniţi financiar din 

bugetul naţional. Vom face campanie împotriva textelor voastre 

insipide şi jegoase pentru care sunteţi plătiţi regeşte. Vom face ceea 

ce trebuie să facem pentru a arăta ce e valoarea şi ce e non-valoarea.  

Generalul de brigadă Bartolomeu Constantin Săvoiu a subliniat 

necesitatea introducerii în politica românească a loialităţii faţă de 

România a politicienilor, a luptei pentru păstrarea identităţii de neam 

al românilor şi a statului naţional unitar. El a mai spus că simte 

româneşte pentru că se trage dintr-un neam de români din Gorj, şi a 

marcat cu suficienţă elocinţă că nimic nu-l împiedică să militeze 

pentru păstrarea la ţara mama, România,  a teritoriului Transilvania; 

asta, deşi el, ca om, are în vene şi puţin sânge unguresc pe linia 

maternă. Generalul Săvoiu a vorbit de asemenea despre tradiţia 

istorică a masoneriei româneşti, cea care a contribuit pe linie 

paşoptistă la făurirea statului modern român, a României Mari. 

Generalul Săvoiu a fost de acord cu Marcel Ion Fandarac, în privinţa 

elaborării unei politici pragmatice, care să pună accentul pe 

intelectuali, pe artişti, pe creatorii de cultură, cei care duc mai 

departe România în istorie, care dau un sens peren acesteia. 

Avocatul şi profesorul universitar Gheorghe Dinu a ţinut un discurs 

aplicat pe politica sa privind candidatura la Preşedinţia României, ce 

înseamnă să fii om de stat şi politician adevărat. El a tuşat discursul 

său printr-o notă severă privind pe acei politicieni corupţi care dorm 

în Parlamentul României, fiind prea obosiţi să facă ceva bun, pentru 

că singurul lor scop este să jefuiască patrimonial naţional. Fostul 

general Gheorghe Dinu a spus că se bazează pe intelectualii acestei 

ţări, cei care nu sunt compromişi, se bazează pe scriitorii şi artiştii 

adevăraţi , care suferă datorită clasei politice corupte. El a fost de  

acord că intelectualii, marii creatori de opere , ar trebui să aibă un 

venit echivalent cu al acelor parlamentari care, de fapt, nu fac 

altceva decât să doarmă în Parlament. Avocatul şi profesorul 

Gheorghe Dinu, viitorul Preşedinte al României, a promis că se va 

ocupa de acest aspect al condiţiei intelectualilor, al artiştilor în 

sociatatea românească. Privind cazul special al sculptorului Dan 

Gavriş, atât Gheorghe Dinu, cât şi Bartolomeu Constantin Săvoiu, 

dar şi geneneralul (r) Gheorghe Marcu, alţi specialişti şi colonei din 

Alianţa Lege şi Ordine, au promis tot sprijinul pentru acest sculptor 

de geniu al României de azi. Se vor face toate demersurile pentru ca 

artistul Dan Gavriş să-şi recapete liniştea sufletească şi condiţia 

materială, pentru a avea un atelier unde să poată să creeze opere de 

mare valoare. Marcel Ion Fandarac a subliniat că numai prin astfel 

de exemple, de implicare într-o politică pragmatică, accentuată în 

principal pe condiţia umană, România mai are o şansă. El a afirmat 

că are încredere în noua forţă politică recent conturată, reprezentată 

de ALO- Alianţa Lege şi Ordine ai cărei reprezentanţi în staff sunt 

Bartolomeu Constantin Săvoiu, Gheorghe Dinu, Gheorghe Marcu. 

 Marcel Ion Fandarac a mai afirmat că, în plan literar, s-a terminat 

cu statutul de zei al unora ca Nicolae Manolescu, Alex Ştefănescu, 

Mircea Cărtărescu, Ioan Es Pop, Ioan Groşan ş.a.m.d. Vin alte 

generaţii care trebuie să ştie adevărul, care trebuie să fie sprijinite cu 

adevărat pentru a crea valoare în sensul renaşterii naţionale aşa cum 

şi-a dorit Eminescu. A citit poezie Corneliu Tălmaciu, un poet 

iniţiatic, a cărei apariţie în literatură română va duce la o echilibrare 

a balanţei valorilor culturale autentice. Corneliu Tălmaciu a fost 

poetul serii culturale de la Cercul Militar Naţional-Sala Ştefan cel 

Mare. Evenimentul Revistei Scriitorul Român de la Cercul Militar 

Naţional-Sala Ştefan Cel Mare, din 13 decembrie 2013, ora 20, nu a 

fost o simplă întâmplare. A fost un eveniment care a cristalizat o 

direcţie. ALO! se aude!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Legenda foto:Marcel Ion Fandarac în Sala Ştefan cel Mare a Cercului          

Militar Naţional, la şampanie cu general de brigadă (r) Bartolomeu   

Constantin Săvoiu, doamna Săvoiu, avocat&profesor universitar Gheorghe      

Dinu, general (r) Gheorghe Marcu… 

 

Legenda foto: Gheorghe Dinu, Iuliana Tănase, Traian Chiricuţă, Daniela 

Apostol, Stela Apostol, Ovidiu Athanasiu, Calipoi Dicu, Andrei Goci… 

 



( Urmare din pagina 1 ) 

Şi, să vă mai spun ceva: Mircea Cărtărescu, poetul cu grad de 

sublocotenent în Securitate, în 1981 se antrena la Băneasa în compania 

ofiţerilor de Securitate, Direcţia a V-a, cea care îl apăra pe Ceauşescu... 

Câţiva ani mai târziu, în aprilie 1989, un ofiţer din aceeaşi Direcţie a 

Securităţii Statului, mă aresta pe mine din staţia ITB de la Magazinul Eva 

din Bucureşti pentru că, în viziunea securiştilor de atunci, eu eram un 

individ periculos pentru Ceauşescu şi pentru PCR. Nu e de mirare că şi 

după 1989, securiştii consideră în continuare  că sunt... periculos, 

nemanipulabil, incomod şi nu mai ştiu cum să procedeze să mă anihileze 

financiar şi să mă izoleze în plan social etc.Toţi turnătorii de la Uniunea 

Scriitorilor nu fac altceva decât să mă bârfească, iar făcătorii de istorii 

literare de aceeaşi teapă cu ei, evită să mă menţioneze în cărţile lor...  

Ăsta e adevărul, România!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Mircea Cărtărescu este, de departe, cel mai important scriitor care a ieşit din 

literatură postbelică. Există la el amprenta geniului!” – Nicolae Manolescu.  

“Orbitor. Aripa dreaptă” este o “ţâşnire a viitorului în prezentul nostru”, una 

dintre marile cărţi ale lumii, a spus Gabriel Liiceanu. El a mai spus că este 

încîntat că grupul celor care „terorizează“ şi „manipulează“ cultură română   

s-a mărit cu un membru. Astfel, acum, în opinia directorului Editurii 

Humanitas, ar fi patru scriitori români care domină piaţa cărţii prin tirajele 

vîndute: Mircea Cărtărescu, Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu şi Horia-Roman 

Patapievici. „Pe lîngă cei trei boieri ai minţii, a apărut al patrulea“. Ceilalţi, 

Andrei Pleşu („Despre îngeri“) H.R. Patapievici („Omul recent“) şi Gabriel 

Liiceanu („Uşa interzisă“).  

Mircea Cărtărescu, poetul preferat al troicii Pleşu-Patapievici-Liiceanu 

başca generalissimul Manolescu, bursier Soros încă din anii ’90, dar nu 

numai, este şi – cel puţin! – sublocotenent în rezervă al Şcolii de Ofiţeri 

ai Securităţii. Cel puţin acesta era gradului lui în 1981. Până în 1989 este 

posibil să fi fost avansat la locotenent sau, cine ştie?, chiar mai sus. Un 

mister de care şi-a privat fanii şi fanele, cel puţin până acum, la 22 de ani 

de la “revoluţie”. Mircea Cărtărescu este cunoscut de opinia publică 

drept o voce de prim rang a beletristicii “române” de azi fiind chiar 

propus de Gruparea Manolescu-Pleşu-Liiceanu-Patapievici drept 

candidat la Premiul Nobel pentru… literatură (!?). Foarte puţină lume   

i-a şi citit, însă, cărţile, produse, publicate şi traduse pe bandă de 

Humanitas şi Institutul Cultural Român, chiar de pe vremea când 

acesta era patronat de Ion Iliescu. Dacă le-ar fi citit, ar fi descoperit doar 

o serie nesfârşită de expresii ale unor grave dereglări psihice de natură 

sexuală, bi şi homosexuală, transpuse în scris şi multiplicate la nesfârşit 

pe banii văduvelor, pensionarilor, mamelor şi copiilor ale căror venituri 

au fost tăiate drastic în numele “crizei”. Criza nu a ajuns şi la ICR, 

unde, cu un buget de 44 de milioane de lei (lei noi, respectiv peste 10 

milioane de euro), porno şi scatografiile sale sunt slobozite la nivel 

planetar. Câteva exemple, “orbitoare”, aici, aici şi aici (aviz: nu sunt 

recomandate minorilor!). Tradus în 18 limbi (inclusiv basca!) şi 

răspublicat în 60 de ediţii, cu sprijinul directoarei Centrului Naţional al 

Cărţii ICR, turnătoarea DIE Catrinel Pleşu, Cărtărescu ar fi “câştigat” 

din cărţi o jumătate de milion de euro. Cu toate că scrierile sale sunt 

bogat presărate cu amănunte biografice din cele mai picante, de la 

momentul în care şi-a surprins părinţii performând un act sexual şi a 

aflat că “o armata de spermatozoizi ţîşnesc dintr-o pula” (din “Orbitor. 

Aripa dreaptă”) până când “şi-a băgat botul în sexul blond” al actualei 

soţii, Ioana Nicolaie, şi “un tip mustăcios, cu ochi negri şi cu nasul drept 

s-a iţit dintre cârlionţi şi mi-a băgat limba drept în gură” (din vol. „40238 

TESCANI”) şi, ajungând, mai nou, chiar şi la jurnalul său “Zen”, 

nicăieri până acum nu a apărut această informaţie biografică, de culoare, 

cred eu. Şi anume: că a făcut armata la Şcoală de Ofiţeri ai Securităţii şi 

că, în 1981, pe când avea gradul de sublocotenent de Securitate, a avut o 

concentrare de o lună la Comandamentul Trupelor de Securitate, unde a 

fost antrenat pentru caz de război ca politruc, însărcinat cu 

îndoctrinarea comunistă a trupelor de pe front, şi unde a colaborat cu 

sârg la revista meteorică “Activistul” a Securităţii (ca epigramist ). Eu 

cred că ar fi putut ieşi un român pe cinste din povestea asta! “O lună în 

tranşeele Securităţii”…  

Cu toate acestea, nici în memoriile sale fluviu, nici în prezentările sale 

publice, nici în CV-ul său de la ICR, nici în biografia romanţată de pe 

Wikipedia, nu apare această mică pată de culoare (maro). Nici măcar 

tovarăşii săi apropiaţi – să spunem – şi mari cunoscători ai secretelor 

literare şi ale Securităţii, cum este Dorin Tudoran (vezi la rubrica de 

comentarii), nu aveau habar, până acum, de acest mic şi insignifiant 

amănunt biografic.  

Singură care, se pare, ştia ceva mai multe, este Herta Muller, laureată 

premiului Nobel pentru literatură, care l-a plesnit în două-trei rânduri 

de i-a tăiat piuitul. Iată doar una dintre palmele primite de Cărtărescu 

de la doamna Herta Muller: “Dacă iei noţiunea de cenzură, îţi dai seama 

că te loveai de ea peste tot. Şi, ca să închei paralela, eu niciodată n-am 

crezut că fac parte din ceva separat de societate, niciodată nu am putut 

gândi în maniera aceasta. Şi aşa eram toţi la Aktionsgruppe. Din păcate, 

mulţi scriitori români au gândit altfel. Mircea Cărtărescu îmi spunea că 

el nici nu ştia atunci că există scriitori urmăriţi şi că nu a ascultat 

Europa liberă. Păi, pentru mine ar fi fost de neconceput, eram un om 

matur, cum să nu mă fi interesat?! (Interviu revista Corso – dispărut de 

pe site, disponibil prin NapocaNews).Dar piuitul i-a revenit imediat 

tele-nobelistului nostru:  Cel care l-a făcut pe Havel disident polonez (!!! 

– frază corectată apoi online de EvZ după ce am sesizat tâmpenia 

autorului) a ameninţat-o pe Herta Muller că o să-i arate el cum a luptat 

cu regimul şi Securitatea. “Mi-e silă să mă laud eu însumi cu ce-am 

făcut înainte de 1989 (?!)… Ieşit din adolescenţă, comunismul m-a găsit 

student la Litere, apoi, până la revoluţie, profesor de română la o şcoală 

generală de la marginea Bucureştiului. N-am colaborat cu Securitatea şi 

n-am avut niciodată (până-n ziua de azi) nicio funcţie”, scrie săracul 

Cărtărescu ca “senator” EvZ. Desigur, a scrie la revista “Activistul” a 

Securităţii, chiar şi doar pentru o lună, a fi antrenat ca politruc şi a purta 

trese de sublocotenent de Securitate nu înseamnă neapărat “a colabora 

cu Securitatea”. Mai curând, a coabita cu Securitatea. În acelaşi articol 

de gazetă de perete, Cărtărescu afirmă tranşant că îşi va cere imediat 

Dosarul de la CNSAS şi va face lumină în sat, pentru Herta Muller. Au 

trecut de atunci doar doi ani… Noroc cu ziaristul de investigaţii Ovidiu 

Ohanesian, care, la numirea arădeanului Teodor Meleşcanu în funcţia 

de şef al SIE, a publicat câteva fragmente din volumul II al cărţii sale 

Puterea din Umbră (vezi capitolul Un spion gorjean la New York), 

apărut la editura Junimea 2011, preluate şi de Ziarişti Online sub titlul 

Ovidiu Ohanesian despre noul şef al SIE, Teodor Meleşcanu, şi un fost 

spion rupt în fund al DIE.   
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« […] recând la secţiunea „exegetică“ propriu-zisă a volumului 

(Pururi tânăr, înfăşurat în pixeli – Humanitas, nota Z.O.), se 
constată, în mod surprinzător, că, deşi este poet şi universitar, 
Mircea Cărtărescu nu posedă un instrument adecvat de evaluare 
critică atunci când se referă la poeţii români cei mai importanţi, ce 
se presupune că fac obiectul cursurilor pe care le ţine în faţa 
studenţilor. Astfel, este ceva axiomatic că despre Eminescu nu se 
poate discuta decât cu o sobrietate hermeneutică maximă, şi 
aserţiunea că acesta ar fi o „victimă a linguşelii tâmpe şi 
conformiste“ este de-a dreptul o inepţie, căci paradigmele unei 
culturi nu se „linguşesc“, ci se asimilează critic. La fel, despre 
Nichita Stănescu nu se poate afirma atât de tranşant, fără 
argumentarea minimă necesară, că „în ultimii săi ani a cunoscut o 
degringoladă morală asemănătoare într-un fel celei a lui 
Eminescu“ şi că „autorul Elegiilor corespunde unui model literar 
destul de comun, poetul damnat şi boem, fapt care a dus la 
penibila sa popularitate printre semidocţi, de la elevii de liceu /…/ 
până la universitari…“ Asemenea etichetări negative sunt chiar 
bizare în contextul dat, divulgând atât  
reaua intenţie, cât şi incultura literară ; prin agresivitatea lor 
scandaloasă parcă amintesc, în mod semnificativ, de un anumit 
limbaj „demascator“, activat de corifeii criticii marxiste din 
perioada proletcultismului. (Nu este deloc exclus ca Mircea 
Cărtărescu să-şi fi însuşit acest procedeu de confuzionare 
voluntară a valorilor de la maestrul său, Ov.S. Crohmălniceanu, 
pe care-l evocă ditirambic atât de des în cuprinsul culegerii.) Pe de 
altă parte, nu este deloc adevărat că „poezia lui Nichita Stănescu 
(întrucât ar fi rămas „modernistă“ – n. n.) seamănă cu nimic mai 
mult decât cu opera lui Blaga şi mai ales a lui Ion Barbu“ ; de aici 
se deduce faptul supărător că autorul Poemelor de amor nu cunoaşte 
poetica diferenţiată a celor doi mari poeţi interbelici (unul este 
expresionist, iar altul e hermetic) şi nu se înţelege cu ce fel de 
instrumente critice operează el când îi abordează în postura de 
profesor. Dar „remarca“ lui Cărtărescu cea mai diletantistică este 
aceea în care se proferează, fără nici un echivoc, că, prin Nichita 
Stănescu, „gândirea poetică românească“ manifestă „o a doua 
rămânere în urmă după cea a lui Eminescu“. În organicitatea 
poeziei româneşti, gândirea eminesciană înseamnă o emancipare 
definitivă de stereotipiile oralităţii, prin plonjonul dilematic în 
vizionarismul oniric, de sorginte romantică, şi exegeza cea mai 
aplicată recunoaşte că, fără apariţia lui Eminescu, n-ar fi fost 
posibilă evoluţia ulterioară a poeticităţii moderniste. În ceea ce-l 
priveşte pe Nichita Stănescu, nu mi se pare că, până în prezent, ar 
fi apărut la orizont un alt poet la fel de important care să fi 
exercitat o înnoire a discursului, de aceeaşi amploare semiotică 
precum aceea înfăptuită de el ; cu toată împotrivirea „teoretică“ a 
prietenului său, Ion Bogdan Lefter (pe care-l preia la literă Mircea 
Cărtărescu în toate zburdălniciile sale revizionistice), se poate 
spune că, la nivelul poeticităţii, autorul Operelor imperfecte, ca orice 
mare poet din secolul XX, a depăşit net neomodernismul, 
anticipând instinctiv ultimele achiziţii datorate postmodernităţii. 
Cu toată parada lor de originalitate şi noutate, deocamdată 
optzeciştii se află încă încastraţi în siajul aceluiaşi sistem poetic 
(quasi-postmodernist) ca şi Nichita Stănescu. Dincolo de 
receptarea eronată a celor doi poeţi paradigmatici, se poate 
constata incoerenţa perspectivei axiologice cărtăresciene şi din 
modul pueril de abordare a lui Ştefan Augustin Doinaş : „În 
baladele sale, Doinaş nu a imitat edificii întregi şi strălucitoare, ci 
a construit ruine măcinate de vreme, decoruri butaforice cu 
cartonul mucegăit, statui cu nasul şi degetele de mult pierdute“ ; 
„Nu e vorba aici de nici o iniţiere, de nici o revelaţie, ci de un 
mecanism care le imită în gol, tragi-comic şi absurd, ca 

în Godot sau în Urmuz.“ Este evident că poetul Cărtărescu are 
serioase dificultăţi în folosirea conceptelor literare care definesc 
poeticitatea şi de aceea îl asociază pe Doinaş lui Beckett şi lui 
Urmuz pentru a crea o maximă confuzie în receptare. (Deschid o 
paranteză aici pentru a semnala că, în articolul despre Doinaş, 
Mircea Cărtărescu scrie greşit numele pictorului italian Giorgio 
De Chirico, după ureche, fără să folosească particula De, aşa cum 
am mai întâlnit doar la unii semidocţi ce-şi dau aere că se pricep la 
orice.)* Dacă, aşa cum s-a văzut, fronda exegetică a poetului se 
manifestă nebulos şi bogomilic atunci când se exercită asupra 
nucleelor paradigmatice ale poeziei româneşti, aceasta se  
schimbă total când se exercită asupra optzeciştilor, pe care îi 
tratează disproporţionat şi nediferenţiat, cu aceeaşi simpatie 
generaţionistă, dar,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
în mod paradoxal, nu este capabil să treacă la analiza critică 
aplicată din motivele enunţate pe care nu le mai reiau aici. 
Dar ceea ce supără cel mai mult, în textele „programatice“ din 
acest volum, este obedienţa oportunistă, aproape hilară, a 
autorului faţă de recenta ideologie a globalizării, decelându-se 
declanşarea unui adevărat complex comportamentistic de fiecare 
dată când se referă la aşa-zisa „corectitudine politică“ pe care nu 
pridideşte s-o invoce în orice frază, în orice propoziţie, în orice 
literă, şi fiind foarte atent dacă un anumit receptor (mai ales din 
afară) a luat cunoştinţă sau nu de „cuminţenia“ sa ideologică. […] 
» 
din Marin Mincu – Polemos. Duelul cu/în idei, Editura Compania, 
Bucureşti, 2011 
- See more at: http://www.ziaristionline.ro/2011/06/03/marin-mincu-

despre-cartarescu-un-semidoct-care-si-da-aere-ca-se-pricepe-la-

orice/#sthash.9NngC10X.dpuf 
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n nr. 11-12, 1979, revista clujeană „Echinox― a publicat o anchetă 

literară, „Dreptul la timp―, la care au participat D. Chioaru, M. Ghica, E. 

Hurezeanu, Marta Petreu, Virgil Raţiu, Eugen Suciu, Mircea Cărtărescu. 

Mărturiseam că la acea vreme ne-au ajuns la ureche protestele vehemente 

ale unor colegi de redacţie (Dorin Tudoran, printre alţii), dar nereuşind să 

ne procurăm revista atunci, am citit abia de curînd ancheta cu pricina. 

Oferim cititorilor extrase, in extenso, din intervenţia numitului Mircea 

Cărtărescu: 

„După vacuumul poetic reprezentat de deceniul opt, era necesară şi 

firească o resurecţie a lirismului, a fanteziei, înăbuşite de manierismul 

livresc al «generaţiei pierdute» din anii '70. Prin 1977 un grup de poeţi 

bucureşteni au fondat Cenaclul de luni, (subl.n.) condus de profesorul şi 

criticul literar N. Manolescu. Acest cenaclu trebuie să fie considerat 

nucleul de cristalizare al unei prodigioase mişcări poetice. [...] Lucru 

afirmat deja, în presa literară de critici de prestigiu ca N. Manolescu, M. 

Iorgulescu, L. Ulici, existenţa unei generaţii tinere, a intrat în conştiinţa 

literară şi a publicului de poezie, mai des a celui tînăr. [...] În mod normal, 

această generaţie, după părerea mea prima adevărată generaţie, în sensul 

de şcoală poetică, din poezia română, ar trebui să domine sfîrşitul de secol, 

aşa cum Nichita şi secondanţii săi din '60 au dominat poezia de pînă azi. 

[...] Cred că se pot rezuma argumentele estetice ale acestei generaţii: 

fiecare poem tinde să devină o lume în care se întîmplă cît mai multe, în 

care se scot cît mai multe „efecte speciale―, în care se trec în revistă cît mai 

multe «istorii»: geologice, biologice, fizice, istorice, literare, etc. ..., în care 

se concentrează într-o fabuloasă opulenţă, cît mai multă substanţă şi cît 

mai mult spirit: circ, melodramă, cinema, sală de concert, desen animat, 

etc. [...] Ambiţia fiecărui membru al acestei generaţii este să facă o poezie 

mare, o poezie totală... Se preferă de aceea poemul lung, elocvent prin 

acumulare!... Nu poţi fi orb la realitatea «din mase plastice», idei libertine, 

«benzinării», etc. ... Nu se poate scrie veşnic despre paradisuri prerafaelite; 

frazarea lirică are ritmul limbii vorbite; trăim într-un secol murdar, violent; 

să-i fim pe potrivă. De altfel, dacă stilul va prinde, probabil că se va scrie 

multă impostură, bătîndu-se monedă pe el. [...] Datoria poetului e să 

provoace uimire; vorbesc de cel foarte bun, şi nu de cel stîngaci; cine nu 

ştie să uimească să meargă la ţesală.―Fiecare după puteri, unii îi trimit pe 

poeţi în crematorii, alţii doar în lagăre de muncă forţată, alţii la balamuc, 

alţii la ţesală... Pînă la instaurarea dictaturii Mircea Cărtărescu, să 

observăm în ordine, stilul agramat şi tautologic („istorii― istorice), 

calificarea de vacuum poetic a deceniului opt al acestui veac, deceniu în 

care au publicat cărţi originale Al. Philippide, Gellu Naum, Virgil 

Teodorescu, Emil Botta, Eugen Jebeleanu, Ion Caraion, Teohar Mihadaş, 

A.E. Baconsky, Aurel Rău, Ion Gheorghe, Nichita Stănescu, Grigore 

Hagiu, Mihai Ursachi, Dan Laurenţiu, Ioan Alexandru, Ioanid Romanescu, 

Emil Brumaru, Virgil Mazilescu, Adrian Păunescu, Mircea Ciobanu, 

Nicolae Ioana, Constantin Abăluţă, Marius Robescu, Mircea Ivănescu, 

Gheorghe Istrate, George Alboiu, Ion Mircea, Adrian Popescu, Mara 

Nicoară, Ileana Mălăncioiu, Constanţa Buzea, Doina Cetea, Grete Tartler, 

Angela Marinescu, Vasile Vlad, Paul Emanuel, Şerban Foarţă, Aurel 

Bădescu, Daniela Crăsnaru, Carolina Ilica, Dumitru M. Ion, Daniel 

Turcea, Florica Mitroi, Dorin Tudoran, Corneliu Vadim Tudor, Mircea 

Florin Şandru, Vasile Petre Fati, Adi Cusin, Valeriu Armeanu, Florenţa 

Albu, Cezar Baltag, Petre Got, şi desigur, enumerarea poate deveni 

fastidioasă, de la Geo Bogza şi Mihai Beniuc, pînă la Ion Brad şi Ion 

Horea, de la Horia Zilieru [v. şi cronica semnată de N. Manolescu – n.m.] 

şi Nina Cassian, pînă la Gheorghe Tomozei şi Florin Mugur... vacuum 

poetic; să ne bucurăm că „profesorul şi criticul literar N. Manolescu― e 

ubicvuu, conduce şi Cenaclul de luni, afirmă şi în presă, să-i dorim acestei 

prime, adevărate generaţii din poezia română, generaţie de „mutanţi― după 

părerea noastră, să domine nu numai sfîrşitul de secol, ci tot mileniul care 

vine, să ne declarăm ignoranţa în privinţa poetului Nichita (Nichita 

Macedonski, Nichita Stănescu, Nichita Danilov?), să ne amuzăm că 

membrii acestei generaţii ştiu să scoată „efecte speciale―, „scăpări lirice― 

cum se exprimă un colaborator în trecere pe la revista noastră, să băgăm de 

seamă că spiritul e lipsit de substanţă, ceva ca un fel de „ţircuş―, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şi că de asemenea nu se poate scrie veşnic despre paradisuri prerafaelite, 

domnule; cît priveşte îndemnul din inimă de a fi murdari şi violenţi ca 

secolul, îl las pe colegul nostru Ov. S. Crohmălniceanu, deşi a trecut mult 

timp de la tipărirea instigaţiei, să dea replica publică necesară, de care 

Domnia-Sa ştim că e capabil.Am mai adăuga, cu toată modestia, că M.C. 

îşi face iluzii în privinţa vitelor, e adevărat mulţi înşi săraci cu duhul merg 

la ţesală, da nici vita nu suportă tot prostu'. Ar mai fi de spus cîte ceva şi 

despre „orginalitatea― ideilor lui M.C., i-am putea indica tînărului nostru 

confrate (de acum gata, e confrate!) articole de mult apărute prin presa 

noastră literară, unele semnate chiar de subscrisul, teoretizînd ceva mai 

coerent despre „poemul lung―, de la „Memento mori― şi „Psalmistul― la 

„Cîntec de revoltă, de dragoste şi moarte―, dar ce rost ar avea cînd 

„profesorul― l-a învăţat că a publica o carte cu titlul „Portretul unui 

necunoscut― (Nathalie Sarraute) înseamnă a fi „original―, cum şi 

„Dimineaţa poeţilor― după „Dimineaţa magicienilor― e „original, original―, 

Corneliu Ştefaneche, Corneliu Leu, „originali―... Mă rog, M.C. nu e André 

Bréton, asta se vede... şi de altfel nici nu ne interesează prea mult faptul că 

M.C. se exprimă ca o babă de acum jumătate de veac molfăind toate 

vechiturile avangardei... Ne interesează însă intenţiile obscure ale 

„directorului― publicaţiei clujene, Ion Pop, „profesor şi critic literar―, care 

a publicat un text făcînd tabula rasa dintr-un magnofic deceniu de poezie 

românească şi în acelaşi timp ne-a refuzat cînd i-am propus un text critic 

cu accente pamfletare referitor la un important poet contemporan, dar ne-a 

refuzat c-o decizie cazonă care ne-a înmărmurit... Deci, cînd e la o 

adică...!Enfin (pardon, „în sfîrşit, în fine―, aşa se zice, v. Mircea 

Cărtărescu, „Faruri, vitrine, fotografii―, Cartea Românească, 1980, pag. 13, 

r. 9), în sfîrşit, în fine Cărtărescu vient! Dar mai înainte de Cărtărescu 

vient! pentru toţi muritorii de rînd, deci înainte de a întra cartea în librării 

Manolescu écrit (v. „R.L.―, nr. 1, 1981) şi, precum ne-a obişnuit cînd vrea 

să comunice un adevărat eveniment literar (ca în cazul unor cronici literare 

despre cărţile unor prestigioase personalităţi poetice, Nichita Stănescu, 

Dumitru Popescu, Vasile Nicolescu), acordă aproape o pagină de revistă 

analizei entuziaste a cărţii „Faruri, vitrine, fotografii― semnată de 

debutantul Mircea Cărtărescu. În principiu, sîntem alături de criticul literar 

Nicolae Manolescu, apar astăzi cărţi extraordinare de poezie ale unor 

debutanţi umilind perseverenţa unor carierişti, (Nicolae Prelipceanu putînd 

servi oricînd de exemplu; îl cităm cu plăcere din spirit de consecvenţă) şi 

critica are datoria să facă evident acest lucru: Nicolae Manolescu s-a 

comportat exemplar din acest punct de vedere de vedere de-a lungul anilor. 

Iată ce scria în 1968, într-un editorial al revistei „Luceafărul―: „Poezia este 

marea noastră certitudine. Anul 1968 este, în poezie, un an al debuturilor 

ieşite din comun. Cînd prozatorii vor debuta cu romane de valoarea 

versurilor lui Cezar Ivănescu din Rod, voi fi de acord că nu e vorba doar 

de un «an al romanului, ci de o revoluţie»― („Luc.― nr. 51, 21 dec. 1968)... 

Am citit cronica, citatele date de N.M. nu ni s-au părut concludente, am 

aşteptat să apară cartea în librării, am cumpărat-o, am citit-o cu mare 

plăcere, m-am convins a nu ştiu cîta oară de reua-credinţă a criticului N.M. 

(e oare îngăduit să lauzi un poem lung, stupid, verbios, cel mai nerealizat, 

la nivel expresiv, din toată cartea, cum face N.M., numai pentru că poemul 

„Căderea― „se dedică lui Nicolae Manolescu―?) şi mă pregăteam să scriu 

despre „Faruri, vitrine, fotografii―, căci noi, spre deosebire de N.M., iubim 

poezia şi mai puţin poeţii sau poetele, persoanele particulare adică, 

(Continuare în pagina 7 ) 



 şi nu avem cretinia să bagatelizăm un poet numai pentru că face parte 

dintr-un cenaclu sau dintr-o anume grupare literară; mă pregăteam să scriu 

(aşa cum o voi face de altfel şi în cazul altor poeţi de la „Cenaclul de luni― 

cum scrie N.M. mereu, ceva în genul „made în USA―, poeţi ca Domniţa 

Petri, spre un exemplu, căreia N.M. i-a reţinut mai mult chipul şi mai puţin 

poezia, sau de asemenea în cazul unor poeţi „care nu vor călca în viaţa lor 

pe la Cenaclul de luni―) cînd iacătă ce text publică revista „Săptămîna― la 

rubrica „Săptămîna pe scurt―: „Răsfoind cartea lui Laurence Sterne, Viaţa 

şi opiniunile lui Tristram Shandy gentleman, Buc., 1969, Editura pentru 

literatură universală, ce credeţi că aflăm la pagina 194? Nişte versuri, 

atribuite şi lăudate de N. Manolescu ca aparţinînd lui Mircea Cărtărescu. 

Cităm „minunatele― versuri: „Afurisit fie el pre dinlăuntru şi pre din afară / 

afurisit fie el întru părul din capul său / întru creierii săi, întru creştetul său, 

/ întru tîmplele sale, întru fruntea sa, întru urechile sale, / întru sprîncenele 

sale, întru obrajii săi, / întru fălcile sale, nările sale, dinţii şi măselele sale, / 

buzele sale, gîtul său, umerii săi, încheieturile / mîinilor sale, mîinile sale, 

palmele sale şi degetele sale― [...] Oare criticul N.M. laudă versuri 

plagiate? Sau a „uitat― că aceste versuri ale lui M. Cărtărescu sînt, de fapt, 

proză? Sau, poate, cine ştie, i-a scăpat lectura acestei cărţi!? Toate 

variantele fiind posibile, credem că i-ar folosi mult o reciclare acestui 

apărător acerb al „originalităţii―! (vezi „România literară― din 5 ianuarie 

1981 şi volumul „debutantului―: „Faruri, vitrine, fotografii―). Şi cînd te 

gîndeşti că acelaşi critic împreună cu Ov. S. Crohmălniceanu propuseseră 

cartea cu pricina pentru Premiile U.T.C.!― („Săptămîna―, nr. 531, vineri 6 

februarie 1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acum, ştiu că am talentul de-a mă pune rău cu toată lumea, aş voi totuşi 

să-i contrazic pe redactorii „Săptămînii― într-o singură chestiune, şi 

anume, „varianta― „sau, poate, cine ştie, i-a scăpat lectura acestei cărţi― nu 

stă în picioare, Nicolae Manolescu citeşte tot, absolut tot, şi Solomon 

Marcus şi Constantin Noica, şi chiar Titu Maiorescu, chit că nu pricepe 

nimic, cum a şi declarat făţiş că nu are instrucţie matematică şi filosofică, 

citeşte tot şi în întregime (toată cartea!), cum aşa de fin i-a reamintit de 

curînd colegul său Eugen Simion într-un articol publicat în „România 

literară―. 

Am confruntat şi noi cele două cărţi mai sus pomenite, cea a lui Laurence 

Sterne publicată mai de multişor, cea a lui Mircea Cărtărescu publicată mai 

de curînd, e adevărat ceea ce e la unul e şi la celălalt, dar cred că nu ar 

trebui să ne grăbim în emiterea unei judecăţi drastice de „plagiat―. Ceea ce 

trebuie să spunem de pe acum, fără nici un echivoc, îl priveşte pe Nicolae 

Manolescu... Fără ezitare criticul N.M. laudă tocmai aceste „versuri― ale 

lui Mircea Cărtărescu, „versuri― mai expresive, mai vii, şi gustul său 

rafinat nu l-a înşelat, aşa este, în masa plicticoasă şi incoloră a poemului 

aceste „versuri― au vioiciune, laudă tocmai aceste „versuri― şi siguranţa cu 

care (conştient sau inconştient) acreditează plagiatul, îl compromite 

definitiv în ochii oricărui cititor de bună credinţă. Propunem conducerii 

Uniunii Scriitorilor să judece cu seninătate dacă N.M. era cel chemat să 

trîmbiţeze „onestitatea― actului critic, aşa cum a făcut-o de curînd, într-un 

articol publicat în „R.l.―? 

Mircea Cărtărescu fără să amintească o clipă că stă sub acuzarea de 

plagiat, publică în „R.l.―, nr. 7, joi 12 februarie 1981 o Precizare. 

„Precizarea― păcătuieşte prin inexactitate (poemul „Căderea― nu are 35 de 

pagini, el deschide cartea şi se întinde pînă la pag. 35), agramatism (fraza 

care începe „Astfel, o parte din aceste citate sînt date în limba de origine 

[...] nu e rezolvată gramatical, e lăsată în aer...), suficienţă şi impertinenţă 

(„Îmi asum riscurile pe care le comportă folosirea aproape în premieră în 

poezia română (subl.n.) a acestor mijloace stilistice, cu convingerea că nu 

este posibilă crearea nici unui obiect artistic valabil fără un mare coeficient 

de risc estetic. În rest, sper că volumul se va apăra singur în faţa unor 

eventuale alte obiecţii de acest fel.―, spre final, cum se vede, M.C. iese din 

amnezia totală în care se scufundase, amintindu-şi că parcă... cineva...) 

pentru că „aproape premiera― dumisale e o tehnică poetică folosită de 

majoritatea „manieriştilor generaţiei pierdute―, pentru că, alţii şi-au asumat 

riscuri mai mari citind numai sau scriind anumite cărţi iar nu „obiecte 

artistice― îndurate de junele cu grimasa martirajului... Printre altele, fie zis, 

s-ar prinde M.C. la o scurtă examinare „în limbile de origine (latină, 

greacă, engleză sau română veche)― în faţa unei comisiuni formată din 

cîţiva membri ai „generaţiei pierdute―, el, martirul „generaţiei găsite―, ca 

obiectele...? 

 Lăsînd gluma şi încruntîndu-ne iar (e ştiut, noi aştia care nu credem în 

escrocheria literară, sîntem tot timpul încruntaţi!) îi amintim tînărului poet 

Mircea Cărtărescu (prost sfătuit în cazul acestei „Precizări―) că are 

obligaţia să publice o addenda la cartea sa „Faruri, vitrine, fotografii― 

folosindu-se de „mărcile tradiţionale―, altfel riscăm şi noi s-o păţim ca şi 

„profesorul―...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îl asigur pe Mircea Cărtărescu de buna noastră credinţă, în acelaşi timp îi 

atrag atenţia că nimeni în această lume nu e obligat să facă ceea ce 

mărturisea profesorul Liviu Rusu că a făcut: să caute în toată opera lui 

Martin Heidegger un citat „inventat― de Nicolae Manolescu în cartea sa 

„Contradicţia lui Titu Maiorescu―. Citind poemul „Căderea―, spre 

exemplificare, poem fără valoare literară, o repet, ne-am gîndit la „Gnose 

de Princeton― a lui Raymond Ruyerre, ştiu eu dacă nu sunt şi de acolo 

„versuri în proză― luate, aşa, ca aluzie culturală... După ce vom vedea cît 

text e numai al lui Mircea Cărtărescu în această carte de poezie, ne vom 

putea pronunţa dacă e vorba de o carte originală sau de un mixtum 

compositum frizînd plagiatul... 

Un membru paradisiac prerafaelit al generaţiei pierdute, C.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INIMA DE SCRIITOR…

Ah! De-atâta scriitură, 
Inima-mi are aură, 
și, de-atâtea suferinți, 
prin ea trece tuș de prinți… 
 
Ah! De-atâta scriitură, 
Începi viață să mă minți,  
Ca moartea pre a ei părinți, 
Inimă tristă ș-aură… 
 
Oh!, de-atâtea suferinți, 
Timpului nu-i am măsură,  
Scriu, lovi-m-aș peste gură,  
Prin ea trece tuș de prinți… 
 
… Mama ei de scriitură! 
 

30.09.2010,ora 2050 
 

La Ceainăria Cărturești, 
Str. Pictor Arthur Verona, București. 
 

DE INIMĂ ALBASTRĂ… 
 
… Suferă inimă și taci, 
cât vor fi îngeri și copaci, 
și cât va scrie mâna mea, 
ay! Stelele nu vor tăcea… 
 
… Suferă inimă și taci, 
și n-o să știe nimenea, 
Cartea se scrie singurea, 
cât vor fi îngeri și copaci… 
 
Și cât va scrie mâna mea, 
cu mâna ta să mă dezbraci, 
iubito, în cel lan de maci, 
când, încet, stele vor cădea… 
 
Suferă inimă și taci…  

21. 10. 2010,ora 2029 
 

La Boema 33, 
Bd. Dacia,nr.18, zona Piața Romană, Bucureşti. 

 
DE PAHAR… 
 
… Cu un pahar beau pentru vii, 
și pentru morți, cu-n alt pahar, 
de secoli, te aștept să vii, 
eu, mortul viu, imaginar… 
 
… Cu un pahar beau pentru vii, 
iubita mea, mi-i tot mai clar 
că plânge Dumnezeu prin vii, 
bând pentru morți, cu-n alt pahar… 
 
De secoli, te aștept să vii, 
și mă-`mbăt crunt și scriu hilar 
versul pre frunza celor vii, 
eu, mortul viu, imaginar… 
 
… Cu un pahar beau pentru vii! 

02.04.2009,ora 2020, La Cafeneaua MLR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografie realizată în 2009 de Marcel Ion Fandarac 

 
 LA SPARTUL CEȘTILOR DE CEAI… 

  
… Să spargem ceștile de ceai, 
din care am băut în seri, 
când nu eram, când nu erai, 
decât să-mi dai amângâieri… 

 
… Să spargem ceștile de ceai, 
și să ajungem, parcă ieri, 
pre marginea acelui rai, 
ay, unde am băut în seri… 

 
Când nu eram, când nu erai, 
și te doreau acei berberi, 
doar eu șoptindu-ți versul, hai! 
mai vino, dă-mi amângâieri… 

  
… Ș-om sparge ceștile de ceai! 

 
06. 10. 2010,ora 2126 
La Cărturești, ceainărie… 

Str. Pictor Arthur Verona, Bucureşti. 

PRE SUB FLORI DE TEI … 
 
… Scriu, scris-am să devin un  sfânt, 
privind frumoasele femei, 
Doamne, le-ai pus în ce cuvânt, 
să le simt doar când văd idei? 
 
… Scriu, scris-am să devin un  sfânt, 
beau whisky, versul doar mi-l vrei, 
mi-l vor șopti, știu, la mormânt, 
și-n timp, frumoasele femei… 
 
… Doamne, le-ai pus în ce cuvânt, 
în ce amor când bate vânt, 
când moarte nu-i, doar flori de tei…, 
flori de femei, flori de idei… 
 
… Scriu, pentru ele voi fi sfânt… 
 
19.05.2010, ora 2121 

La Grand Cafe Van Gogh,Str. Smârdan, nr. 9, Buc. Vechi 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRU BALACI :   

„Filozofia în Amintirile sufletului* este limfa clară a unui poet înzestrat 

(…), creatorul original al fantum-ului, specie a genului liric, între celelalte 

forme fixe ale lirismului ca mai cunoscutul sonet, rondel sau glosă.‖ 

Consider că Marcel Ion Fandarac este într-adevăr un poet dintre aceia care 

încearcă să spargă zidurile invizibile înconjurătoare, negând limitarea 

orizontului uman şi a zborului care transcende.În versurile sale se 

manifestă permanenta aspiraţie către reînnoirea estetică, trăirea într-o 

intensă ardere interioară, afirmarea adevărului integral şi a frumuseţii, 

tensiunea care îl poartă spre marile întrebări ale existenţei, capacitatea 

intelectuală care poate îngădui explicarea cauzei lucrurilor.Există deci la 

el, tentativa realizată de a converti lirismul în filozofie, o unitate spirituală 

a creaţiei în care filozoful şi poetul sunt în interferenţă, ridicând experienţa 

existenţială proprie la înălţimi conceptuale. 

Filozofia în Amintirile Sufletului lui Marcel Ion Fandarac este limfa clară a 

unui poet înzestrat care caută să se cunoască pe sine însuşi, să se descrie, 

pentru a  aduce în faţa oamenilor o intensă experienţă, o profundă 

sensibilitate. 

El poate recunoaşte şi forţa iluziilor în susţinerea existenţei, considerând 

că nu se poate trăi fără iluziile susţinătoare ale existenţei, de-a lungul 

istoriei umanităţii, şi dintre care cea mai puternică este, desigur, religia. 

El demonstrează şi cunoaşterea aprofundată a spiritualităţii metafizice, 

îndeosebi în aria magică a Indiei, unde călăuză şi maestru i-a fost, desigur, 

Mircea Eliade. 

Deci, sunt permanent afirmate în versurile lui Fandarac convergenţele 

spirituale între filozofie şi poezie, cu  recunoaşterea diferenţierii misiunii 

primordiale, indiviziunea, căutarea adevărului şi a frumuseţii. 

La el există încrederea în forţa consolatoare a artei faţă de condiţia umană, 

el fiind totdeauna lucid în poetica sa de prezentare, nu lipsită de patetism, a 

eului poetic. 

Dar M.I.F. se dovedeşte a fi şi un înflăcărat apărător al Formei şi nu numai 

al conţinutului elevat intelectual, în sensul afirmării valorii artistice 

cristalizate în cadrul armoniei şi simetriei formelor fixe. 

El este creatorul original al unei astfel de poezii pe care o intitulează 

(aliteraţie probabilă cu numele poetului?) fantum, specie a genului liric, cu 

conţinut totdeauna generat de meditaţia gravă asupra manifestărilor 

existenţiale sau de o expresivă prezentare a Naturii care cuprinde încă 

atâtea mistere. 

În paginile sale, el conturează o clară prezentare a inovaţiei sale care o 

proiectează între celelalte forme fixe ale lirismului ca mai cunoscutul 

sonet, rondel sau glosă.Relevând această încercare creatoare, de a servi 

artistic forma fixă a poeziei, nu putem să nu fim de acord cu această nouă 

experienţă de arta verbului, considerând că totdeauna poezia de valoare 

este generată de voinţa şi talentul creatorului de a străbate drumuri noi în 

căutarea adevărului, a cunoaşterii şi a frumuseţii lumii şi a omului. 

27.06.2000 

ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ : 

„Lucrul de-a dreptul emoţionant -pentru mine- este nobila lui ambiţie de a 

crea o nouă formă fixă de poezie, numită fantum. (…) Mă bucură faptul de 

a fi întâlnit un om nebun de poezie…‖ 

Textele Dumneavoastră- impresionante atât prin cantitatea lor, cât şi prin 

ţelul pe care-l urmăresc- obligă la o precizare preliminară. Eu nu sunt critic 

literar, sunt doar un cititor pasionat al poeziei. Opiniile pe care le voi 

formula pe marginea poemelor Dumneavoastră sunt simple impresii de 

lectură. Alţii, mai înzestraţi ca mine, ar putea să vă dea sfaturi şi să emită 

judecăţi de valoare cu pretenţia de adevăruri definitive. Eu- unul- nu. 

Lucrul de-a dreptul emoţionant -pentru mine- este nobila Dumneavoastră 

ambiţie de a crea o nouă formă de poezie fixă, numită fantum. Numai cel 

ce trăieşte organic, în sfera artei Cuvântului, poate să nutrească o astfel de 

ambiţie. Ea vă înnobilează demersul, dincolo de ceea ce un cititor sau un 

altul ar putea să înregistreze ca reuşită sau nereuşită.(…) 

Reuşită? O reuşită a unei astfel de îndeletniciri nu poate fi deplină decât 

atunci când forma fixă inventată de Dumneavoastră va deveni un bun al 

tuturora: atunci când alţi poeţi vor simţi nevoia să scrie în fantum. Ce 

poate garanta un asemenea succes? Nu prea ştiu bine. Desigur, farmecul 

însuşi al poemelor: el este singurul argument care vorbeşte de la sine. De 

pildă, fantumul Trupul tău ca textul sfânt este admirabil. Mă bucură faptul 

de a fi întâlnit un om nebun de poezie, şi sper că veţi realiza poeme mai 

puţine (scrieţi prea mult!), dar la nivelul celor care m-au încântat, şi care 

sunt destule … 

Cu prietenie şi urări de bine! 

 

CEZAR IVĂNESCU: 

Amintirile Sufletului , cel mai recent volum inedit al poetului Marcel Ion 

Fandarac, se constituie într-o ambiţioasă tentativă de acreditare a unei noi 

forme fixe, fantumul. (…) A crea o formă fixă poetică nu e un demers 

oarecare şi, din acest punct de vedere, el e întru totul stimabil‖ 

Îl cunosc pe poetul Marcel Ion Fandarac de aproape două decenii … I-am 

citit şi publicat primele versuri în revista Luceafărul, revistă în care am şi 

scris despre domnia sa la rubrica Numele poetului… Retractil şi foarte  

independent încă din acea vreme, el cultiva şi cenaclul pe care-l 

conduceam eu … 

Copil teribil al poeziei româneşti, Marcel Ion Fandarac mergea pe urmele 

modelului preferat, Mircea Dinescu, alt copil teribil, trăgându-se amândoi 

din poezia celei de-a doua generaţii suprarealiste (Constant Tonegaru, Geo 

Dumitrescu etc.)… După Revoluţie şi-a tipărit singur cărţile de poeme 

impunându-se ca un manierist de calitate, nonconformist şi turbulent şi în 

acelaşi timp ispitit de rigorile şi subtilităţile limbajului poetic. 

Amintirile Sufletului, cel mai recent volum al poetului Marcel Ion 

Fandarac, se constituie într-o ambiţioasă tentativă de acreditare a unei noi 

forme fixe, fantumul, poezie de 13 versuri, ale cărei reguli sunt explicate 

de autor într-un preambul suficient de lămuritor. 

Orgolioasă şi lăudabilă în intenţiile ei, această nouă carte a lui Marcel Ion 

Fandarac este, până la urmă, un experiment pe care numai Timpul poate 

să-l valideze. 

A crea o formă fixă poetică nu e un demers oarecare şi, din acest punct de 

vedere, Marcel Ion Fandarac e întru totul stimabil. 

Putem afirma că noua sa carte de poeme Amintirile Sufletului seduce şi 

încântă printr-o continuă jubilaţie verbală străbătută de un subtil ton 

elegiac. 

Poet autentic, personaj enigmatic şi neliniştit, Marcel Ion Fandarac scrie 

poezie şi asta, în ziua de azi, frizează eroismul … 

* Marcel Ion Fandarac-Amintirile sufletului, Editura Corrida,1999 

 

 



 

Interviu realizat de  

Cum definiţi omul politic? 

mul politic, adevăratul om politic, este persoana care consideră că 

interesul general primează intereselor personale. Pentru aceasta el este 

conştient că viaţa personală este în parte ocultată sau chiar este sacrificată 

de angajamentul lui în folosul celorlalţi. El nu trebuie să fie şi nici nu este 

un sfânt, dar este în primul rând un om animat de o pasiune, de dorinţa de 

a servi unui ideal politic şi social şi care nu poate să fie just decât dacă 

serveşte dezvoltarea, înflorirea şi propăşirea comunităţii şi patriei în care el 

trăieşte şi activează. 

Ce implicaţii are masoneria în formarea şi promovarea oamenilor 

politici? 

asoneria (Zidăria) este o societate umană milenară. În primele 

şapte secole, începând cu anul 1000, masonii (Francmaçons, Freimaurerei, 

Freemasons – zidari liberi) erau meseriaşii cei mai buni, care, ucenici, 

calfe şi în sfârşit maeştrii, grupaţi în ateliere, ghilde sau bresle construiau 

edificiile închinate Domnului, practicând arta regală pentru a proslăvi 

Creatorul Lumii, Domnul Dumnezeu. Deveniţi speculativi, căci marile 

construcţii religioase sunt terminate, lojile de masoni (zidari) operativi se 

vor transforma în masoni (zidari) speculativi, care vor forma oameni în 

spiritul iubirii faţă de aproape, faţă de societatea în care trăiesc, în serviciul 

ţării lor şi înainte de toate sub oblăduirea lui Dumnezeu. Se formează deci 

aceste loji cu oameni de bună credinţă, de la cei mai simpli până la şefi de 

state, regi şi împăraţi, pentru a promova în viaţa politică aceste idealuri. 

Libertate, egalitate, fraternitate este faimoasa deviză creată de Masonerie 

la sfârşitul secolului al XVIII-lea.  

Care sunt riscurile unei ţări ca România în actualul context 

geopolitic? 

omânia în actualul context geopolitic riscă să fie marginalizată, căci 

clasa politică care o conduce de 23 de ani nu a apărat interesele vitale ale 

ţării şi, din păcate, se poate spune că le-a vândut la mezat sau le-a trădat. 

Dezmembrarea ţării, transformarea ei, ceea ce e deja făcut, într-o piaţă de 

desfacere, pauperizarea naţiunii, dispariţia clasei de mijloc, acestea sunt 

efectele unui proiect planificat, elaborat şi înfăptuit de cei care vor să facă 

România să dispară din contextul european şi internaţional. 

Sunteţi general şi mare  mason. Ce responsabilitate vă revine 

pentru ca România să nu fie marginalizată şi pauperizată de către 

corporaţiile internaţionale?  

a mason şi general în rezervă al Armatei Române, al treilea general 

din familia din partea tatălui şi ca Suveran Mare Comandar al Obedienţei 

de elită pe care am onoarea să o conduc, fac tot ce îmi este cu putinţă, prin 

persoanele de calitate care formează Obedienţa noastră, prin influenţa pe 

care o putem exercita în societatea noastră, pentru ca România să nu fie în 

continuare marginalizată şi pauperizată. Din nefericire, cele aproximativ 

12-13 Obedienţe masonice care activează în România, cu 3 sau 4 excepţii, 

nu reprezintă tot ce este mai de elită în societatea noastră şi nici nu au forţa 

unei Masonerii cum e cea franceză (160.000 de membrii activi, cu tot 

atâţia în adormire, 3.000.000 în Statele Unite, 300.000 în Anglia, etc). 

Ca om politic, ce credeţi că se mai poate face în prezent 

pentru ca România să redevină suverană şi prosperă? 

entru ca România să devină suverană şi prosperă, are nevoie de 

un adevărat ―cutremur politic‖, de o renaştere naţională, care se poate face 

în jurul unei mişcări care să pună înainte de toate interesele primordiale ale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

României, patriotismul, abnegaţia şi lupta fără preget pentru a 

scoate România din marasmul în care se găseşte astăzi.  

Ce greşeli au făcut foştii preşedinţi şi actualul preşedinte al 

României? 

reşelile, dacă le iau în ordinea apariţiei lor, şi a perindării pe 

scena politică, au fost începând cu anii `90: acceptarea, imediat după `90, a 

prăduirii şi jefuirii României, lăsarea pe mâna unei oligarhii provenită din 

fosta clasă comunistă a intereselor vitale ale ţării, distrugerea comerţului 

exterior şi a României ca ţară exportatoare în numeroase domenii, 

permiterea corupţiei care a cangrenat întregul sistem al ţării, distrugerea 

sistematică a educaţiei, a culturii, promovarea a tot ce este mai urât şi 

antinaţional, acceptarea cercurilor ultranaţionaliste din ţară şi de peste 

hotare care doresc dezmembrarea ţării în schimbul obţinerii voturilor 

minorităţii maghiare, politica de pauperizare şi de marginalizare a Armatei 

Române şi acceptarea decăderii morale şi spirituale a societăţii româneşti. 

Există în istorie greşeli care se repetă fără voia naţiunilor? 

reşelile care se repetă în istorie fără voia naţiunilor sunt ciclice, 

căci adesea ele sunt aceleaşi: urmarea orbească a unor lideri care, sub 

diferite forme, aduc distrugerea şi decăderea naţiunilor în vârful cărora 

ajung prin demagogie, minciună sau violenţă. 

Ce viitor are Europa, ca actor continental, în reechilibrarea 

dinamicii globale spre progres şi umanitate? 

uropa ca actor continental poate şi trebuie să aibă un rol 

primordial. Leagăn al civilizaţiei indo-europene, creator prin populaţia pe  

care a trimis-o, al Noii Lumi (Americile), Europa poate servi prin lecţile 

istorice şi prin cultura şi civilizaţia pe care le-a cumulat, la fasonarea unei 

lumi umane, respectuoase de libertatea şi aspiraţia spre mai bine a tuturor. 

Ce înseamnă a fi român astăzi? 

 fi român astăzi înseamnă a crede cu o extraordinară voinţă, aş 

spune cu încăpăţânare, împotriva curentului distrugător, că 2000 de ani de 

existenţă pe acest pământ binecuvântat, nu pot să ne permită de a fi 

nimiciţi cu tot ce am creat şi că sângele strămoşilor noştri care curge în 

venele noastre ne obligă de a ridica provocarea şi a face ca România să 

rămână un stat puternic, liber şi independent, cu o populaţie care spune: 

―Noi suntem romani, noi suntem români!‖.  

( Continuare în pagina 11 ) 

 

 



Avem o clasă politică dominată de corupţie? 

a, avem o clasă politică dominată de corupţie. Este o singură 

soluţie: schimbarea ei completă. O etapă importantă ar fi instaurarea 

votului direct majoritar în 2 tururi, cum este în Franţa. Aceasta presupune 

că în toate judeţele se crează circumscripţii teritoriale (nu colegii), 

denumire care constituie o aberaţie lingvistică şi etimologică, votul este 

personal, în primul tur se prezintă candidaţii care doresc, independenţi sau 

sprijiniţi de partide, în turul 2 rămânând doar primii 2 candidaţi. 

Candidatul care are 50,1% câştigă, cel care are 49,9% a pierdut. Se elimină 

toate mecanismele ruşinoase, aberante, antidemocratice de manipulare a 

rezultatelor, de luare a voturilor de la un candidat la altul, această 

―bucătărie‖ electorală care permite partidelor politice să-şi formeze 

clientelă. Uitaţi-vă la exemplul Franţei, în care scrutinul majoritar absolut 

în 2 tururi, a permis naşterea şi existenţa unei clase politice responsabile şi 

în care oameni modeşti chiar, dar capabili şi preţuiţi de comunitatea în faţa 

căreia se prezintă sunt aleşi în faţa unor oameni care chiar dacă au bani, nu 

au nicio valoare umană, morală şi spirituală. 

Ce rol are regalitatea în lume? Este suprema măsură a 

demnităţii unei naţiuni?  

egalitatea în lume este legată de tradiţia istorică a fiecărui popor. 

Nu se poate compara tradiţia engleză, spaniolă sau norvegiană cu cea din 

România. În ceea ce priveşte România, implantarea unei dinastii străine, a 

Hohenzollern-ilor a fost o paranteză în care, cu excepţia primului domnitor 

şi parţial celui de-al doilea rege, a fost global negativă. Dacă o ţară nu este 

ea însăşi capabilă să se conducă, atunci nu mai este demnă de statutul de 

naţiune liberă. În ceea ce priveşte poziţia fostului rege, cred că aprecierile 

aduse de actualul preşedinte al României sunt juste, iar cei 170.000 de 

prizonieri români abandonaţi în mâinile Armatei Roşii strigă şi acum 

răzbunare contra fostului şef de stat din acea perioadă, care i-a abandonat. 

Care ar trebui să fie rolul Bisericii în această criză mondială, 

sub aspect moral?  

iserica, în această criză mondială, trebuie să fie un păstor 

spiritual şi moral. Ortodoxia are în acest moment această extraordinară 

personalitate care este Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, 

iar Biserica Romano-Catolică, după ce l-a avut pe omul extraordinar care a 

fost Ioan-Paul al II-lea, are din nou un om extraordinar care este Papa 

Francesco. Avem nevoie mai mult ca niciodată de unitate: cele peste 2 

miliarde de creştini (1, 2 miliarde romano-catolici, 600 milioane 

protestanţi şi 320 milioane ortodocşi) să fie uniţi pentru a apăra ideile de 

pace şi iubire aduse pe Pământ de Domnul Iisus Hristos, sacrificat pentru 

noi toţi. 

Pot fi principiile Masoneriei opozabile Bisericii? De ce Marele 

Arhitect? 

rincipiile Masoneriei nu pot fi opozabile Bisericii, pentru că 

Masoneria (Zidăria) este în serviciul Creaţiei Divine, indiferent care ar fi 

biserica care serveşte această religie, fie ea creştină, musulmană, ebraică, 

budistă sau şintoistă. Constituţiile lui Anderson (1723-1729) spun: un 

mason trebuie să fie un om liber şi de bune moravuri şi nu poate să fie un 

libertin fără religie sau un ateu stupid! Masonii operativi prestau un triplu 

jurământ: să fie credincioşi lui Dumnezeu, şefului statului în care se 

întruneau (rege, împărat, prinţ, etc) şi fraţilor lor. Masonii speculativi 

actuali, cu excepţia celor care sunt atei (vezi Marele Orient al Franţei şi 

curentul promovat de el începând din 1877) jură acelaşi lucru: pe Biblie, 

pe Vechiul Testament, pe Coran sau pe orice altă Carte Sfântă: credinţă lui 

Dumnezeu, ţării în care trăiesc şi fraţilor lor. Masoneria regulară sau 

adevărata masonerie nu poate fi decât religioasă. Restul este grup para-

masonic, etc., fiecare frate sau soră acţionând în respectul religiei sale în 

cadrul Obedienţelor noastre. Sintagma ―Mare Arhitect‖ îl reprezintă pe 

Domnul Dumnezeu, Creatorul văzutului şi nevăzutului, cel care conduce 

tot ce există. Masonii, având obligaţia de a fi credincioşi, fiecare poate 

numi Dumnezeu în limba lui: God, Yahve, Allah... Creatorul văzutului şi 

nevăzutului nu este Arhitect? Venerăm fiecare Dumnezeul Unic, iar în lojă 

este deschisă pe altar Cartea fraţilor din lojă: Biblie dacă sunt creştini sau 

alături de ea o altă carte sfântă dacă sunt fraţi de altă religie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cum aţi intrat în masonerie? 

m fost iniţiat în Masonerie în 1976 în Marea Lojă a Franţei, rue 

Puteaux, Paris. Marea Lojă a Franţei este continuatoarea Marii Loji a 

Parisului, din 1725. Citisem mult despre masonerie, eram pasionat de 

această societate discretă, de care ştiam că au făcut parte din ea oamenii de 

frunte şi, după mai multe luni de aşteptare, de anchete personale, am fost 

iniţiat în această Obedienţă prestigioasă, a cărui membru am fost până în 

2004. Din 2004 până în 2009 am fost la Marea Lojă Naţională Franceză 

(Grande Loge Nationale Française) de unde mi-am dat demisia deoarece 

cu un an în urmă fusesem ales Mare Maestru al Marii Loji Naţionale Unite 

din România. 

A fost Marcel Shapira informator al Securităţii? 

arcel Schapira a fost port-drapelul Masoneriei Române în exil. 

Mare Maestru, Suveran Mare Comandor, el a purtat pe toate meridianele 

lumii drapelul românesc şi în 1993 a readus pe pământul României Marea 

Lojă Naţională Română, al cărui Suveran Mare Comandor Mare Maestru 

sunt actualmente. Marea Lojă Naţională Română îşi schimbă numele în 

1995 în Marea Lojă Naţională Unită din România care, începând din 1996, 

―încape‖ pe mâinile unui cuplu malefic Anca Nicolescu – André Szakvary, 

care au manipulat diferiţii Mari Maeştri care m-au precedat. Începând cu 

2008, data când am fost ales Mare Maestru, am exclus această grupare, iar 

în 2010 am revenit la vechiul nume – Marea Lojă Naţională Română – la 

care s-a adăugat milesimul ―1880‖ pentru a semnifica continuitatea şi 

filiaţia cu prima lojă naţională română, constituită în 1880 de către 

căpitanul Constantin Moroiu şi a cărei continuatoare fusese Marea Lojă 

Naţională Română, reconstruită în exil, în 1948, în Franţa.Marcel Schapira 

nu a fost niciodată informator al Securităţii, fără îndoială denigratorii lui 

au vrut să acrediteze această teză, însă presa românească, de-a lungul 

anilor, a afirmat că Anca Nicolescu, secretara Locotenentului Mare 

Comandor Chiriceanu, a fost, până la căderea comunismului, în 1989, 

colaboratoare a Securităţii. 

În ce conjunctură aţi primit gradul de general de brigadă de la 

Traian Băsescu? 

m făcut, începând cu anul III de facultate, la A.S.E., pregătirea 

militară, ca Ofiţer de Rezervă, cum făceau toţi studenţii în acel moment, inclusiv 

în timpul verii, iar la sfârşitul celor 5 ani universitari, am făcut Şcoala de Ofiţeri 

de Administraţie de la Focşani pe care am terminat-o cu gradul de sublocotenent. 

După căderea comunismului mi-am reluat cetăţenia română în 1993, alături de 

cetăţenia franceză pe care o obţinusem deja, iar în 1994 mi s-a redat livretul 

militar, cu gradul de ofiţer de rezervă. Am activat în cadrul Asociaţiei Ofiţerilor în 

Rezervă şi în Retragere din România, al cărei membru am devenit, am creat 

legături cu Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din Franţa şi ca membru al 
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Biroului Uniunii Pan-Europene, Preşedinte de Onoare fiind 

Jacques Chirac, am militat pentru România, pentru imaginea forţelor 

noastre armate în lumea occidentală. Am terminat cu gradul de colonel de 

rezervă în 2002, când, conform regulamentului pentru ofiţerii de rezervă, 

am fost pus în retragere. În 2006, pentru ansamblul contribuţiei pe care am 

adus-o la promovarea şi lobby-ul alături de multe alte personalităţi în 

Occident, pentru intrarea României în NATO (am fost corespondent de 

presă al Ziarului ―Adevărul‖ între 1994 şi 2005 şi am participat la mai 

multe summit-uri ca şi corespondent de presă acreditat la Preşedinţia 

Franţei), am fost propus de C.S.A.T. pentru a fi promovat la gradul de 

general de brigadă în retragere. Decretul a fost semnat, ca pentru toţi 

ceilalţi generali, de Preşedintele Băsescu, de Premierul Tăriceanu şi de 

Ministrul Apărării Athanasiu. Preşedintele Băsescu nu mă cunoştea şi nu 

eram membru al partidului său. 

Ce este Uniunea Pan-Europeană? Are legătură cu grupările 

iredentiste? 

niunea Pan-Europeană este o organizaţie gândită şi pusă în 

practică de un mare umanist şi european convins: Contele Coudenhove-

Kalergi, de origine austriacă. A fost fondată în 1922 şi avea ca scop 

crearea unei unităţii europene pe baza unei organizaţii confederale, pe baza 

respectului şi independenţei tuturor statelor. În perioada invaziei fasciste şi 

a celui De-al Treilea Reich, contele Kalergi a părăsit în Austria în 1938 şi 

a trăit în America până în 1945 când s-a întors în Europa. Uniunea Pan-

Europeană, reorganizată în 1947, a fost sprijinită de Winston Churchill şi 

alţi politicieni proeminenţi ca Alcide de Gasperi, Robert Schumann şi 

Generalul de Gaulle. El a propus în 1955 ―Oda bucuriei‖ a lui Beethoven 

ca imn al Europei, adoptat mult mai târziu de Consiliul Europei, în 1971. 

Uniunea Pan-Europeană nu a avut şi nu are legături cu nicio grupare 

iredentistă, creatorul ei, contele Coudenhove-Kalergi, francmason cu 

gradul cel mai înalt, era animat de idealurile de pace, toleranţă şi frăţie 

între popoare. 

Credeţi că e posibilă o refacere a Imperiului Austro-Ungar? 

u cred o posibilă refacere a Imperiului Austro-Ungar, căci 

oricum nicio formă de monarhie nu mai poate fi o formulă de viitor. Ce 

înseamnă ―sânge albastru‖? În virtutea cărui fapt o persoană va moşteni în 

mod automat conducerea, chiar dacă este numai constituţională, a unui 

stat? Fără îndoială, există şi vor exista relaţii privilegiate între Austria, 

Ungaria, Slovenia, Slovacia şi Cehia.  

Cine  a fost Alteţa Sa Imperială Arhiducele Otto von 

Habsburg (Preşedinte de Onoare şi Capul Imperial al Dinastiei de 

Habsburg? Vă era prieten? 

lteţa Sa Imperială Otto von Habsburg, care a decedat şi a fost 

Preşedinte după contele Coudenhove-Kalergi al Uniunii Pan-Europene, a 

fost un european convins. M-am bucurat de consideraţia Domniei Sale şi l-

am cunoscut, întâlnindu-l de numeroase ori în anii când am fost membru al 

Uniunii Pan-Europene Franceze, Preşedinte de Onoare fiind Jacques 

Chirac, iar Preşedinţi fiind personalităţi eminente ale vieţii politice 

franceze: Preşedintele Georges Pompidou, Hervé Bourges – Ministru al 

Apărării, Hervé Gaymard – Ministru. Când Preşedintele Jacques Chirac i-a 

acordat la Elysée Crucea de Mare Ofiţer a Legiunii de Onoare, am fost 

prezent, printre cei 60 de invitaţi de marcă la această importantă 

ceremonie. 

Ce este naţionalismul european? Există pericolul disoluţiei 

României? 

aţionalismul european este o reacţie a unei părţi a populaţiei din 

diferite ţări în faţa sentimentului că o parte din atribuţiile naţionale ale ţării 

respective sunt preluate de organisme supranaţionale de la Bruxelles şi 

Strasbourg şi credinţa că o ţară poate exista şi se dezvolta singură în 

contextul mondial, închizând frontierele şi ―ridicând barierele‖ pentru a se 

proteja. Pericolul disoluţiei României există pentru că sunt forţe centrifuge 

interne reprezentate de iredentiştii maghiari, sprijinite în mod făţiş, fără 

jenă, de clasa politică din Ungaria şi care profitând de atitudinea 

iresponsabilă a conducătorilor români, fac totul pentru a ne lua 

Transilvania sau măcar o parte din ea. Din păcate mai există şi alte planuri 

de dezmembrare, incluzând o parte a Moldovei, a Dobrogei sau unei părţi 

a Banatului. Mai mult ca niciodată avem nevoie de un elan naţional 

patriotic pentru a face cunoscut tuturor că graniţele României sunt 

intangibile şi suntem gata să facem orice sacrificii pentru a ne apăra ţara. 

Vorbiţi-mi despre Richard Coudenhove-Kalergi, un conte 

federalist european... 

ontele Coudenhove-Kalergi nu a fost un conte federalist, ci a 

fost un mare luptător pentru o confederaţie a statelor europene, pentru a 

întări poziţia Europei în faţa Americii şi a celorlalte mari puteri. Contele 

Kalergi, descendentul unei vechi familii nobiliare, cu strămoşi nobili 

cretani, cu descendenţe nobiliare din Polonia, Norvegia, Ţările Baltice, 

Germania şi Franţa a fost o imensă personalitate politică, filosofică şi 

morală în Europa interbelică. Cartea ―Pan-Europa‖ publicată în 1923 a 

exprimat credinţa lui într-o Europă unită. Tatăl său, diplomat austro-ungar 

şi mama, o aristocrată japoneză, i-au insuflat această deschidere către 

lumea întreagă, iar primul Congres al Uniunii Pan-Europene, în 1927, a 

avut printre participanţi personalităţi ca Albert Einstein, Thomas Mann şi 

Sigmund Freund. Luptător contra tuturor dictaturilor, contele Kalergi, care 

a avut o bogată activitate publicistică, a fost un luptător neobosit pentru 

cele mai înalte idealuri umaniste şi a pus în practică profundul lui 

angajament masonic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda foto: Gheorghe Dinu, Marcel Ion Fandarac, Bartolomeu 

Constantin Săvoiu la Cercul Militar Naţional-Sala Ştefan cel Mare, 13.12. 2013. 

Cum aţi primit deţinătorul „Crucii Sfântului Andrei” 

(conferită de Patriarhul Constantinopolului – Bartolomeu I)? Ce 

relaţii aveţi cu Ion Iliescu? 

m activat în cadrul comunităţii ortodoxe române încă din anii `70, la 

Paris, fiind unul din membrii fondatori ai Parohiei Pogorârea Sfântului Duh din 

capitala Franţei, împreună cu Părintele Grigoraş. După căderea comunismului, am 

fost ales în conducerea comunităţii ortodoxe, iar începând cu 1996 până în 2002, 

am fost Vice-Preşedinte al Consiliului de Administraţiei al Arhiepiscopiei 

Române pentru Europa Occidentală şi de Sud. Până în 1998, având ca locotenent-

tenens (locţiitor) al Arhiepiscopei pe Arhiepiscopul Serafim din Germania, iar 

începând cu 1998, pe Episcopul Iosif, ulterior Arhiepiscop şi ulterior Mitropolit. 

Cu titlu informativ, amintesc că în familia mea Biserica a jucat un rol foarte 

important, având numeroşi preoţi în familia mea gorjenească, printre ei fiind 

binecunoscut preotul Rovenţa, iar naşul meu de botez a fost Prof. Univ. 

Bartolomeu Popescu de la Facultatea de Teologie şi Director al Casei Şcoalelor în 

1945. Soţia mea este fiică, nepoată şi strănepoată de preot. Socrul meu, preot 

greco-catolic ca şi toată familia, a avut în anii de preoţie parohie în oraşul 

Maaloula, nu departe de Damasc, singurul oraş unde se mai vorbeşte limba 

arameană, care se vorbea în timpul lui Iisus Hristos.  
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 Pentru serviciile aduse Bisericii Ortodoxe în Franţa şi pentru 

relaţiile pe care le-am avut cu parohiile ortodoxe din ţările în care îmi 

desfăşuram activitatea profesională, în Orientul Mijlociu, Sanctitatea Sa 

Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, m-a consacrat pe 10 august 2000, la 

Constantinopol, Arhonte al Patriarhiei Ecumenice. Arhontele este cel mai 

înalt titlu nobiliar acordat laicilor, datând din secolul IV, până în 1453, 

anul căderii Constantinopolului sub dominaţia otomană. Arhonţii 

constituiau guvernul laic al bisericii, care conducea şi gestiona imensele 

proprietăţi ale Patriarhiei Ecumenice.      

  Am relaţii de respect, impregnate de curtoazie şi de 

consideraţie, cu Preşedintele Ion Iliescu. Nu împărtăşim aceleaşi opţiuni 

politice, eu fiind un om de dreapta, gaullist, Domnia Sa rămânând 

socialist, un om de stânga cu aprecieri care în anumite situaţii mi se par 

mai apropiate de comunism. Pentru contribuţia mea la dezvoltarea 

României în străinătate, în 2004, Domnia Sa mi-a acordat Ordinul Meritul 

Cultural, în grad de Ofiţer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda foto: avocat&profesor univ.dr. Gheorghe Dinu, avocat&scriitor 

Marcel Ion Fandarac (director fondator al Revistei Scriitorul Român), general 

de brigadă (r) Bartolomeu Constantin Săvoiu (Suveran Mare Comandor Mare 

Maestru al Marii Loji Naţionale Române 1880), general (r) Gheorghe Marcu- 

la Cercul Militar Naţional,Sala Ştefan cel Mare, Bucureşti, unde a avut loc 

evenimentul Revistei Scriitorul Român şi unde s-a recitat Doina lui Eminescu, 

după 30 de ani, de către Marcel Ion Fandarac. Dinu Gheorghe şi-a anunţat 

candidatura la Preşedinţia României pentru 2014. 

Sunteţi ofiţer al fostului KGB? Sau al Serviciilor Secrete din 

Franţa?  

Nu, nu am fost ofiţer al fostului KGB, dar vorbesc limba rusă, căci am 

învăţ-o şi în liceu şi în facultate. Tatăl meu a fost veteran pe Frontul de Est 

(1940-1942), după aceea Ofiţer de Poliţie începând cu 1942, iar în 1948, 

când regimul comunist a început epurările, a fost arestat de Siguranţă şi 

anchetat de NKVD (denumirea anterioară a KGB-ului). Nu am fost ofiţer 

al Serviciilor Secrete din Franţa, dar sunt mândru şi recunoscător că graţie 

Preşedintelui Pompidou şi administraţiei franceze, am putut să emigrez în 

Franţa în 1970 (prima mea soţie a fost cetăţean francez, funcţionară în 

administraţie). Franţa, devenită a doua patrie a mea, mi-a permis să mă 

realizez profesional, intelectual şi spiritual, în Franţa am fost 10 ani 

Judecător ales în Tribunalul Muncii (Conseil des Prud`hommes) din Paris 

iar pentru ansamblul activitităţii mele economice, în comerţul exterior, 

sociale, juridice, educative (am fost Consilier al Educaţiei Naţionale, la 

Paris), politice (am fost membru al Comitetului Central, devenit Consiliu 

Naţional al Partidului R.P.R., gaullist, Adunarea pentru Republică, 1985-

1995), am fost distins cu cele mai înalte decoraţii ale Franţei : Ordinul 

Naţional de Merit de către François Mitterand, 1990, (la numai 20 de ani 

de la venirea mea în Franţa), ordin înfiinţat de Generalul de Gaulle în 

1963, al doilea Ordin al Franţei şi de Preşedintele Jacques Chirac, în 2003, 

pentru merite excepţionale, cu Ordinul Naţional al Legiunii de Onoare, 

remis personal de Ministrul Justiţiei, Dominique Perben (Ordinul Legiunii 

de Onoare, înfiinţat în 1804 de Napoleon, este cea mai înaltă decoraţie 

franceză şi una dintre cele mai vechi şi prestigioase din lume).  

 Care este relaţia Dumneavoastră cu Ordinul de  Malta?  

n 1789, în drum spre Egipt, Napoleon a pus stăpânire pe Insula 

Malta. Marele Maestru, von Hompesch, s-a predat, iar cavalerii au părăsit 

insula în 2 direcţii: o parte a ajuns la Roma, unde au recreat sub egida 

Papei S.M.O.G. (Sovrano Militare Ordine di Gerusalemme – Ordinul 

Suveran Militar de Ierusalim, devenit în 1807 S.M.O.M. – Sovrano 

Militare Ordine di Malta), ordin romano-catolic cu acţiuni de ajutorare a 

bolnavilor. Cea mai mare parte a cavalerilor a ajuns la Sankt-Petersburg, 

unde au cerut ţarului Pavel I, care a acceptat în noiembrie 1789, să devină 

al 70-lea Mare Maestru al Ordinului Sfântului Ioan din Ierusalim – 

Cavaleri de Malta, ordin imperial devenit ortodox, dar care se acorda şi 

nobililor din Imperiul Rus de alte confesiuni: catolici (polonezi), 

protestanţi (finlandezi sau baltici) ori musulmani (prinţi din Asia Centrală, 

regiuni care făceau parte din Imperiul Rus). Uciderea în 1918 de către 

bolşevici a Ţarului Nicolae al II-lea, a semnificat şi dispariţia acestui ordin 

imperial, care renaşte însă în 1934 la New-York sub egida Marelui Duce 

Mihail, vărul ţarului. După al Doilea Război Mondial, ordinul este preluat 

de un număr de personalităţi romano-catolice spaniole. Marele Maestru 

actual, Contele de Scerri-Montaldo locuieşte în Malta, iar Ordinul este 

într-o relativă adormire, datorită dispariţiei treptate a unei conduceri 

capabile să-i susţină acţiunea. Cu 3 ani în urmă, la Anzio, în Italia, Marele 

Maestru, contele de Scerri-Montaldo, pentru ansamblul contribuţiei mele 

în promovarea credinţei creştine şi a activităţilor mele sociale, mi-a 

acordat Marea Cruce. Menţionez că toate celelalte Ordine prezente în 

România, aşa-zise de Malta, sunt fanteziste, iar conducătorii lor ştiu să 

profite de sumele considerabile pe care aşa-zişii ―cavaleri‖ păcăliţi le 

plătesc pentru primirea unor false documente, mantii şi cruci. Există numai 

2 Ordine adevărate, din punct de vedere istoric: S.M.O.M., Ordin Romano-

Catolic, sub egida directă a Papei, cu sediul la Roma şi Ordinul Sfântul 

Ioan de Ierusalim – Cavaleri de Malta, de esenţă ortodoxă, practic în 

adormire, a cărui Mare Maestru e contele de Scerri-Montaldo, având sediul 

în Malta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aţi fost trimis în misiune de fosta Securitate de dinainte de 

1989? Aţi lucrat în cadrul DIE? 

atăl meu a fost arestat în 1948 de fosta Siguranţă, devenită comunistă, 

transformată în Securitate şi a fost urmărit până în momentul morţii sale, în 1962. 

Am putut să-i văd dosarul de urmărire la C.N.S.A.S., precum am putut vedea şi 

dosarul meu de urmărire, din momentul plecării în Franţa (1970), până în 1989, la 

căderea comunismului. Nu numai că nu am lucrat în Securitate şi la D.I.E., dar 

prin toată activitatea şi prin convingerea mea profundă, am combătut şi voi 

combate doctrina criminală a comunismului, vinovată de distrugerea existenţei şi 

moartea a zeci de milioane de oameni în lumea întreagă. Credeţi că dacă aş fi 

făcut parte din serviciile comuniste, serviciile franceze mi-ar fi dat avalul să lucrez 

în unul dintre cele mai importante grupuri industriale franceze şi să fiu decorat cu 

cele mai înalte ordine franceze?! Pentru memorie, chiar odată decorat, dacă există 

fapte nedemne dovedite, condamnate de justiţie, aceste ordine prestigioase sunt 

retrase posesorului. Singurele mele pasiuni pe care le recunosc şi stăpâni pe care îi 

am sunt: Dumnezeu şi România şi împreună cu ei, iubita mea familie. Sunt 

convins că vom reuşi să făurim din nou cu toţi oamenii de bună credinţă o ţară 

puternică şi primitoare pentru fiii şi fiicele ei şi pentru copiii copiilor noştri! 

 

M.I.F.: Vă mulţumesc pentru acordarea acestui interviu.              

Fie ca Dumnezeu să apere România de ticăloşi! 



 

 

Zoe Dumitrescu Buşulenga a fost o “îndrumătoare carismatică a 

multor generații de studenți ai Facultății de Litere din București, 

membră în diverse organisme culturale internaționale, vicepreședintă a 

Academiei Române în perioada 1990-1994, deținătoare a premiului 

Herder, marea profesoară a intrat în monahism primind numele de 

Benedicta şi a viețuit la Mănăstirea Văratec. A trecut la cele veşnice pe 

5 mai 2006 şi, conform dorinţei testamentare, a fost înmormântată la 

Mănăstirea Putna”. 

 

 

 

 

 

 

 

-au încercat până acum câteva răspunsuri în problema credinţei marelui 

artist gânditor, fiecare emiţător dând un caracter aproape apodictic punctului 

său de vedere. Unii l-au socotit ateu ireductibil, alţii un credincios fervent, 

fiecare întemeindu-se pe unul sau mai multe texte. Calitatea probantă a 

textelor invocate este însă minimă prin desprinderea lor de contextul atât de 

vast şi complex al întregii gândiri şi opere eminesciene, care exprimă o 

personalitate de o natură cu totul particulară.  

Într-adevăr, poetul gânditor român este şi el o fiinţă plină de contradicţii, ca 

oricare alt om, aşa cum dovedeşte psihologia modernă abisală. Dar marii 

artişti, cu înzestrările lor, atât de bogate şi variate, resimt, trăiesc şi mai cu 

seama exprimă psyhee-a lor divizată în feluri neobişnuite, dramatice, uneori 

chiar tragice. Dualismul acesta întreţine în personalităţile înalt creatoare o 

polaritate, o tensiune adesea greu suportabilă. Să ne gândim doar la Goethe, 

care pune în gura unui personaj al său celebrele cuvinte... "Zwei Seelen Wohnen, 

ach, în meiner Brust... " "Două suflete locuiesc în pieptul meu", adăugând şi 

"unul vrea să se despartă de celălalt". 

 Dacă olimpianul neoclasic german mărturisea această gravă realitate lăuntrică, 

cum să n-o fi trăit, cu mai intensă acuitate, romanticul român? Căutător de 

absolut (cum îl numeşte distinsa eminescologă italiană Rosa del Conte) în 

viaţă, în gândire şi creaţie, Eminescu s-a desfăşurat cu cele mai înalte registre 

ale cunoaşterii, compensând gravele imperfecţiuni ale realului prin care se 

simţea închis de necesitate. Şi în căutările lui înfrigurate, pătimaşe, a pendulat 

el, liricul admirabil, "între filosofii", s-a cufundat în mituri, a încercat să 

pătrundă în ştiinţă, cercetând necontenit căile ce duc spre frumuseţi şi 

adevăruri supreme.  

Procesul cunoaşterii a fost la el lung cât scurta lui viaţă, dar patima căutării a 

învins brevitatea existenţei. Copilăria i-a fost aceea a unui copil normal, 

crescut în spiritul creştin ortodox al unei familii pioase, având legături strânse 

cu Biserica şi monahismul. Surorile mamei sale, Raluca, născută Jurăscu, erau 

călugăriţe (una din ele era chiar stareţă la schitul Agafton, unde Mihai era dus 

adesea). De altfel, spaţiul Moldovei de nord păstrează şi astăzi reputaţia unui 

teritoriu încărcat de aura credinţei, Grădina Maicii Domnului, prin numărul 

impresionant de chinovii ce-l acoperă. Aşa încât copilul s-a familiarizat de 

foarte timpuriu cu rânduielile, slujbele şi cântările mănăstireşti. 

Pe de altă parte, "Mihai a dobândit primele învăţături de la preotul satului 

care, fireşte, l-a iniţiat în buchile vechilor scrieri bisericeşti, familiarizându-l 

astfel de timpuriu cu acele cărţi care cuprindeau toată tradiţia ortodoxă. De 

atunci i-a rămas lui Eminescu acea ştiinţă a descifrării manuscriselor vechi cu 

acele cărţi care cuprindeau toată tradiţia ortodoxă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De atunci i-a rămas lui Eminescu acea ştiinţă a descifrării manuscriselor vechi 

cu care avea să-l uimească pe savantul Gaster, pe care-l consulta, cerându-i 

sfatul şi chiar împrumutând de la el manuscrise rare. Tot de atunci s-a trezit în 

el iubirea pentru preţul şi savoarea cuvântului vechi, şi, mai cu seamă, de 

atunci s-a născut în el ataşamentul, respectul şi admiraţia pentru instituţia 

Bisericii Naţionale, a cărei valoare n-a încetat nici o clipă să o lege de istorie şi 

dăinuirea neamului.  

Ceilalţi dascăli i-au fost natura şi satul, în prima descoperind frumuseţea 

Creaţiei neatinsă de mâna omului şi loc al libertăţii absolute, în al doilea 

înţelegând rânduielile din veac şi gândirea tradiţională, izvor al creaţiei 

populare, devenită şi unul din izvoarele viitoarei creaţii a poetului. Aici s-a 

format matricea structurii eminesciene, s-au prins şi rădăcinile cunoaşterii şi 

ale credinţei, crescând împreună, într-o perfectă convergenţă.  

Dar  ieşirea în lume, întâlnirea cu rigorile aspre ale şcolii care-i constrângeau 

libertatea l-au îndemnat la un refuz, exprimat mai întâi în fugile de la şcoală 

înapoi acasă, "la sat şi la pădure". Apoi un sâmbure de răzvrătire mijind în el, 

l-a determinat, în pragul adolescenţei, la părăsirea casei părinteşti şi la pornirea 

pe un drum propriu, vai cât de incert!  

Ceea ce se mai întâmplase în acei ani ai primei adolescenţe fusese o experienţă 

dureroasă, cu urmări prelungite până târziu în gândirea poetului. Moartea unei 

fetiţe din Ipoteşti, de care se îndrăgostise copilăreşte, a contribuit şi ea la 

depărtarea de locurile până atunci iubite, pădurea şi satul. Într-un fragment de 

manuscris timpuriu, cu titlul Elena, el consemna dureroasă pierdere. Se 

întâlnise pentru întâia oară cu moartea, întâlnire care, pentru cei foarte tineri, 

e un şoc greu de îndurat, iar pentru gândul lui neliniştit, mereu plin de 

întrebări, a generat grave îndoieli în legătură cu sensul însuşi al vieţii. Şi pe 

măsură ce căutătorul nesăţios de cunoaştere avea să-şi extindă tot mai larg 

orizontul informaţiei, al culturii, îndoielile aveau să sporească. Mai cu seamă 

studiile universitare, la Viena şi Berlin, între anii 1869-1874, au hrănit 

intelectul acela atât de receptiv, de cuprinzător. În Universitatea vieneză 

Eminescu a făcut să treacă prin lumea cugetării lui un material enorm de 

informaţii: istorie şi filosofie, literaturi vechi, arte, drept, economie politică şi 

ştiinţe exacte. Frecvenţa şi muzeele, sălile de teatru şi concerte, bibliotecile, 

anticariatele şi citea toată noaptea.  Dintre toate disciplinele însă, filosofia a 

fost cea care l-a înrobit. De la gândirea indiană la presocratici, la Platon, stoici 

şi eleaţi, la gnostici şi neoplatonici, la Schopenhauer, Hegel şi filosofii 

romantici Fichte şi Schelling, a citit enorm, a meditat şi şi-a însuşit unele 

puncte de vedere care se regăsesc fie în note, fie adesea în operă. În materie 

de cunoaştere filosofică, de epistemologie însă, Kant l-a tulburat în cea mai 

mare măsură, chiar mai mult decât Schopenhauer, i-a zdruncinat temelia 

credinţei. De altfel, el începuse traducerea Criticii raţiunii pure a lui Kant încă 

din Bucureşti şi avea s-o termine aici, în străinătate. Subiect cunoscător-obiect 

cunoscut, numen-fenomen, timp-spaţiu... În special categoriile gândirii 

filosofului din Konigsberg, timp şi spaţiu, i-au dat un sentiment din ce în ce 

mai puternic al libertăţii sale potenţiale absolute, al puterii sale de a transgresa 

limitele cunoaşterii comune, a tot ceea ce limita desfăşurarea forţelor lăuntrice 

ale fiinţei. 

 ( Continuare în pagina 15 ) 

 

 



Săgeata îndoielii în legătură cu sensul existenţei, aşa cum era conceput în 

normele şi rânduielile credinţei, îl rănise, cum am văzut mai înainte, la 

întâlnirea cu moartea în adolescenţă. Şi de la acea pagină, Elena, care 

consemna dureroasa, de neînţeles despărţire a sufletului de trup, până la 

Mortua est, poem publicat în 1871, întrebările au sporit întruna, relevând prin 

îndrăzneala lor noua atitudine a poetului. Pe de o parte, socoteşte, după 

vechea structura mentală, pe iubita de purităţi angelice ca fiind sortită lumii 

celeste, raiului, sugerat în câteva imagini strălucite, care prevestesc viitoarele 

călătorii printre stele ale eroilor eminescieni. Pe de altă, însă, cealaltă latură 

nou apărută în fiinţa sa respinge ideea răsplăţii paradisiace pentru îngeri. 

Antinomia propriilor gânduri e resimţită ca atare de erou într-un chip vădit 

dramatic: 

 Dar poate... o!  
Capu-mi pustiu cu furtune 
Gândirile-mi rele sugrum cele bune... 
Când sorii se sting şi când stelele pică,  
Îmi vine a crede că toate-s nimică.  
 
Gândirile rele sunt ale rebelului a cărui atitudine tăgăduitoare învinge vechea 

aşezare a minţii, consacrată de credinţă. Violenţa contestatară a ultimei strofe 

desfide însuşi sensul lumii: 

Au e sens în lume? 
Tu chip zâmbitor,  
Trăit-ai anume că astfel să mori? 
De e sens într-asta, e-ntors şi ateu,  
Pe palida-ţi frunte nu-i scris Dumnezeu. 

 Este de observat însă că un dacă (de e) precede definirea sensului de întors şi 

ateu, aşadar doar dacă moartea ar fi singurul ţel al vieţii, atunci sensul ar primi 

aceste atribute.  

De altfel şi Mortua est şi Înger şi demon (din aprilie 1873) pedalează pe aceeaşi 

dorinţă violentă de ruptura cu ordinea stabilită în lume şi în cosmos, a 

rebelului care, în cazul lui Eminescu, aspiră spre libertate absolută. Prezenţa 

îngerului nu ni se pare însă o necesitate de structură a poemului, antinomică, 

ci o expresie a scindării lăuntrice a poetului, a polarităţii specifice eminesciene, 

mai vizibilă în perioada titanismului sau de tip asemănător celui al Sturm unt 

Drang-ului german. Ecouri ale acestui psyhe, divizate, se vor întâlni şi mai 

târziu în Strigoii (din 1876), altfel potenţate însă. 

 Adâncirea filosofiei kantiene conferă o altă tonalitate rebeliunii, cu atât mai 

mult cu cât poetul-gânditor încearcă o stranie, dar foarte originală sinteză 

între categoriile de timp şi spaţiu şi metempsihoză din filosofia vedică. 

Departe de a fi un produs al imaginarului romantic de tip Tieck sau 

Chamisso, nuvela Sărmanul Dionis îmbracă un cert aspect filosofic, îmbinat cu 

unul religios. În prima parte a nuvelei, expunerea metafizicianului Dionis 

asupra categoriilor de timp şi de spaţiu ne introduce în altă ipostază a 

aspiraţiei eminesciene, spre transgresarea limitelor comune ale cunoaşterii. 

Din moment ce timpul şi spaţiul nu au existenţa obiectivă, ci sunt expresia 

intuiţiei fiecăruia, sunt numai în sufletul nostru, atunci trecutul şi viitorul se 

află în noi "ca pădurea într-un sâmbure de ghindă". Şi, ca atare, s-ar putea găsi 

modalităţi de depăşire a acestor "dimensiuni" ale timpului, pentru transpunere 

după voinţă noastră în trecut sau în viitor.  

O carte de magie a lui Zoroastru, vechiul mag persan (venerată de gnostici, 

dar denunţată că apocrifă de neoplatonici şi, în special, de Porfirius, discipolul 

lui Plotin), îl ajută pe metafizician să se întoarcă într-un avatar trecut al său, 

din timpul lui Alexandru cel Bun (perioada istorică dragă lui Eminescu). 

Avatarul acesta, călugărul Dan, este însă un straniu personaj. Deşi monah, 

deci cu viaţă închinată Domnului, el studiază filosofia şi magia cu maestrul 

Ruben, profesor la Academia de la Socola şi, pe deasupra, mai are şi o iubită, 

Maria. Şi, la sfatul maestrului care-l ispiteşte (căci în realitate Ruben e satan) 

să-şi depăşească firea şi să ajungă să participe la eternitate, lăsându-şi umbra în 

loc şi luând atributul etern al acesteia, Dan pleacă împreună cu iubita lui şi cu 

cartea lui Zoroastru, pe care i-a împrumutat-o Ruben, într-o călătorie 

cosmică. Ajuns în Lună, Dan simte trezindu-se în el puteri demiurgice 

(întâlnite şi de iubirea absolută a cuplului) şi începe să schimbe înfăţişarea 

peisajului cosmic, ce nu-l mai satisface. Adaugă doi sori şi trei luni pe cer, îşi 

construieşte un palat uriaş din munţi şi codri şi dă lumii selenare o frumuseţe 

de neînchipuit. Fericiţi şi puri (Maria are o înfăţişare şi o comportare angelică, 

ea făcându-şi rugăciunea "pe când stelele albe sunau în aeriene coarde 

rugăciunea universului", iar el adoarme în genunchi), ei visau amândoi acelaşi 

vis în fiecare noapte şi anume că pătrundeau în lumea solară, a îngerilor, a 

cerului. O armonie neasemuită domnea în acest tărâm divin, plin de muzici 

cântate de îngeri. Pe Dan îl obseda însă poartă închisă deasupra căreia ardea 

un ochi de foc înscris într-un triunghi. Era catedrala (doma) dumnezeiască în 

care nici îngerii nu puteau intră. 

 În limbaj biblic, ar fi cel de-al nouălea cer. Dar în mintea eroului se naşte o 

dorinţa aprigă de a şti ce se ascunde în acel loc tainic. Şi, deşi Maria şi îngerii îl 

sfătuiesc să alunge gândul, el nu renunţă, ba chiar începe să creadă că, după 

voinţa să, se mişcă totul în acea lume. Precum Lucifer care a dorit să ajungă 

puternic şi cunoscător ca Dumnezeu, Dan profera cuvintele acestei dorinţe: 

"Oare fără s-o ştiu nu sunt eu însumi Dumne... ". Nu rosteşte cuvântul întreg 

şi, ca şi Lucifer, cade "trăznit şi afundat în nemărginire". Victimă nevinovată, 

Maria cade şi ea "ca o salcie neguroasă", reproşându-i dureros soarta ei. 

Revenit pe pământ, eroul reintră în existenţa de mai înainte, întâmplările 

pornesc de unde s-au întrerupt şi, în cele din urmă, Dionis şi Maria se 

căsătoresc. Perechea lor înfăţişează... "Chipul unui tânăr demon lângă chipul 

unui înger ce n-a cunoscut niciodată îndoiala".  

Evident, se poate glosa îndelung asupra acestei nuvele atât de stranii. Rebelul, 

căutător de cunoaştere absolută, încearcă să spargă ultima graniţa a 

interdicţiei, arogându-şi rolul arhetipului demonic, care, dorind să fie 

asemenea lui Dumnezeu, a fost aruncat din cer în fundul pământului. Dar 

Dan a făcut oare aceasta mânat de orgoliul nebunesc al lui Lucifer? Cine l-a 

împins la nefasta aventură cosmică n-a fost propriu-zis lipsa lui de credinţă, ci 

ispita în care l-a făcut să cadă maestrul Ruben, în care se ascundea satana. 

Setea lui de absolut în cunoaştere n-a fost decât condiţia pentru ca tentaţia 

sau cursa întinsă de Ruben să-şi producă efectele. Iar participarea angelicei 

Maria la călătoriile în spaţiile celeste, însemnând puterea iubirii absolute, 

corolar şi condiţie a cunoaşterii desăvârşite, nu va fi oare complementul 

elementului demonic din psyhe-ul eroului, ca şi în Înger şi demon?  

Căci, pentru Eminescu, iubirea a fost, în fond, un principiu cosmic, 

armonizator al lumii, forţă creatoare, născătoare de demiurgie în artist, cum 

mărturiseşte în Scrisorile IV şi V, cu amărăciunea de a nu fi fost urmat în 

zborul sau de aceea care, din înger, zână sau crăiasa, devine Dalila.  

Când îngerul încetează de a mai apărea în demersurile căutătoare sau 

creatoare ale artistului, ar fi un semn că acea latură, simbolizând credinţă din 

fiinţă lui adâncă, a slăbit până la dispariţie. 

 Aşa încât poemul, de profunde semnificaţii, Melancolie (din 1876), poate 

consemna în imagini de o expresivitate tragică pierderea credinţei ca pe o 

moarte a sufletului. Cele trei registre ale poemului, cel celest, cel pământesc şi 

cel al fiinţei sunt, fiecare în felul sau, stăpânite de moarte. Luna însăşi, regina 

nopţii, e moartă în cerul transformat în mormânt albastru, în "mausoleu 

mândru". Pustietate şi gheaţă, ruine acoperă întinderea pământească, vegheată 

doar de "ţintirimul singur cu strâmbe cruci". Zgomote sinistre sparg din când 

în când solitudinea, trosneşte clopotniţa, toaca izbeşte în stâlp, iar arama 

clopotului, atinsă de "străveziul demon", scoate "un vaer, un aiurit de jale". 

Centrul înfioarătoarei pustietăţi e însăşi biserica. Şi ea, ruinată "cuvioasă, 

tristă, pustie şi bătrână", e bântuită de vânturi. Iar înăuntru, pe pereţi şi 

iconostas, s-au şters icoanele: “Abia conture triste şi umbre-au mai rămas”. 

Acest vers e reluat în registrul al treilea, care debutează cu referire la credinţa 

aceea care "zugrăveşte icoane în biserici" şi pe care, brusc, o raportează la 

sine: "şi-n sufletu-mi pusese poveştile-i feerici". Mărturisirea credinţei care i-a 

luminat copilăria şi adolescenţa e limpede urmată însă de motivaţia pierderii 

ei: " Dar de ale vieţii valuri, de-al furtunii pas/ Abia conture triste şi umbre-au 

mai rămas". Rapelul acestui vers din registrul al doilea identifica simbolic 

ruina credinţei sale cu aceea a Bisericii, iar descripţia vieţii fără credinţă e 

sfâşietoare, finalul sugerând chiar moartea fiinţei sale. Cumplit pare a fi preţul 

cunoaşterii! Înainte de această tragică mărturisire şi după ea, Eminescu a 

îndrăznit în paginile sale, fie antume, fie postume, ipoteze despre 

antropogonii şi cosmogonii, amestecând elemente de religii şi mitologii 

dacice, greceşti, indice, germanice, ca de pildă în Demonism (1872), în Odin şi 

poetul, în Mitologicale, şi, mai ales, în Rugăciunea unui Dac (din 1879), considerată 

de unii, pe nedrept, ca o probă peremptorie de necredinţă sau de rebeliune 

împotriva lui Dumnezeu. De fapt, orizontul cunoaşterii sale se lărgise enorm, 

şi contradicţiile generate de polaritatea de care am vorbit erau tot mai 

aparente pe măsură ce viziunea sa mitico-poetică urcă tot mai sus.  
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A creat superbele, unicele modele cosmologice din romantismul european în 

Scrisoarea I (cosmogonia şi apocalipsa) şi în Luceafărul, unde vede în zborul 

hyperionic creaţia continuând şi ajunge la tronul Tatălui ceresc, Care i se 

adresează că unui fiu, "Cuvântului sau dintâi" (Evanghelia după Ioan e citată în 

manuscris). Şi, pe de altă parte, a dat semne ale unei adânci dureri existenţiale. 

A recurs la filosofia stoică şi eleată pentru Glossa, pe care am numit-o mic 

manual de înţelepciune stoică, predicând rămânerea în afară iureşului lumii, 

acest mare teatru în care toate valorile sunt răsturnate. A dorit stingerea în 

bine-cunoscutele variante ale poeziei Mai am un singur dor. Versurile de 

dragoste de după 1877 sunt înconjurate de aura unei tristeţi fără leac, băută 

până la drojdie, că în Despărţire sau în De câte ori, iubito... Dar, în răstimpul 

acesta, îi răsunau în auzul interior frânturi din amintirile copilăriei şi 

adolescenţei. Sărbătorile Crăciunului rechemau, ca nişte clopoţei de argint, 

Colinde, colinde (din 1878), cu bucuria copiilor şi a fetelor care, de dragul 

Mariei, îşi piaptănă pletele:  

De dragul Mariei  
Şi a Mântuitorului 
Luceşte pe ceruri  
O stea călătorului. 
 (care amintesc cu emoţie întotdeauna acea parte din Simfonia a V-a a lui 

Anatol Vieru, inspirată din fermecătoarele versuri). La fel şi Pastile, cu 

solemnitatea înălţării din mormânt, a Învierii lui Hristos, îi inspiră lui 

Eminescu o poemă gravă, culminând cu cântarea românească tradiţională 

Hristos a înviat, în poema Învierea, tot din 1878.  

"Christos au înviat din morţi,  
Cu cetele sfinte,  
Cu moartea pre moarte călcând-o,  
Lumina ducând-o Celor din morminte!". 
 
 Sufletul lui, copleşit de suferinţă, se înalţă mai ales spre ocrotitoarea noastră, 

intercesoarea pentru noi pe lângă Dumnezeiescul ei Fiu, şi două rugăciuni din 

1879 îi sunt închinate Sfintei Fecioare. Mai cunoscută este cea în care cere 

îndurare Luceafărului marilor. Aş vrea însă aici să întăresc afirmaţia mea în 

legătură cu tensiunea teribilă la care a fost supus, de structura sa interioară, 

divizată şi contradictorie, geniul eminescian. De aceea am să reproduc un 

poem postum al său, mai puţin cunoscut, în ciuda lungimii sale. E vorba de 

Bolnav în al meu suflet, scris cam în aceeaşi vreme cu rugăciunea care va urma. 

Iată poemul: 

Bolnav în al meu suflet, în inimă bolnav,  
Cu mintea depravată şi geniul trândav, 
Închin a mea viaţă la scârbă şi-ntristare  
Şi-mi târâi printre anii-mi nefasta arătare, 
Prea slab pentru-a fi mare, prea mândru spre-a fi mic 
Viaţa-mi, cum o duce tot omul de nimic.  

Născut far' de-a mea vină, trăind făr' mai s-o ştiu,  
Nu merg cum merg alţi oameni, nu-mi pasă de-unde viu,  
Supus doar, ca nealţii, la suferinţe grele  
Unesc cu ele ştirea nimicniciei mele.  
 
Sfânt n-am nimic, în bine nu cred şi nici în rău. 
Viaţa mea aceasta nici vreu şi nici n-o vreu: 
A vieţii osteneală o simt şi n-o combat, 
Aş râde doar de-o viaţă, dispreţuind-o toată,  
Muncind cu mii de chinuri suflarea ei spurcată,  
Muncind în mine însumi, voinţă-n orice nerv,  
Peirea cea eternă din mine să o serv,  
Dar vai! nici siguranţă n-o am că mor pe veci, 
-Şi dacă oare - a morţii mâni palide şi reci 
În loc să sfarme vecinic a vieţii mele normă  
Ar pune al meu suflet sărman în altă formă? 
La sorţi va fi pus iarăşi, de către lumi din cer,  
Ca cu acelaşi suflet din nou să reapară,  
Migraţiei eterne unealtă de ocară?  
Nimic, nimic n-ajută - şi nu-i nici o scăpare.  
Din astă lume - eternă ce trecătoare pare, 
Gonit în timp şi spaţii, trecând din formă în formă, 
Eternă fulgerare cu inima diformă,  
De evi trecuţi fiinţa-mi o simt adânc rănită, 
Pustiu-alergătoare, cumplit de ostenită...  
Şi-acum din nou în evu-mi, lui Sisif cruda stâncă 
Spre culmea morţii mele ridic ş-ast' dată încă.  
Ş-ast' dată?  
Cine-mi spune că-i cea din urmă oară? 
Nu cunosc pagină existenţială mai disperată în toată poezia lumii. Se îmbină 

aici atâta durere, atâta spaimă de viaţă, atâta groază de posibilele reveniri 

(migraţia eternă) preconizate de filosofia indiană, atâta dorinţă, neputincioasă 

însă, de a distruge voinţa de a trăi (aceea în care Schopenhauer vedea izvorul 

vieţii), dar şi atâta umilinţă şi dispreţ de sine (nimicnicia lui) încât 

existenţialiştii secolului al XX-lea apar, pe lângă el, ca nişte snobi dezgustaţi 

de o viaţă oţioasă. Deznădejdea concentrată aici, atât de cumplită, nu e 

creştină, însă izbucneşte dintr-o sinceritate sfâşietoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dar iarăşi se trezeşte în el, în geniul apăsat de imperfecţiunea lui, amintirea 

copilăriei curate, pioase. Şi incredibil, alături de textul de mai sus, apare a 

două rugăciune, în formă de sonet:  

Răsai asupra mea, lumina lină,  
Ca-n visul meu ceresc de-odinioară;  
O, Maică Sfânta, pururea fecioara,  
În noaptea gândurilor mele vină.  
Speranţa mea tu n-o lăsa să moară  
Deşi al meu e un noian de vină.  
Privirea ta de milă caldă, plină, 
Îndurătoare - asupra mea coboară. 
Străin de toţi, pierdut în suferinţă  
Adâncă a nimicniciei mele,  
Eu nu mai cred nimic şi n-am tărie. 
Dă-mi tinereţea mea, redă-mi credinţă 
Şi reapari din cerul tău de stele,  
Ca să te ador de-acum pe veci, Marie!  
 
Cu câtă dragoste, cu câtă evlavie se îndreaptă cel ajuns la capătul cunoaşterii şi 

al deznădejdii spre Maica Sfântă, spovedindu-se şi cerându-i înapoi tinereţea 

şi credinţa, cu o smerenie într-adevăr mântuitoare. Rugăciunea regăsită îl 

poate singură reda lui însuşi, unificandu-şi fiinţa până atunci tragic divizată, 

reintroducând-o în aura luminei line, cu a cărei cântare monahii şi monahiile 

încheie slujba la apusul soarelui.De altfel, o mărturie mult mai târzie, de prin 

1886, din perioada ultima a bolii, vine să confirme întoarcerea definitivă la 

credinţa izbăvitoare. Încurajat de Creangă să încerce şi un tratament la bolniţa 

Mănăstirii Neamţ, Eminescu acceptă sugestia. Tratamentul nu s-a dovedit 

eficace, dar aura locului sacru l-a înconjurat pe bolnav cu clipe de linişte 

binefăcătoare pentru sufletul sau. Căci, aşa cum a consemnat un duhovnic al 

mănăstirii pe un Ceaslov, poetul a cerut să fie spovedit şi împărtăşit (era ziua 

de 8 noiembrie 1886, ziua Sfinţilor Voievozi Mihail şi Gavriil, ziua lui Mihai). 

Şi, după ce a primit Sfânta Împărtăşanie, a sărutat mâna preotului şi i-a spus: 

"Părinte, să mă îngropaţi la ţărmul mării, lângă o mănăstire de maici şi să 

ascult în fiecare seară, ca la Agafton, cum cânta Lumina lină ".  

Avem adânca încredinţare că Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, în mila ei 

nesfârşită faţă de durerea şi umilinţa lui, i-a mijlocit mântuirea. Astfel, 

"gândurile ce au cuprins tot universul" revin la matca Ortodoxiei româneşti 

pe care, dincolo de toate pendulările căutătorului de absolut, Eminescu a 

iubit-o şi a apărat-o ca pe prima valoare a spiritualităţii neamului, întrupată în 

Biserica naţională. Şi ca încheiere, vreau să citez fraza de început a unui articol 

intitulat Paştele: "Să mânecăm dis-de-dimineaţă şi în loc de mir, cântare să 

aducem Stăpânului şi să vedem pe Hristos, Soarele dreptăţii, viaţă tuturor, 

răsărind".  

Sursa: http://www.crestinortodox.ro/editoriale/eminescu-intre-credinta-

cunoastere-70429.html 

http://www.crestinortodox.ro/editoriale/eminescu-intre-credinta-cunoastere-70429.html
http://www.crestinortodox.ro/editoriale/eminescu-intre-credinta-cunoastere-70429.html
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Legenda foto: Nicolae Ceauşescu şi preşedintele Iranului… Ali Akbar 

Hashemi Rafsanjani.  

 

Ion Stoian, ultimul ministru de Externe comunist, l-a însoţit pe 

Ceauşescu în ultima sa vizită în străinătate. El explică pentru 

„Adevărul“ de ce în 18-20 decembrie 1989, când Timişoara era în 

fierbere, preşedintele României s-a dus în Iran. 

n 18- 20 decembrie 1989, când la Timişoara se murea pe străzi, 

Nicolae Ceauşescu a făcut ultima sa vizită în străinătate. În capitala 

Iranului, la Teheran, la invitaţia preşedintelui iranian Ali Akbar 

Hashemi Rafsanjani. Având în vedere enigmele evenimentelor în 

curs, presa atribuie încă acelei vizite cauze şi efecte fantastice. Ce-a 

fost aşa de extraordinar acolo încât n-a amânat-o Ceauşescu? 

Ion Stoian: Să ştiţi că nu am adus niciun terorist de acolo, cum s-a 

scris. Toţi cei din avion au fost sub semnătura mea, a lui Nicolcioiu 

(şeful Protocolului - n.red.) şi a lui Neagoe (şeful Direcţiei a V-a - n 

red.). Eu sunt autorul vizitei lui Ceauşescu în Iran, mă aveţi în faţă. 

De când şi pentru ce fusese antamată? 

Fusesem trimis de Ceauşescu cu un mesaj la Rafsanjani, preşedintele 

Iranului, în septembrie 1989. De ce? Fusese la noi Najibullah, 

preşedintele Afganistanului, omul ruşilor. În 25 august participase la 

o conferinţă internaţională pe tema nealiniaţilor, la Belgrad. De-

acolo, Najibullah s-a oprit la Bucureşti. Am luat masa împreună cu 

el şi cu Nicolae Ceauşescu. 

Najibullah i-a cerut bunele oficii pe lângă guvernul sau preşedintele 

iranian pentru contactarea unor grupări de afgani din Iran şi 

Pakistan. Iar Nicolae Ceauşescu m-a desemnat ca trimis special al 

lui la preşedintele Iranului. Şi m-am dus în 4-5 septembrie 1989. Îl 

cunoscusem întâmplător pe ministrul de externe al Iranului. Era un 

medic pediatru. Cum s-au derulat lucrurile? Am înmânat mesajul, l-a 

citit şi am adus o chestiune nouă în discuţie. Că în dezvoltarea 

economică pe noi ne-ar interesa o cantitate mai mare de ţiţei, gaze 

naturale... M-a lăsat în seama primului său adjunct, Vaiazi, consilier 

pe probleme internaţionale al lui Rafsanjani. Am ieşit de la ministrul 

de Externe, însoţit de Vaiazi, care mi-a spus: „Domnule Stoian, vă 

rog luaţi aici loc, eu mai am încă treabă cu domnul preşedinte...― L-

am aşteptat cam o oră şi am plecat să mâncăm. Eu cu el. Nu l-am 

luat la discuţii şi pe ambasadorul nostru. În restaurant, Vaiazi zice să 

ne retragem pe terasă doar cu translatorul meu de limbă farsi-

română. M-a întrebat cum ar privi Ceauşescu o eventuală invitaţie 

de-a face o vizită în Iran?, mi-a zis acolo. Ştiam că ar aproba, dar am 

zis că„nu pot să mă angajez, dar dacă vrei o părere...― Şi l-am lăsat 

să înţeleagă acordul. A rămas să discutăm că, în acest caz, să trimit o 

telegramă ambasadorului nostru; iar el, Vaiazi, va veni să stabilim 

amănuntele vizitei şi cu propuneri. Nu i-am spus nimic 

ambasadorului nostru în Iran de teamă să nu clămpănească în cercuri 

diplomatice. Dar i-am trimis o telegramă lui Ceauşescu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O chestie bună – îmi zice la sosire. Şi ia calendarul să stabilim. 

Înainte de Congres avem treabă multă, aşa că mai bine pentru 17-20 

decembrie. Foarte bine, am dat telegrama iar ambasadorul nostru a 

rămas tâmpit când a văzut-o. 

De ce n-a fost şi Elena Ceauşescu în Iran? 

Pentru că ei nu aveau o femeie în protocol. Cu ea nu am vorbit o iotă 

despre vizita aceasta. După ce am stabilit cu Nicolae Ceauşescu ce 

discuţii să facem, o săptămână înainte de vizita la Teheran, s-a 

întâlnit comisia mixtă româno-iraniană de colaborare economico-

ştiinţifică. Am dat un comunicat de vreo patru pagini cu ce 

convenisem... Mai aveam însă două probleme de soluţionat. În 

privinţa Afganistanului, noi vorbeam despre concesii reciproce 

pentru formarea unui stat democratic, independent. Iar ei, de un stat 

democratic, islamic... Nu voiau să scoată cuvântul islamic. M-am 

dus la Nicolae Ceauşescu pe 17, chiar înainte de şedinţa cu 

nenorocirea. Iar el zice că rezolvăm pe avion, că avem patru ore de 

mers. Dar în avion nu a ieşit din camera sa de odihnă. 

Ceva deosebit în asta?! 

De regulă, după decolare îşi scotea haina în cabina lui de odihnă. 

Apoi venea cu noi în salon, unde erau canapele. Atunci, abia cu un 

sfert de oră înainte de aterizarea avionului, a ieşit din cabina lui. 

Zice – să-mi arăţi şi mie care e preşedintele. Şi atât. 

GRÂU CONTRA ŢIŢEI 

Despre demonstraţiile de la Timişoara n-a vorbit, înţeleg, decât 

în şedinţele CPEx sau în biroul lui din CC... De ce era atât de 

importantă vizita în Iran? 
După discuţiile comisiei mixte urma să fie stabilit cât ţiţei şi câte 

gaze să ne dea Iranul. Dar nu voiam să fim prea dependenţi nici de 

ei, pentru că erau capricioşi... În discuţii, la un moment dat, 

Rafsanjani zice: Domnule Ceauşescu, aveţi greutăţi, şi noi avem 

greutăţi; nu suntem o ţară agricolă, avem nevoie de grâu. Vă rog să 

ne aprobaţi import de grâu din România. Ce cantitate vreţi? - 

întreabă Ceauşescu. Orice cantitate, zice acela. Vă putem da 2-3 

milioane de tone de grâu începând din ianuarie, zice Ceauşescu. Să 

stabilim contractele. Avem şi noi nevoie de ţiţei, gaz. Iar ăla zice, şi 

el, da. Şi s-a stabilit la 5 milioane tone de ţiţei în anul 1990, cu 

posibilităţi de creştere până la 10 milioane de tone în 2-3 ani. La 

gaze — 5 milioane de metri cubi, cu posibilitatea creşterii la 10 

milioane prin conducta ce trece prin URSS. 

Cum aţi comentat, partea română, rezultatele vizitei? 
Ceauşescu a fost foarte încântat. Dar aveam noi 3 milioane tone de 

grâu?! Vin în ţară şi-l sun pe Zamfir, directorul nostru general peste 

rezervele de cereale: Spune-mi şi mie ce-avem noi în depozitul 

statului. 10, 5 milioane tone de cereale, a zis el. Atât aveam în 20 

decembrie 1989. 

( Continuare în pagina 19 ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şi-atunci, de ce „se dădea“ pâinea pe cartelă? 
N-am înţeles. 

De ce nu l-aţi întrebat pe „mai marele“ peste toţi? 
N-am avut curaj. La întrebări, mai ales soaţa ar fi sărit imediat cu 

„nepricepuţii ăştia―... Asta a fost vizita în Iran. 

Timişoara, subiect tabu 

Ce-a făcut el în timpul vizitei? Eraţi ministru de Externe, iar el 

învinuia agenturile străine de manifestaţiile din Timişoara... N-

aţi discutat despre ce era în ţară? 
La Teheran nu am stat în aceeaşi reşedinţă. Ceva s-a întâmplat însă. 

De regulă, când eram plecat în străinătate, primeam zilnic informaţii 

din minister. Era normal — ca să ştiu răspunde la posibile întrebări. 

De data aceasta n-am primit decât o singură telegramă pe chestiuni 

minore. Când am venit, Duma (ministru secretar de stat la MAE, 

n.red.) avea un dosar cu mai mult de 20 de telegrame reţinute pentru 

mine. Îl întreb de ce nu mi le-a trimis. Iar el răspunde că a primit 

dispoziţie de la Tovarăşa să nu-mi trimită mie nimic. Că trimite 

dânsa pe calea ce-o are. 

Ce cale avea Elena Ceauşescu? 
Nicolae Ceauşescu avea telefon direct şi în avion. Dar eu am fost 

trei zile fără radio, fără informaţii. În seara de 20 decembrie, am fost 

la biroul lui Ceauşescu şi i-am spus că am primit telegrame 

internaţionale de ameninţare la adresa României. 

Ce anume? 
Declaraţia ministrului de Externe francez că va privi cu înţelegere o 

eventuală pătrundere a trupelor sovietice în România. La două ore 

distanţă, declaraţia secretarului de stat Baker că SUA sunt de acord 

cu poziţia Franţei. Apoi Matyas Szüros, preşedintele interimar al 

Ungariei, care declară că, având în vedere situaţia din România, 

crede că a sosit timpul să eliberăm teritoriul carpato-dunărean ce le 

aparţine. Erau apoi şi informaţiile primite pe alte căi. 

Serviciile speciale informau că în ziua de 19 decembrie a avut loc 

întâlnirea şefilor adjuncţi ai Statelor Majore din ţările Tratatului de 

la Varşovia, la Kiev, pentru a discuta situaţia din România. România 

nu a fost invitată. Se mai informa şi că la Ungheni, pe râul Prut, se 

pusese podul de vase până la jumătatea apei. I le-am dus lui Nicolae 

Ceauşescu, în 20 seara, la biroul lui din CC. Am avut impresia că 

ştia deja câte ceva. A spus: «Da, urmărim atent această chestiune, 

avem informaţii că sovieticii or să intre în România, că se 

pregătesc... Invită ambasadorii ţărilor socialiste şi pe ceilalţi şi 

comunică-le că Guvernul român... ştii tu ce să le spui.» M-am dus în 

acceaşi seară şi am invitat ambasadorii. Întâi din ţările socialiste, 

apoi pe cei ai Pakistanului, Indiei... Au luat notă şi gata. 

Până la 2 noaptea am stat pe baricadă. Urma ca a doua zi să-i chem 

şi pe ambasadorii ţărilor din NATO. Dar a doua zi s-a întâmplat ce 

s-a întâmplat în Bucureşti. Am fost chemat şi eu să merg la miting. 

S-a întâmplat busculada şi mi-am dat seama că e pierdută cauza. Am 

ajuns la minister pe la 16-17 seara. Şi m-a întrebat Nicolae 

Ceauşescu dacă am chemat ambasadorii. Am spus că n-am putut. Şi 

s-a terminat... S-a terminat. 

Dar el pe ce se baza că poate continua încă?... Tot momentul 

’68? 
A avut şi el o judecată... Dar nu mai erau aceleaşi guverne în ţările 

socialiste. El era singurul dintre vechii conducători. Se schimbase şi 

orientarea, şi gândirea... Am fost foarte supărat pe Securitate. Am 

avut discuţii dure cu Vlad (Iulian Vlad, şeful Securităţii, n. red). 

Cum a sfârşit pentru dvs. „epoca Ceauşescu“? 

Am stat în Ministerul de Externe până în 28 decembrie. Am răspuns 

la telegramele tuturor celor care ne trimiseseră. În 21 decembrie, 

Bucur, ambasadorul nostru de la Moscova, a fost chemat la 

adjunctul ministrului de Externe sovietic. Acela i-a zis că a fost 

informat că, la nivel înalt, se spune la Bucureşti că URSS se 

pregăteşte să intervină cu trupele în România. Asta e o chestiune 

foarte serioasă, o să studiem cu mare atenţie, zicea sovieticul... I-am 

zis lui Bucur: „Ce-ai făcut? Ai tăcut?!― Se speriase şi el... Am ţinut  

piept acestor chestiuni. Şi am fost arestat pe 19 ianuarie 1990. 

Pentru subminarea economiei naţionale şi genocid. Pe mine mă 

frământă şi acum acea umilinţă şi nedreptate. De ce ne-au arestat? 

De ce ne-au făcut percheziţie acasă? Sunt sătul de umilinţe 

nemeritate. M-au arestat pe 19 ianuarie şi şi-au dat seama că n-au 

mandat abia în 25-26 martie. Armata l-a trădat pe Ceauşescu, 

Armata a tras, Armata a omorât oameni, Armata m-a condamnat. 

Slavă Armatei Române! 

Cine e Ion Stoian 

Ion Stoian s-a născut în 1927 la Telega (Prahova). A intrat în 

Partidul Comunist în 1945. A fost promovat încă din 1959 în 

structurile centrale politice. Printre funcţiile însemnate pe care le-a 

îndeplinit au fost: şef secţie Literatură şi artă a CC al PCR (1965-

1968); rector al Academiei „Ştefan Gheorghiu― (1968-1971); prim-

secretar al Judeţenei de Partid Constanţa (1979-1983); membru al 

CC al PCR (1965-1989) şi secretar al CC al PCR (1984 - noiembrie 

1989), ministrul Afacerilor Externe (4 noiembrie-22 decembrie 

1989).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

-am avut nimic cu el pînă cînd am aflat că a fost turnător. Era un individ  

nu tocmai pe gustul meu, cu o smerenie jucată pînă-n buza perfidiei, cu un 

fel de naivitate de băiat de la ţară nevoit să-şi cîştige viaţa la oraş. Cînd am 

fost invitat la Goteborg, la un tîrg de carte, am fost mai tot timpul 

împreună, însă. Mă rog, ăştia-s oamenii, cu ăştia ne plimbăm. Nu pot 

spune că s-a dezvoltat o mare prietenie, dar nici nu m-am plictisit de 

moarte.Am rămas trăsnit cînd am citit, cu puţin timp de a ieşi decizia 

oficială, de la CNSAS, mărturisirile lui în România literară. Da, a fost 

turnător, vai ce greu i-a fost, da, a luat bani pentru ce a turnat (semn că 

Securitatea a folosit informaţiile lui). M-am gîndit, atunci, că Ioan Es Pop 

se va retrage de bună voie, pentru o vreme, din viaţa literară, aşa, de 

ruşine. De unde ruşine, oameni buni? Dacă nu ajungea CNSAS-ul la 

dosarului, nici vorbă de mărturisire şi de cenuşă light în cap. Alta era 

situaţia dacă, imediat după 89, omul îşi cerea iertare. Dar, nu. A sperat că 

nu va fi descoperit (chestia care s-a întîmplat cu sute de turnători). Dacă nu 

era 89, Ioan Es Pop  turna în continuare şi avansa în carieră. 

Acum aflu că Ioan Es Pop, cel fără onoare,  merge din nou la tîrgul de la 

Goteborg, unde România e invitată de onoare. Veţi putea zice că nu are 

importanţă, că una e una, alta e alta. Bun, dar să spunem că una dintre 

victimele turnate de Ioan Es Pop merge şi ea la Goteborg şi iese cu o 

pancartă : ―un scriitor invitat de onoare m-a turnat!‖ E un subiect de 

televiziune în Suedia? Şi cum ar ieşi România cu faţa curată cînd a 

acceptat să fie reprezentată de un turnător? 

Sursa: http://blog.itmorar.ro/tupeu-de-turnatorioan-es-pop/ 

 

 ― Curtea de Apel Bucureşti şi Tribunalul Bucureşti au 

dispus în acest an condamnarea publicistului Gheorghe Stanca la un an de 

închisoare cu suspendare pentru plagiat. În 2010, Stanca a fost trimis în 

judecată de procurori pentru că şi-a însuşit traducerea  cărţii "Jurnal", 

scrise de Lev Tolstoi, publicată de cotidianul Adevărul sub titlul 

"Memorii". Judecătorii au constat că Stanca a modificat începutul lucrării 

şi fiecare început de capitol pentru a ascunde plagiatul. Instanţa a dispus şi 

confiscarea a peste 1.000 de volume şi l-a obligat pe Gheorghe Stanca la 

plata unor daune în valoare de 100.000 euro.Curtea de Apel Bucureşti a 

respins pe 11 noiembrie apelul formulat de Gheorghe Stanca faţă de 

sentinţa de condamnare dată în 2011 de Tribunalul Bucureşti. Astfel, 

judecătorii au menţinut condamnarea la un an de închisoare cu suspendare 

a scriitorului. Sentinţa mai poate fi atacată cu recurs la Curtea 

Supremă.Experţii consultaţi de gândul arată că acesta este singurul dosar 

de plagiat în care s-a dat o sentinţă de condamnare la închisoare. Procurorii 

au arătat că Gheorghe Stanca a plagiat o traducere a cărţii "Jurnal", scrise 

de Lev Tolstoi, a semnat traducerea cu pseudonim şi a semnat un contract 

prin care a cedat opera tradusă către editura Adevărul Holding. "În drept, 

fapta inculpatului S.G., pseudonim literar G.S., constând în însuşirea în 

mod ilicit a unei traduceri anterioare din limba rusă în limba română a 

operei „Jurnal" - L.T. efectuată de partea vătămată, traducătorul ........, prin 

prezentarea acestei traduceri ca fiind propria sa operă de creaţie 

intelectuală în lucrarea „Memorii" sub pseudonimul „G.S.‖, editată, 

tipărită şi publicată de Editura A. H., întruneşte elementele constitutive ale 

infracţiunii de însuşire fără drept a calităţii de autor al unei opere prev. de 

art. 141 teza 1 din Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile 

conexe", se arată în motivarea instanţei.Gheorghe Stanca s-a apărat în 

instanţă explicând că, de fapt, a fost păcălit să accepte plagiatul. Stanca a 

explicat în instanţă că editura i-a cerut o traducere a operei lui Tolstoi şi că 

pe mail a primit o traducere a operei. Stanca a arătat că editura i-ar fi 

sugerat să preia traducerea făcute de Janina Ianoşi. El ar fi refuzat, dar a 

fost ameninţat cu încetarea contractului de colaborare."În continuare 

inculpatul G.S., conform declaraţiei sale, a primit asigurări de la C.R. că 

drepturile de autor ale traducerii vor fi achiziţionate, dar i s-a sugerat în 

acelaşi timp că dacă nu efectuează modificările cerute colaborarea sa cu 

SC A. H. SRL va înceta. În consecinţă, inculpatul a procedat la efectuarea 

modificărilor solicitate şi după ce le-a transmis pe e-mail redacţiei editurii 

a fost chemat pentru semnarea unui contract în temeiul căruia să poată fi 

plătit pentru munca prestată. Cu această ocazie a constatat că era vorba de 

un contract de traducere în care el avea calitatea de traducător a lucrării în 

conţinutul căreia efectuase modificările solicitate. A acceptat semnarea 

contractului şi publicarea lucrării „Memorii" ca fiind o traducere realizată 

de inculpat cu precizarea că a refuzat ca pe lucrare să apară numele său ci 

a propus ca aceasta să poarte pseudonimul său literar, G.S.. După apariţia 

publică a scandalului la începutul anului 2009, privind plagierea traducerii 

efectuată de… , în care era implicată şi Editura A. H., SC A. H. SRL a 

încetat colaborarea cu inculpatul S.G.." Instanţa a constat însă că Stanca a 

acceptat să semneze plagiatul, făcându-se astfel vinovat. Stanca poate 

ataca decizia la Curtea Suprema.

Sursa: http://www.agentia.org/anchete/cunoscutul-publicicit-george-

stanca-condamnt-pentru-plagiat-52261.html 

http://blog.itmorar.ro/tupeu-de-turnatorioan-es-pop/
http://www.agentia.org/anchete/cunoscutul-publicicit-george-stanca-condamnt-pentru-plagiat-52261.html
http://www.agentia.org/anchete/cunoscutul-publicicit-george-stanca-condamnt-pentru-plagiat-52261.html


                    

 

 

 

 

 

 

Sfinții Martiri Brâncoveni 

Plenipotenţiarul veneţian la Ţarigrad, Andreea Memno, a fost de faţă în ziua de 15 

august(Sfânta Maria) 1714, la scenă execuţiei lui Constantin Brâncoveanu Vodă şi a 

membrilor familie sale, ucişi din porunca sultanului Ahmet. În scrisoarea să către 

dogele Veneţiei, plenipotenţiarul sau raportează astfel: “Duminică, 15 august de 

dimineaţă, s-a tăiat capul bătrânului principe al Valahiei, tuturor fiilor lui şi unui boier 

care îi era vistier. Iată cum s-a făcut: Încă de dimineaţă sultanul Ahmet se puse într-

un caic împărătesc şi veni la seraiul zis foişorul Ialikiacs, pe canalul MArii Negre, în 

faţă căruia era o mică piatră, unde au adus pe Brâncoveanu Voievod, pe cei patru 

băieţi ai lui şi vistierul Văcărescu, i-au pus în genunchi unul lângă altul, la oarecare 

depărtate, un gâde le-a scos căciulile din cap şi sultanul i-a mustrat făcându-i haini. 

Apoi le deteră voie a face o scurtă rugăciune. Înainte de a se ridică securea asupra 

capului lor, fură întrebaţi de voiesc să se facă turci şi atunci vor fi iertaţi. Glasul cel 

înăbuşit de credinţă la bătrânului Brâncoveanu răsună şi zice, spăimântat de această 

insultă: “Fii mei! Iată, toate avuţiile şi tot ce am avut, am pierdut. Să nu ne pierdem 

însă sufletele! Staţi tare şi bărbăteşte, dragii mei, şi nu băgaţi seama de moarte: priviţi 

la Hristos, Mântuitorul nostru, câte a răbdat pentru noi şi cu ce moarte de ocară a 

murit; credeţi tare într-u acesta şi nu va mişcaţi, nici va clătiţi din credinţă cea 

pravoslavnică pentru viaţă şi lumea această.” La aceste cuvinte, Ahmet se făcu că un 

leu turbat şi porunci să li se taie capetele. Gâdele înfiorător, ridică securea şi capul 

marelui vistier Enache Văcărescu se rostogoli pe pământ. Apoi începu cu uciderea 

copiilor. Când gâdele ridică securea la capul feciorului celui mai tânăr al domnitorului, 

Beizadea Mateiaş, numai de 16 ani, acesta se îngrozi de spaima. Sărmanul copil, 

văzând atât sânge de la fraţii lui şi de la Văcărescu se ruga de sultan să-l ierte, 

fagaduindu-i că se va face turc. Însă părintele sau, domnul al cărui cap căzu în urmă, 

înfruntă pe fiul sau şi zise: ”Mai bine mori în legea creştină, decât să te faci pagan, 

lepadandu-te de Iisus Hristos, pentru a trăi câţiva ani mai mult pe pământ!” Copilaşul 

ascultă şi, ridicând capul cu glas îngeresc zise gâdelui: “Vreau să mor creştin, loveşte!” 

În urmă ucise şi pe Brâncoveanu. O, Doamne! O, Doamne! Până îmi tremură când 

va scriu, Excelenţă, ceea ce am văzut… Mă întreb [dacă] putut-a fi de faţă cineva să 

nu fi plâns, văzând capul nevinovatului Mateiaş, tânăr-tinerel, rostogolindu-se pe jos 

lângă capul părintelui sau, care se apropiase de al copilului… părea a-l îmbrăţişa… 

Gâdele, stropit de sângele creştinesc, face un salut sultanului şi se retrage. Sultanul, 

însoţit de plenipotenţiarii Germaniei, Rusiei, Angliei, se ridică să plece. Văzându-i cu 

ochi lăcrimaţi, spuse sultanul că regretă acum ceea ce a săvârşit.” Gâdele, stropit de 

sângele creştinesc, face un salut sultanului şi se retrage. Sultanul, însoţit de 

plenipotenţiarii Germaniei, Rusiei, Angliei, se ridică să plece. Văzându-i cu ochi 

lăcrimaţi, spuse sultanul că regretă acum ceea ce a săvârşit.”                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Brâncoveanu a încercat să păstreze independenţa Munteniei, încercând să evite 

soarta Transilvaniei, cucerită şi ocupată de austrieci, acţionând împotriva acestora 

în alianţă cu turcii. Pe de altă parte, a încercat să limiteze influenţa turcilor în 

Muntenia, aliindu-se cu austriecii. Când a fost cazul s-a aliat cu curuţii (partida 

antihabsburgică transilvăneană) împotriva austriecilor.A căutat sprijinul Rusiei 

pentru a se menţine în acest joc, dar fără a primi ajutorul aşteptat. Întreaga lui 

domnie, de peste 25 ani, s-a caracterizat prin jocuri politice şi diplomatice cu cele 

trei mari puteri care se confruntau în această zonă a Europei.În anul 1706 l-a 

înlăturat pe Mihai Cantacuzino din dregătoria de mare spătar, atrăgându-şi ura 

acestei familii puternice şi influente, cu relaţii atât în Imperiul otoman, cât şi în 

Occident. Constantin şi Mihai Cantacuzino au început să uneltească împotriva lui 

Brâncoveanu din anul 1708, la Poarta otomană, încercând să îl discrediteze. Turcii 

ştiau ce jocuri diplomatice secrete desfăşoară Brâncoveanu, dar i le acceptau 

pentru că acesta, cu scopul de a adormi vigilenţa înalţilor dregători otomani, le 

trimitea importante sume de bani şi daruri. Cât timp turcii s-au aflat în inferioritate 

faţă de ruşi, ei au tolerat activitatea lui Brâncoveanu de a-şi căuta aliaţi între 

creştini.După ce au încheiat cu succes campania din anul 1711 împotriva ruşilor, 

pe care i-au înfrânt, turcii şi-au schimbat complet atitudinea faţă de Brâncoveanu. 

Nu i-au mai îngăduit nici o abatere, iar marile bogăţii ale lui Brâncoveanu, din 

importante sume de bani erau depuse la Braşov şi Veneţia, au fost un motiv în 

plus pentru a fi scos din domnie, iar averile confiscate de dregătorii turci. Un alt 

factor important au fost denigrările adversarilor lui Brâncoveanu, care acum au 

constituit motive suplimentare pentru a nu mai fi tolerat la domnia Munteniei.La 

24 martie 1714 Constantin Brâncoveanu a fost arestat de Mustafa aga capigi-başa, 

care a fost trimis cu o escortă înarmată la Bucureşti. Domnitorul, arestat cu 

întreaga familie, a fost dus la Constantinopole, iar toată averea sa aflată în ţară 

(bunuri în valoare de 12.000 galbeni şi alte imense valori constând în vase de 

argint, bijuterii, haine scumpe şi blănuri) confiscată. În locul său a fost numit 

domnitor al Munteniei spătarul Ştefan Cantacuzino.Pentru a fi siguri că fostul 

domnitor nu va scăpa cu viaţă, adversarii şi-au trimis rudele la Constantinopole, 

pe banul Constantin Ştirbei şi logofătul Radu Dudescu, pentru a-l mitui pe vizir, 

cu scopul ca acesta să nu dea dovadă de clemenţă.Constantin Brâncoveanu a fost 

întemniţat iniţial la Edi-kule, apoi la Bostangi. A fost torturat pentru a spune unde 

a depozitat banii în alte ţări, dar deşi fostul domnitor a cedat torturii şi a spus tot 

ce vroiau turcii să afle, aceştia nu au putut să pună mâna pe imensele 

sume‖.Moartea.Constantin Brâncoveanu împreună cu cei patru fii ai săi şi 

clucerul Ianache Văcărescu au fost decapitaţi la 15/26 august 1714 în faţa 

sultanului Ahmed al III-lea. Trupurile celor ucişi au fost aruncate în 

mare.Văduvele celor ucişi şi singurul nepot de fiu al fostului domnitor au fost 

surghiunite în Asia Mică.Moştenirea.Constantin Brâncoveanu a fost un om politic 

iscusit, reuşind să asigure Munteniei o perioadă liniştită de un sfert de secol, cât a 

durat domnia sa, fapt rar întâlnit în acea perioadă. A fost protector al artelor şi 

culturii şi un mecena al Orientului ortodox.  



 

 

 

“În amintirea posterităţii, figura lui Constantin Brâncoveanu s-a detaşat nu 

numai că o personalitate aparte în domeniul ocrotirii artelor şi culturii, care în 

timpul domniei sale au cunoscut o înflorire deosebită, ci şi prin marile sale 

merite pe tărîmul politico-diplomatic. El s-a menţinut în scaunul Ţării 

Româneşti aproape 26 de ani – stabilitate nemaiîntîlnită din vremea lui Matei 

Basarab – datorită cumpătării, chibzuinţei s i rolului în care a înţeles să-şi 

îndeplinească menirea de promotor al idealului de independenţa a patriei, 

într-o perioada de mare restrişte şi tulburări în acest colţ al continentului 

european. După cum a relevat atît de inspirat Nicolae Iorga, cu peste şapte 

decenii în urmă, „Brâncoveanu a izbutit să păstreze nu numai Ţară 

Românească, ci întreagă noastră naţiune, că trup politic, că suflet românesc, 

timp de mai bine de un sfert de veac. 

... Ultimii ani de domnie ai bui Brâncoveanu s-au desfăş urat mai mult că 

oricînd sub semnul incertitudinilor. El a încercat, în pofida neînţelegerilor şi 

răcirii intervenite după eşecul campaniei lui Petru I să asigure pe ruşi de 

prietenia să, continuînd să trimită în taină scrisori demnitarilor ţarului şi în 

special guvernatorului Kievului, Dmitri Mihailovici Golitin, pe care i-a ţinut la 

curent cu desfăşurarea complicatelor negocieri de la Constantinopol din anii 

1712-1713 purtate de emisarii Piotr Pavlovici Safirov, vicecancelar şi consilier 

intim, şi Mihail Borisovici Seremetev, general-maior, reţinuţi că ostateci la 

Poartă pentru ratificarea tratatului de pace de la Prut, mereu tulburate de 

intrigile suedezilor şi atitudinea belicoasă a unor dregători ai Porţii.36 După 

îndelungi pertractări s i mediaţia ambasadorilor englez şi olandez la 

Constantinopol, Şir Robert Sutton s i Jakob Colyen, s-a ajuns la recunoaş 

terea păcii de la Prut printr-un ultim tratat semnat de plenipotentiarii ruşi şi 

otomani la Adrianopol (5-16 iunie 1713). Speranţele lui Brâncoveanu de a mai 

găsi un sprijin în Rusia, că s i în aliată ei Polonia, s-au dovedit însă inutile. În 

aceeaşi măsură domnul Ţării Româneşti a depus eforturi intense spre a-şi 

reînnoi legăturile cu Viena, întreţinînd corespondenţă cu generalul conte 

Stephan de Stainville, căutînd să-şi extindă proprietăţile din Transilvania prin 

cumpărături, sporindu-şi depozitele de bani la Braşov, încredinţate 

cunoscutului sau om de afaceri Manu Apostol şi obţinînd chiar de la 

împăratul Carol al VI-lea întărirea permisiunii de a se refugia cu întreagă 

familie în Transilvania, la caz de primejdie.39 Dar toate aceste iniţiative ale lui 

Brâncoveanu nu se mai încadrau într-o politică coerentă, constituind doar 

paliative s i încercări de supravieţuire. Ruptură cu familia Cantacuzino era 

acum consumată, averile spătarului Toma şi ale însoţitorilor săi, fugiţi şi 

refugiaţi în Rusia, confiscate pentru ,,hăinire”, iar stolnicul, fraţii, fiii şi nepoţii 

săi ţinuţi de o parte şi priviţi cu toată neîncrederea de către domn. Bătrînul 

stolnic Constantin, trăind mai mult retras la moşiile sale de la Afumaţi şi 

Filipeşti, scria chiar patriarhului Hrisant Notară al Ierusalimului la 10 

noiembrie 1712 că a ajuns „ţăran curat şi mojic prost,” spre a putea dobîndi 

„ceva linişte” şi a fugi ,,de acelea despre care filozoful Solon spune că e mai 

bine că omul să nu privească, nici să audă.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De aceea, familia Cantacuzinilor a hotărît să înlăture cu orice preţ pe 

Brâncoveanu din scaunul ţării şi să revină la putere. Urzelile s-au ţesut de 

către un cerc de duşmani foarte periculoşi ai domnului, în afară stolnicului şi a 

fratelui sau Mihai, asociindu-se complotului şi ginerele acestuia din urmă, 

Dumitrasco Racoviţă, spionind toate mişcările lui Brâncoveanu în 

Transilvania şi corespondenţă cu imperialii şi comunicindu-le fratelui sau, 

Mihai Racoviţă, fostul domn al Moldovei, mazilit la Constantinopol. Pirile şi 

denunţurile s-au aglomerat la Poartă, Brâncoveanu fiind arătat că trădător, 

întreţinînd corespondenţă secretă cu austriecii, ruşii, polonii s i veneţienii, că 

jecmanitor al săracilor şi al ţării, depunînd averi uriaşe la băncile din Veneţia şi 

în alte locuri, cu care speră să se întreţină după ce ar fi fugit cu familia în 

Transilvania unde posedă întinse proprietăţi, că îndemnase pe Toma 

Cantacuzino să treacă la ruşi, că bătuse monede comemorative de aur pentru 

împlinirea a 25 de ani de domnie s.a. În acest timp Brâncoveanu făcuse 

eforturi disperate să asigure pe turci de credinţă lui, se supusese tuturor 

cererilor băneşti ale Porţii, despăgubise pe brăileni pentru pagubele suferite în 

1711, se achitase prompt de procurarea de salahori pentru lucru la cetatea 

Hotinului,42 dar în atitudinea înalţilor dregători otomani intervenise o 

importantă schimbare. Atîta timp cît turcii se ştiuseră slabi şi siliţi să rămînă 

într-o expectativă prudenţă faţă de adversarii lor, ei toleraseră acţiunile lui 

Brâncoveanu şi încercările sale de apropiere faţă de marile puteri creştine, 

care le conveneau pînă la un punct, deoarece, în necesitatea de a se disculpă, 

domnul Ţării Româneşti nu numai că a vărsat însemnate sume de bani 

dregătorilor Porţii, dar fusese silit, cîteodată, să le procure şi unele informaţii. 

Dar după încheierea cu succes a campaniei din 1711, Poartă a adoptat o linie 

politică agresivă şi revanşardă, al cărei exponent a devenit noul mare vizir Ali 

Damad pasă, ginerele sultanului Ahmed al III-lea, personaj crud şi ambiţios, 

urmărind nu numai recucerirea Moreii de la veneţieni, dar şi a teritoriilor 

pierdute prin pacea de la Karlowitz în urmă ultimului război cu imperialii. De 

aceea, spre atingerea acestor ţeluri, Poartă a devenit extrem de precaută cu 

principatele de la hotarele Imperiului otoman, mai ales după defecţiunea lui 

Cantemir, nemaiingaduind nici un fel de abatere domnilor ţărilor române. 

Cazul lui Brâncoveanu – dispunînd de însemnate avuţii, bucurîndu-se de o 

influenţă politică notorie şi întreţinînd relaţii strînse cu puterile creştine – 

devenise prea flagrant spre a mai putea fi tolerat de turci şi de aceea Poartă 

luînd drept valabile acuzaţiile, cunoscute ei de multă vreme, aduse domnului 

de partida Cantacuzinilor şi susţinătorii acestora, a procedat la mazilirea 

domnului la 24 martie 1714 prin trimiterea lui Mustafa aga capigi-basa cu o 

escortă 1a Bucureşti. Brâncoveanu a fost arestat şi dus cu întreagă familie la 

Constantinopol, după ce toate bunurile şi averea descoperite în ţară cifrîndu-

se la 12.000 de galbeni şi un imens tezaur – din vase de argint, scule, haine 

scumpe şi blănuri – i-au fost confiscate. În locul sau, Poartă a numit în 

scaunul Ţării Româneşti, pe spătarul Ştefan Cantacuzino, fiul stolnicului, că 

preţ al trădării. Totodată, spre a fi siguri că Brâncoveanu nu va scapă cu viaţă, 

Cantacuzinii au trimis la Constantinopol pe rudele lor, banul Constantin 

Ştirbei şi logofătul Radu Dudescu, cu pîrî s i daruri în bani către vizir, spre a 

nu da dovadă de clemenţă. Aruncat în temniţă de la Edi-kulé şi strămutat apoi 

în cea de la Bostangi basa de lîngă prima poartă a Seraiului, Brâncoveanu a 

fost supus torturilor spre a mărturisi locurile unde şi-a ascuns averile, 

depozitate de fapt în bani lichizi la Braşov şi la Zecca Veneţiei. După ce turcii 

au smuls de la Brâncoveanu şi familia să tot ce au putut află, nefericitul domn 

împreună cu cei patru fii şi credinciosul sau sfetnic, clucerul Ianache 

Văcărescu, au fost decapitaţi la 15/26 august 1714 înaintea sultanului Ahmed 

al III-lea, a marelui vizir Ali pasă, a curţii imperiale şi a ambasadorilor străini 

la Iali Kiosk, în apropierea Seraiului imperial, iar trupurile aruncate în mare; 

văduvele celor ucişi s i cu unicul nepot de fin al defunctului domn, rămas în 

viaţă, au fost surghinuiti în Asia Mică.  

( Continuare în pagina 24 ) 



Moartea cumplită a bătrînului voievod a impresionat nu numai pe 

contemporani – fiind pe larg relatată în cuprinsul cronicilor româneşti, în 

rapoartele diplomaţilor străini acreditaţi la Constantinopol sau chiar în presă 

europeană a vremii -, dar a lăsat urme chiar şi în folclor, circulînd la cîtăva 

vreme după tragicul eveniment balade şi cîntece inspirate de pieirea 

năpraznică a domnului şi a fiilor săi. Cu uciderea lui Brâncoveanu, a luat 

sfîrşit un capitol însemnat al istoriei Ţării Româneşti. Personalitate marcantă a 

timpului sau, Constantin Brâncoveanu a ştiut vreme de mai bine de un sfert 

de veac să apere – îndeosebi prin artă diplomaţiei ridicate la culmi neatinse 

pînă atunci – integritatea pămîntului strămoşesc, să lupte nu numai pentru 

independenţa principatului muntean, dar şi a provinciilor surori Moldova s i 

Transilvania cînd a putut, să manevreze cu îndemînare şi să exploateze 

contradicţiile dintre puterile rivale, imperiile otoman, habsburgic, ţarist şi 

Polonia pentru a salva neatîrnarea neamului. Căderea lui s-a datorat nu atît 

tragicului şi sfisietorului conflict ce l-a opus Cantacuzinilor – nu mai puţin 

iubitori de ţară în optică lor şi care au fost sacrificaţi la rîndul lor doi ani mai 

tîrziu -, cît mai ales dorinţelor revanşarde ale otomanilor, ce s-au ridicat, 

pentru ultima oară în secolul al XVIII-lea, într-o ultima s i sîngeroasă zvîcnire 

de rezistenţă împotriva adversarilor lor imperiali şi ţarişti, ce i-au dominat net 

de acum înainte. Om politic şi diplomat iscusit, protector generos al artelor şi 

culturii şi adevărat mecena pentru întregul Orient ortodox, Constantin 

Brâncoveanu a fost în măsură să asigure Ţării Româneşti în timpul domniei 

sale, de aproape 26 de ani, o epoca de certă măreţie. 

 

             

( Istoric român, cercetător al istoriei sud-estului european (îndeosebi 

sec. XVI-XIX), istoriei ideilor și mentalităților, specialist în literatură 

comparată și teolog ortodox.) 

Mult prea laconice pentru a ne îngădui descifrarea intenţiilor sale culturale şi 

cu atât mai puţin reconstituirea programului cultural pe care l-a dirijat, 

Însemnările în taină ale principelui Constantin Brâncoveanu ne dezvăluie cel 

mult un bun gospodar, care îşi notează investiţiile şi posibilităţile, precum şi 

un domnitor care urmăreşte cu speranţa mişcările marilor coloşi de la hotare 

şi care, în clipe de răgaz, se îndreaptă pe drumul de frumuseţe s i linişte ce-l 

poartă de la Mogoşoaia la Tîrgovişte, la Piteşti la vii, la Dintr-un Lemn, 

Bistriţa, Hurezi, Brâncoveni, Potlogi, Tîrgovişte, Mogoşoaia, 

Bucureşti.(...)Cînd se întoarce de la Adrianopole, emoţia nu mai poate fi 

stăvilită: „Iul. 11 Duminică den mare şi bogată milă lui Dumnezeu am sosit la 

Bucureşti slăvit şi proslăvit numele Sfinţii Sale.” De aceea, principele încearcă 

să dezlege cu ajutorul zodiacului un viitor acoperit de o tăcere sumbră. Şi cu 

toate acestea, principele notează cu seninătate investiţiile făcute în clădiri care, 

pe alt domnitor, nu l-ar fi atras, de vreme ce totul părea schimbător sub soare. 

Conştiinţa lucrului care trebuie făcut, indiferent de conjunctură, prevalează şi 

gîndul biruie ticăloşia vremii. Intenţiile şi chiar programul cultural ni le 

destăinuie cel care a scris o cronică pentru a nemuri voievodul: Radu 

logofătul Greceanu declara din cuvîntul introductiv că principele a cărui 

domnie o înfăţişează şi-a împodobit viaţă cu „bunele fapte şi numele au 

cîştigat mare,” urmînd pildă lui Constantin cel Mare şi a lui Iustinian. Iar 

aceste fapte bune sunt casele, cărţile, şcolile, adică un program edilitar 

destinat să creeze un cadru plastic vieţii colective, un program menit să 

dezvolte cultură tipărită, acea care putea răspîndi mai eficient decît 

manuscrisul ideea s i atitudinea civilizată, în sfîrşit, şcoală care formează 

oameni. Principele utilizează toate pârghiile de formare a oamenilor în 

vederea unei dezvoltări culturale care este deliberat urmărită, de vreme ce 

cronicarul domnului subliniază „cultură” domnului sau, cum scrie el, 

„strălucită poliţie.” Iar programul este inspirat de dragostea de ţară a 

principelui, maria să procedînd adesea „că un iubitor da a să patrie ce 

era.”(...)Din declaraţiile secretarilor domnului, dar şi a unor cărturari străini 

care au profitat de generozitatea lui Brâncoveanu deducem că locurile 

comune care era indicat să apară în aceste laude şi care, de aceea, dezvăluie 

idei la care principele ţinea în mod deosebit, erau asemuirea să cu Constantin 

cel Mare, deci o continuare a tradiţiei de cultură pornită din Bizanţ, nouă 

etapă inaugurată tocmai prin intensificarea activităţii intelectuale, demarcarea 

de „ceilalţi,” care erau Habsburgii, Otomanii, Fânarul, imaginea paternalistă a 

domniei. Astfel, nu numai în scris, dar şi în limbajul figurativ recurentă lui 

Constantin cel Mare este semnificativă. Teodosie Vestemeanu, mitropolitul 

ţării, face chiar o paralelă între calităţile domnului român şi ale împăratului 

bizantin în prefaţă la Mineiul pe Septembrie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din 1698: „căutînd dar atotinduratul Dumnezeu cu ochii blînd spre noi, pe alt 

Constantin acum a chipuri, că cei de demult spre nici un folos, ci că un al 

doilea Zorovavel, foarte mari din temelie mănăstiri;” iar în prefaţă la 

Penticostar din 1701, el ridicat şi la nume şi la fapta asemenea cu acela, adică 

zic pe Maria ta, întru tot nevoitor blagocestiei, că şi acela, şi foarte ales paznic 

celor de Dumnezeu date dogme, că cum nu numai ale poliţiei cu înţelepciune 

chiverniseşti, ci s i ale bisericii cu bună rînduiala împodobeşti, ridicînd s i 

înălţînd nu piramide şi repetă „te asemeni cu marele împărat Constantin.” Se 

adaugă predicile lui Antim la ziua împăraţilor Constantin şi Elena, cărora le 

este închinată biserica mare a Hurezilor, principala ctitorie a Brâncoveanului, 

astfel că putem vorbi de „un motiv curent al culturii româneşti a timpului.” 

Tradiţia continuă să aibă o pondere deosebită în cultură română din acest 
răstimp. Dar, concomitent, este subliniată nouă faza în care a intrat această 
cultură, atît datorită intensificării şi diversificării activităţilor intelectuale, cît şi 
prin accentul pus asupra procesului de cultivare socială a naturii umane, pe 
„polis.” Mitrofan al Buzăului, care este unul dintre cei mai importantă 
cărturari ai epocii, datorită rolului sau în imprimarea textelor greceşti şi 
române, separă net epoca lui Brâncoveanu de cea a lui Matei Basarab şi de cea 
a lui Şerban Cantacuzino reliefînd clar tendinţa de a individualiza nouă faza: 
în prefaţă la un Octoih din 1700, el distinge „rodurile puţine şi necoapte” din 
vremea lui Matei Basarab, de „rodurile de mijloc, nici de tot coapte, nici iarăşi 
de tot crude” din vremea lui Şerban Cantacuzino, pentru a laudă rodurile 
„coapte, dulci la gust” din vremea lui Brâncoveanu.(...) 
Observaţi, scria Dositei al Ierusalimului în 1699, că ungurii, Austria, 
Germania şi insulele exterioare şi celelalte n-au fost aprobatoare ale deciziilor 
sinoadelor? Şi cu toate acestea puţin sau mai nimic din prototipuri nu se mai 
află la creştinii aces ţia.”10 Imperiului otoman îi este opus un refuz categoric, 
pe plan politic, deoarece regimul haotic de la Istanbul dezorganizează întreagă 
ţară, dar rafinamentul cultural atrage şi preluările sunt clare în privinţa 
„decorului.” Rezervele sunt mari şi faţă de Fanar, deoarece dragomanii profită 
de accesul lor direct la factorii de decizie otomani şi îi dezinformează sau îi 
determina să ia hotărîri împotriva principatelor: Del Chiaro afirmă că grecii 
constantinipolitani „au fost întotdeauna fatali Valahiei, oridecite ori au avut 
responsabilitatea ei,” dînd, astfel, glas unei opinii larg impartas iţe la Bucureş 
ţi şi la Iaşi. Continuarea unei tradiţii de prestigiu, evidenţă în limbajul figurativ 
şi menţinerea viziunii despre natură umană, voinţă de a reînnoi societatea prin 
cultură, demarcarea de „ceilalţi” şi, că urmare, o mai limpede autodefinire, pe 
care scrierile umaniste o vădesc atunci cînd propun o originală imagine a 
Europei şi o coerentă imagine a începuturilor istoriei româneşti se îmbină 
perfect cu nouă imagine a principelui. Această se detaşează mai ales din s irul 
mereu îmbogăţit al cărţilor de înţelepciune. Dacă multe scrieri descind direct 
din cultură bizantină, altele trimit la alte surse, mai apropiate în timp. 
Principele is i atribuie acum o nouă calitate dominantă, pe lîngă cele vechi. 
Dacă principele ideal din vremea lui Dante trebuia să fie „giusto e pio” (Par. 
XIX, 13), să asigure bună funcţionare a justiţiei şi să păzească dreapta 
credinţă, acum suveranul baroc apare că un purtător de grijă al bunei stări a 
supuşilor lui, preludiu la puterea politică educatoare şi teologică. Deocamdată, 
suveranul baroc este paternalist sau cum spune Manu Apostol, în prefaţă la 
Pildele filosoficesti din 1713, „eşti domn al acestui pămînt, cîrmuitor acestui 
norod s i tată făcător de bine a toatei poliţiei;”15 iar Antim Ivireanul, autor al 
unei „oglinzi a principelui” enumeră calităţile acestui suveran, toate, 
bineînţeles, împlinite în persoană celui pe care îl elogia: „străluceşte într-însă 
domnească mare podoabă, dar înfrumuseţată cu bunătatea faptelor, 
înţelepciunea cea politicească, dar unită cu rîvnă cea creştinească, sfatul cel 
mare, dar însoţit cu puterea legilor, dreptatea cea cu socotinţă, dar împreună 
cu blîndeţe şi cu îndelungă răbdare.” Del Chiaro subliniază calitatea cea mai 
de preţ a principelui Brâncoveanu care era adesea silit să trimită mari sume de 
bani în capitală unui imperiu măcinat de corupţie: era „precis şi eficient în 
toate treburile, nu numai dinăuntru, ci şi din afară.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eugeniu P. Botez a fost fiul lui Panait Botez, general, și al Smarandei. La școala 

primară din Păcurari (Iași) l-a avut ca dascăl pe Ion Creangă. A absolvit Școala de 

Ofițeri de marină și a îndeplinit diferite funcții în administrația navală și portuară 

din epocă, fiind membru fondator al Revistei Maritime și întemeind Liga Navală 

Română.  

Opera literară: Jurnal de bord, Schițe de bord și marine, 1901;Datorii uitate, 1916, 

memorii de război; În cușca leului, 1916, memorii de război; Prințesa Bibița, roman, 

1923; În Deltă..., 1925; Peste Ocean, 1926; Însemnări și amintiri, 1928; Pe drumuri de 

apă, 1931; Europolis, roman, 1933 

Jean Bart rămâne un nume important pentru proza română, un scriitor autentic și 

original, care a cultivat pentru prima dată în literatura română jurnalul de bord și 

schița marină - acestea fiind pentru totdeauna legate de numele lui - iar prin 

Europolis, care i-a încoronat opera, ne-a dăruit primul și cel mai realizat roman al 

unui port românesc. Aducând în proza română „candida navă cu pânzele desfăcute”, 

o dată cu terminologia marinărească, utilizată pentru prima dată într-o operă 

literară, Jean Bart a încetățenit la noi literatura vieții maritime și fluviale, a portului 

și a largului marin. Eugeniu Botez a avut trei copii: Călin-Adam (n. 1909) și Stroe-

Botez (n. 1912) din căsătoria cu Mărioara Dumitrescu și Ada (n. 1918) din căsătoria cu 

Mania Goldman. 

- Sursa:  http://ro.wikipedia.org/wiki/Jean_Bart_(scriitor) - 

ăpitanul îşi cumpărase şoimul de la un turc din Bender Eraclia, un orăşel de pe 

coasta Anatoliei. Mergea cu el adesea la vânat. Până sălta prepeliţa, îl ţinea legat cu o 

sfoară de picior; când vedea vânatul, îi da drumul. 

Şoimul pleca în sbor despicând aerul ca o săgeată, îşi înfingea ghiarele în păsărică de 

pradă, care se sbătea desperată până cădeau rostogolindu-se împreună în 

iarbă.Atunci i se scotea dintre ghiare prada, care de multe ori se găsea încă vie; cu 

penele sbârlite, cu ochii mari şi ciocul deschis. 

Pe bord îi ţinea într-o colivie.Ce trist era nefericitul prizonier, când părăseam vreun 

port.Când ne perdeam în largul mărei, când nu se mai auzeau ciripirile păsărilor de 

uscat, când pământul, cu viaţa lui plină şi bogată rămânea departe în urmă ca un 

punct negru, atunci începea grozavul chin al bietului prizonier din colivie. 

Ne depărtam în ziua aceea de frumoasele coaste ale Asiei Mici. 

De patru zile eram în largul mărei; bolta cerului, de un albastru şiers, era pătată de 

nori albi ca nişte grămezi de fulgi, ce şi muiau marginile în apa albăstrie a mărei 

clătinată de valuri greoae şi leneşe. 

Şoimul trist abătut, părea că doarme. 

Zăcea cu ochii închişi, cu o ghiară rezemată în gratiile coliviei ţinea capul ascuns în 

penele lui sure şi sburlite de stropii valurilor. 

Era miezul zilei. Căldura chinuitoare, vederea aceleiaşi şi iar aceleaşi nemărginiri 

pustii de ape, sfârşeşte prin a-ţi naşte o plictiseală fără seamăn: acel saţiu obositor 

care-l produce drumul mai multor zile de mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toţi dormiau, afară de oamenii din bordul de serviciu.Un soldat se apropiase de 

colivie: Era un băiat mic, oacheş, cu bonetul aşezat pe ceafă, cu gâtul gol, cu obrajii 

arşi de soare şi de vânt.Rezemat de manivela unui tun, privea înduioşat la şoimul 

care se scutura de praful de cărbuni ce eşea în vârtejul fumului pe gura coşului. Un 

alt soldat mai sdravăn, bine legat, cu mustaţa răsărită, se apropiase; erau amândoi 

din acelaş sat. 

Şoimul trist abătut, părea că doarme. 

Zăcea cu ochii închişi, cu o ghiară rezemată în gratiile coliviei ţinea capul ascuns în 

penele lui sure şi sburlite de stropii valurilor.Era miezul zilei. Căldura chinuitoare, 

vederea aceleiaşi şi iar aceleaşi nemărginiri pustii de ape, sfârşeşte prin a-ţi naşte o 

plictiseală fără seamăn: acel saţiu obositor care-l produce drumul mai multor zile de 

mare.Toţi dormiau, afară de oamenii din bordul de serviciu. Un soldat se apropiase 

de colivie: Era un băiat mic, oacheş, cu bonetul aşezat pe ceafă, cu gâtul gol, cu 

obrajii arşi de soare şi de vânt.Rezemat de manivela unui tun, privea înduioşat la 

şoimul care se scutura de praful de cărbuni ce eşea în vârtejul fumului pe gura 

coşului. Un alt soldat mai sdravăn, bine legat, cu mustaţa răsărită, se apropiase; erau 

amândoi din acelaş sat. 

„...Tânjeşte săracul! dar ce te gândeşti bre; îi dor de locul lui. Ce ar mai sbura el, 

mamă! să se vadă iar slobod...” 

Tăcură amândoi; aceleaşi gânduri îi munceau.Întorşi cu faţa la asfinţit, priveau cu 

jale, cătând parcă ceva scump, într-acolo, peste pustiul nemărginit de apă. 

„Măi Niţă, mâni îi Sântă Măria, hramul bisericii din sat de la noi. Aşa-i, bre? Şi noi pe 

ce parte a lumei suntem...? Hei! aşa te poartă armata, măi, şi mai cu seamă când cazi 

în flotilă”... Tăcură iarăşi. Rămaşi pe gânduri, îşi urmau fiecare în tăcere firul 

amintirilor. Cel mai înalt se depărta încet, răsucind între degete o foiţă de 

ţigară.Celalt rămase pe punte lângă colivie, singur, cu ochii pironiţi pe luciul 

valurilor ce, în goana lor nebună, se pierdeau departe în largul pustiu al mărei. 

La ce visa el oare? 

Departe, departe de tot, în spre apus, pe fundul albăstriu al cerului, o pată lucitoare 

flutura în bătaia soarelui. Şi pata aceea creştea tot mai mare, tot mai aproape, 

urmată de umbra ei ce alerga tremurând pe faţa mărei.Era un stol de rândunele; o 

caravană zburătoare, în drumul lung spre ţările vecinic scăldate de soare cu cerul 

pururea albastru şi fără nori.Perdut într o visare tainică şi dulce, soldatul urmărea cu 

privirea stolul acela de rândunele, care venea din spre apus; parcă aşteptă să-i aducă 

o veste din ţara lui.Şi ce departe era ţara lui, ce dor îl prinsese de ţară, de vatra 

satului de care se deslipise de trei ani de zile! 

„Dar ce ai rămas aşa cu ochii la cer măi Niţă?” îl întrebă un soldat ce abia eşise pe 

punte. 

„Vine toamna, mă camarade, de s-au pornit aşa rândunelele la drum” răspunse el ca 

trezit din somn. Şoimul în colivie se deşteptase; însufleţit îşi scutura capul semeţ şi 

aţintea ochii mari, străbătând cu privirea lui ageră înălţimile.Cu o lăcomie nespusă el 

pândea stolul acela de rândunele, care plutea legănat.Cu ghiarele încleştate sălbatic 

în gratiile coliviei, cu pliscul deschis gata să sfăşie, şoimul se sbătea turbat într-o 

parte şi alta căutând scăpare. Îl deşteptase dorul de viaţă, îl chinuia avântul spre 

înălţimea norilor. 

Câţiva soldaţi, strânşi în jurul coliviei, priveau cu milă la el cum se zbătea între gratii. 

Oare nu erau şi dânşii părtaşii aceleiaşi soarte? Şi cu dorul în inimă se uitau când la 

şoim, când la pata aceea neagră care plutea pe cer fluturând tot mai mică, mai 

departe, tot mai departe, până se pierdu înnecată în lumină pe fundul albastru 

străveziu al cerului de miază zi.Şoimul nu se mai potolea; cu ciocul plin de sânge, cu 

o ghiară desprinsă, se zbătea într o frământare nebună.Nu trecuse mai mult de o oră 

când un soldat veni să mi spuie că şoimul murise.Îl trimisei să raporteze 

căpitanului.În jurul coliviei soldaţii se adunaseră grămadă.Unii râdeau, făcând 

glume; altora le era milă de pasărea care zăcea cu ciocul sângerat, fără suflare, cu 

ochii mari ţintă la orizont. 

„S-a omorât singurel de inimă rea. Dar ce te gândeşti, săracul! când s a văzut că nu-i 

chip de scăpare...” zicea soldatul acela mic şi oacheş, cu gâtul gol şi cu obrajii arşi de 

soare.Şi printre buze îi scăpă un oftat, care îl şi culese vântul ce trecea nebun 

fluerând prin macaralele din coltul pânzelor umflate care mânau vasul într o 

legănare leneşă, greoae... 

Pe mare, 1898, Din volumul Schiţe Marine. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jean_Bart_(scriitor)


 

 

 

 

 

Posedatul 
 

E soarele în doliu. Să fii și tu ca el,... 

O lună-a vieții mele! Îmbracă-te în umbră, 

Fumează, dormi în voie, pe urmă te adumbră 

Și-aruncă te-n abisul imensei plictiseli. 

 

Mi-ești dragă-așa. Și totuși tu ai ai putea la fel, 

Ca steaua eclipsată ce iese din penumbră, 

Cu nebunii să-ți umpli privirea asta sumbră. 

Afară dar din teacă acum, pumnal rebel! 

 

Aprinde-ți dar pupila la flama unui jar, 

Aprinde dar dorința-n privire la curvar, 

Îmi placi când ești vioaie, îmi placi când ești morbidă. 

 

Fii tot ce vrei, fii noapte sau zori ce-au învăscut  

Căci nu există fibră în carnea mea lividă 

Să nu te-adore veșnic, femeie-Belzebuth! 

 

Duellum 
 

Doi duelgii sălbatici, luptându-se de-o viață, 

Au murdărit văzduhul cu sânge și lucori, 

Iar zgomotul de arme e muzica semeață 

A tinereții roase feroce de amor. 

 

Iubito, spada-i frântă Ca dragostea de-aoare.... 

Dar unghiile tăioase și dinții ascuțiți 

Vor răzbună pumnalul și lancea tradătoare. 

-Ce poate face timpul din vechii-ndrăgostiți! 

 

În groapa bântuitâ de pardoși și pantere. 

Strângându-se feroce, din ură, nu din rut, 

Eroii de-altădată au vreme să dispere 

 

-Acesta e infernul, cu foști amanți umplut, 

În care, amazoano, cădem cu bărbăție 

Făcând eternitate acum din dușmănie. 
 

Remușcare postumă 

 

Când o să dormi pe spate, frumoasa mea cernită, 

Sub marmura cea neagră, sub lespedea cea grea, 

Și-n loc de-alcov și mândru conac tu vei avea 

Doar un cavou lugubru și-o groapă împuțită, 

 

Când, apăsându-ți sânul și coasta amorțită... 

O piatră răsturnată scalâmb deasupra ta  

Va face pe vecie ca inima să-ți stea 

Și-o să te țină veșnic acolo țintuită 

 

Mormântul, ce-i duhovnic poetului smerit, 

(Căci doar mormânul singur îmi știe viața vană) 

În nopțile acestea ce parcă n-au sfârșit 

 

Va spune: „Ce-ți servește, tu, fostă curtezană,  

Că n-ai știut în viață de ce plâng morții tare?‖ 

Și-un vierme te va roade precum o remușcare 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De profundis clamavi 
 

Unica mea iubire, vrea glasu-mi să te cheme 

Din groaznica genune în care-s surghiunit: 

E-un univers de spaimă, cu cerul plumbuit 

Unde înoată-n noapte terori și anateme 

 

Un soare pal și rece pe cer stă șase luni.... 

Iar noaptea e stăpâna apoi pe alte șase 

Și-s goale, ca la poluri, câmpiile friguroase:  

-Nici fiare, nici pâraie, nici codri, nici pășuni 

 

Nimic nu-i mai terific, nimic nu poate-ntrece 

Oroarea și cruzimea acestui soare rece,  

Nici bezna nepătrunsă a nopții glaciale 

 

Și sunt pizmaș pe cele mai josnice-animale 

Ce pot să se cufunde, stupid, în somnul lor,  

Atât de lent rotește al timpului mosor. 
 

XXXII. Vampirul 

 
Alături într-o noapte de-o veștedă juivă 

Precum niște cadavre ce-mpart același pat 

Visam, uitând de corpul acela prostituat, 

La frumusețea tristă, dorinței privativă. 

 

Vedeam parcă aievea splendoarea ei nativă, 

Semețul ochi cu forță și grație-narmat 

Și părul ca o cască, lucios și parfumat,... 

Ce-aprinde iar în mine o poftă fugitivă, 

 

Căci aș scălda-n săruturi tot nobilul tău corp  

Și, de la glezna rece la coama-ntunecată, 

Te-aș face cu fervoare și artă mângâiată, 

 

Dacă-ai putea, c-un plânset iscat fără efort, 

Întuneca anume, regină bestială, 

Splendoarea ce lucește-n pupila-ți glacială. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     oana Margareta, dintre vecine, era singura care-i zicea așa maică-

mii, Cojuleaso!... Coana Margareta a fost una dintre persoanele care m-au 

impresionat, de mic, prin felul de a vorbi. Sentimentul de spectacol 

lingvistic l-am avut prima oară minunându-mă de vioiciunea cu care 

împreuna cuvintele coana Margareta, sora cea aprigă a blândei și tăcutei 

coana Dochița. Alte vecine erau doamna sau madam, Canja, Cociu, 

Dumitriu, Selelis, Baschinos, Enopian, Tesici, Claru...  

     Bunică-mea a fost Cojoaia. Iar bunica maică-mii, Floroaia. Amândouă 

vestite prin toată mocănimea dobrogeană. Cojoaia mai păstra legătura cu 

neamul Șeitanilor, de la Satu Lung, din care se trăgea. Nora ei și mama 

mea, Cojuleasa, visa la Rășinarii părinților ei ca la Paradisul pierdut!... 

     În pragul Noului An, an în care, cu puțin noroc și cu voia Domnului, 

mă fac și eu septuagenar, simt nevoia rândurilor care urmează, puține, din 

multele care s-ar fi cuvenit să le scriu până acum, din datoria față de 

norocul de a fi avut mama care m-a născut... Și mai ales m-a crescut! Ea cu 

tot neamul ei!...Mă bucură mult amintirea primei nopți albe, petrecută cu 

băieții la Mamaia, când am venit acasă mult după răsăritul soarelui. Nu 

mai știu cum a fost, unde, cu cine, țin bine minte însă ce a urmat... Maică-

mea și taică-meu își făceau de lucru prin curte, nerăbdători  să mă vadă 

mai repede că ajung acasă teafăr. Plecasem de-acasă fără să știu că-mi va fi 

întorsul atât de întârziat... Era, cum v-am zis, prima oară. Nu se mai 

întâmplase. Am intrat în curte ușor ezitant și i-am văzut pe amândoi 

părinții răsuflând ușurați. Odorul era întreg și nevătămat!... Apoi în ochii 

lui taică-meu am simțit un soi de mândrie, de bucurie, că mai trecusem un 

prag... Chefuisem până la ziuă! 

     Mama însă s-a uitat lung la mine și m-a luat la întrebări: cu cine, unde, 

până la ora asta?!... Uită-te la el că nici nu poate vorbi!  

      Lasă băiatul în pace! Îl cerți mai târziu!... Du-te mă și te culcă! 

      Altceva nici nu-mi doream!... 

      M-am dus în camera din fund, cea mai liniștită, și m-am culcat.  

      Și acum urmează povestea minunată: 

      Abia ce închid ochii și simt dulceața somnului acasă, că mă trezește 

mama: Scoală! Azi e zi de curățenie! (Noroc că pe vremea aceea nu 

existau aspiratoare!...) Treci în sală! Am trecut în alt pat, cel din sală, mult 

mai incomod, cărând după mine perna și pătura. Degeaba! Peste o 

jumătate de ceas curățenia s-a mutat în sală și a trebuit să mă scol și de 

acolo! Am încercat să mă întorc în camera din care fusesem evacuat, dar 

nici vorbă! Patul era ocupat de scaunele care fuseseră ridicate ca să se 

poată spăla podelele!... M-am dus în camera unde ne petreceam de obicei 

ziua, un fel de sufragerie, cu două paturi însă! Deh! Eram cinci persoane. 

Cinci paturi, și nici unul demn să-mi odihnească oasele și mai ales capul, 

care, ca orice cap normal, îmi vâjâia ca un ventilator. Abia mă țineam pe 

picioare!  

     Măi, femeie, lasă băiatul să doarmă! Tu nu vezi că a petrecut și el az-

noapte?! 

     

 Să știe să petreacă! Nu să vină să zacă după aia!... Cheful nu-i pentru toate 

nevoile!...  N-a fost chip să pun geană peste geană! A găsit mama fel și fel 

de motive ca să mă chinuie cu un sadism chiar ...matern! Biata mama, cu 

un frate vestit de petrecăreț, nea Mitică Licoi, de tata nu zic nimic!, a 

încercat să mă descurajeze încă de la prima încercare. N-a reușit! Dar când 

a văzut că asta e situația cu care trebuie să se împace, a schimbat tactica. 

De câte ori veneam acasă de la o petrecere – ceea ce se întâmpla destul de 

des, a doua zi mă pândea cu o lingură de miere și o cană mare cu ceai de 

sunătoare! Să le iau pe stomacul gol! Face bine la ficat! Și chiar am un 

ficat de care se miră și nevastă-mea! Eu beau și mănânc orice, iar 

colesterolul îl face ea!... 

     ltă amintire cu mama, când a lipsit de data asta tata de acasă toată 

noaptea, și era tot așa, prima oară când se întâmpla așa ceva! Dar nici a 

doua zi dimineața nu s-a prezentat la domiciliu spăsit și rușinat!... N-a 

venit nici până la prânz! Era clar, se întâmplase ceva... Era pe la începutul 

anilor ’50. S-a dus mama la tata la servici, să vadă dacă se știe ceva acolo. 

Tata era paznic la TAPL... Ca fost chiabur și exploatator, alt servici mai 

bun nu putea avea... A aflat biata mama că taică-meu fusese arestat în 

urmă cu 24 de ore!... Direct de la servici! Pentru ce? A fost îndrumată spre 

tovarășul director, știe dumnealui mai multe. Și de la acesta mama a aflat, 

pe cale oficială așadar, că tata a fost arestat pentru o delapidare de 30.000 

de lei!... O sumă tentantă, cam de șaizeci de ori mai mare decât salariul 

tatei! Nu se poate, tovarășe director! Ba uite că s-a putut! Tovarășe 

director, dar soțul meu n-a adus niciun ban în casă peste salariu! Eh, 

doamna Coja, cine delapidează n-o face pentru nevastă sau copii, pentru 

familie!... Adică mama trebuia să înțeleagă că, probabil, tata avea vreo 

drăguță, cu care mâncase și băuse șaizeci de salarii!... Și unde-i soțul meu 

acum? Unde să fie?!, l-a ridicat Securitatea! Este o sumă prea mare! E act 

de subminare a economiei naționale!... Situația este foarte gravă, îmi pare 

rău pentru dumnevoastră, pentru copii. Chiar și pentru nenea Zaharia îmi 

pare rău, era un om simpatizat de toată lumea!... Cum de și-a pierdut 

mințile în halul ăsta?!Cam așa a decurs discuția din biroul tovarășului 

director Cojocaru!...A părăsit mama biroul și sediul TAPL, undeva pe 

strada Mangaliei, azi Ștefan cel Mare, buimacă de cele aflate. Nu mai 

înțelegea nimic!... N-a făcut mulți pași și s-a auzit din spate o voce, mai 

mult șoptită, ferindu-se, să nu fie auzită de ceilalți: Doamna Coja, doamna 

Coja... Un bărbat, un bătrânel, care s-a prezentat cam în felul următor: eu 

sunt contabilul TAPL, doamna Coja. Nu-i adevărat că domnul Coja a 

delapidat, nici nu avea cum! Delapidarea a făcut-o tovarășul director 

Cojocaru, dar nu i se poate imputa lui pentru că este comunist, membru 

PCR din ilegalitate. L-au găsit pe domnul Coja să i se pună în cârcă toată 

povestea pentru că este fost chiabur... Din câte a înțeles mama, în biroul 

directorului se discutase între tovarășii din conducere, de față cu tovarășul 

ofițer de securitate – sumă „prea mare‖, cazul devenea de competența 

Securității!, pe cine să dea vina! Din tot TAPL, tata era veriga „cea mai 

slabă‖! Cel mai predispus să fie declarat dușman al noii orânduiri! Așa că 

pe el, tovarăși!... 

     -Doamna Coja, aici nu se mai poate face nimic!, a continuat omulețul! 

Mergeți la București și încercați să intrați la tovarășul Gheorghiu Dej!, a 

mai sfătuit-o acel biet contabil... Mi l-am închipuit întotdeauna cu 

mânecuțele regulamentare, până la cot, mic și slăbuț, chelios și firav, să-l 

sufle vântul...Și mama ce-a făcut?! Totdeauna a știut să găsească soluția 

cea mai bună! Așa că nu s-a dus glonț la gară, ci la securitate. O mână de 

femeie cum era, cine să-i dea vreo atenție?! A trecut ușor de paza de la 

intrare, a bănuit că biroul comandantului nu poate fi la parter și a urcat 

scările, la etaj a recunoscut după covorul special, deosebit, care este ușa 

comandantului, și a intrat fără să mai bată. A avut noroc că ofițerul din 

anticameră tocmai intrase  la comandant și lăsase ușa deschisă, așa că 

mama, tot așa, fără să mai bată la nicio ușă, a intrat la comandantul atât de 

temut al securității regiunii Dobrogea, în biroul acestuia, unde se ținea 

mare ședință operativă cu toți ofițerii superiori în păr. Dar dumneata cine 

ești, cum ai ajuns aicia?!, s-a mirat cel din capul mesei. Sunt soția lui Coja 

Zaharia și vreau să vorbesc cu tovarășul comandant!N-ai ce vorbi cu 

tovarășul comandant! Trebuia să vorbești mai de mult cu bărbatul dumitale 

și să nu-l lași să fure din avuția poporului! Știți mai bine decât mine că 

soțul meu este nevinovat! Delapidarea a făcut-o tovarășul Cojocaru, 

directorul TAPL. Dacă până diseară soțul meu nu este acasă, eu mâine 

dimineață mă urc în tren și merg la București, la tovarășul Gheorghiu Dej, 

să afle ce se întâmplă aici, cum fură foștii ilegaliști și cum îi acoperă 

securitatea! Cam așa au rămas în memoria, în închipuirea mea cele 

petrecute atunci.   

( Continuare în pagina 28) 



... pre seară, ne trezim că intră în curte și tata, aidoma sergentului de la 

Vaslui, adică trăgând al său picior drept. Când o vede pe mama: Ce-ai 

făcut, nebuno?! Astea i-au fost primele cuvinte. Restul le-am uitat...Să nu 

uit însă și detaliul, într-un fel cel mai important. Într-un fel... Când mama 

povestea rudelor cele petrecute, preciza apăsat faptul că acel minunat 

contabil pricăjit și să nu dai pe el două parale, era evreu. Evreu, deci! Cam 

cu subînțelesul că din tot TAPL-ul nu s-a găsit un român să-l apere pe tata, 

ci numai un evreu!... Mama o spunea și ca o învățătură de minte pentru 

noi, copiii ei! Să nu uităm de binele pe care acel evreu, un evreu, deci, ni l-

a făcut!... Fără acel evreu, fără gestul său eroic propriu zis, am fi ajuns, toți 

frații Coja, să ne rușinăm toată viața că avem un astfel de tată, hoț, 

delapidator!... Elanul nostru, cu care am intrat și am răzbit în viață, mândri 

că suntem Coja, feciorii lui Zaharia Coja, se alegea praful de elan și de 

noi!...  ...A plecat tata de la TAPL, căci tovarășul Cojocaru, rămânând mai 

departe director, s-a ivit o mică incompatibilitate între cei doi... A ieșit tata 

la pensie ca paznic de noapte la Combinatul de panificație. L-a angajat nea 

Gică comunistul, adică Trandafir, pe care mama îl botezase în copilăria ei! 

Îi era și puțin nepot! Un om fain, dintr-o bucată!... Dacă ar fi fost tot PCR-

ul după chipul și asemănarea lui nea Gică, intrau toți românii în PCR, mai 

ales chefliii!... Căci ce de chefuri a mai tras nea Gică!, rămase de legendă 

la Tulcea și în toată Delta, unde a fost transferat disciplinar?!... O 

adevărată glorie a comunismului cu față umană, ușor frăgezită de 

mahmureală!... 

     treia amintire, un revelion, din anii studenției. Venisem acasă, la 

Constanța, indecis. Se pregăteau mai multe revelioane ale colegilor de la 

Mircea. Unul la Șirică, altul la Bigita, Dumnezeu s-o ierte, altul la frații 

Cuturicu, Dumnezeu să-i ierte, altul la... La care să merg? Aurel și 

Marilena, frații mei, cred că erau la Cluj, studenți, în orice caz nu erau în 

Constanța. Aflu, într-o doară, că tata este de serviciu în noaptea de 

revelion. Nu dau atenție acestui detaliu, mă decid unde să petrec 

revelionul, dau obolul, adică banii ca să se cumpere din cheta noastră, a 

invitaților, ce mai trebuia la un revelion, și mă las câteva zile în voia 

așteptării, în lungi plimbări pe malul mării, de la Trei Papuci până la 

Cazinou și înapoi pe la Ovidiu, Carol, Cuza Vodă, acasă... Acasă, venise 

seara de revelion, mă pregăteam să mă îmbrac frumos, cu costumul rămas 

de la frate-meu, când, nu știu cum se face, că-mi aduc aminte că și la 

revelionul trecut se nimerise să fie taică-meu de servici în acea noapte... 

Deci mama... 

      Pe scurt, m-am îmbrăcat până la capăt, elegant, arătam ca un adevărat 

Alain Delon în zilele lui cele mai bune, dar nu mai plec de acasă... N-a 

prea înțeles maică-mea cum vine asta?! Mă îmbrac să ies în oraș și rămân 

totuși acasă, în costum, la cravată... Când a înțeles, a insistat să plec unde 

mă așteptau băieții. Nu m-am lăsat înduplecat și am început să pun masa, 

am cerut tacâmurile și farfuriile alea bune, „pentru musafiri‖, dar n-am 

reușit s-o înduplec pe mama să se îmbrace și ea mai festiv. N-am insistat, 

nu era teatru ce se întâmpla! Ci s-a fost întâmplat ceva real, teribil de real: 

noaptea de revelion cea mai grozavă pe care am petrecut-o vreodată!... 

Când a venit tata, pe la ora șapte-opt, ne-a găsit treji, adică nici nu 

dormeam, dar nici nu se vedea pe noi că mântuisem împreună o damigeană 

de cinci litri!... Deci am stat de vorbă cu maică-mea la acel revelion vreo 

zece ore încheiate... S-a crucit tata: Ce-ați putut vorbi toată noaptea?!...M-

am ridicat dimineața de la masă cu sentimentul clar că rămân tare multe 

nevorbite și am plecat să mai fac o tură pe traseul îndătinat. Trei Papuci, 

Cazino... 

      Fără acea noapte de revelion, singurul revelion pe care nu-l pot uita, n-

aș fi azi... Îmi vine să zic o vorbă proastă ca să mă fac înțeles. Versul 

acela, sunt suflet din sufletul neamului meu... Pretențios vers, închipuit, 

excesiv... Pentru că în acest vers cuvîntul neam este pus cu sensul său cel 

mai ambițios, mai înalt. Nu aș rosti acest vers, m-aș jena de altitudinea sa... 

Dar el mi se potrivește dacă îl cobor cu o octavă sau două, neam cu sensul 

de încrengătură de rubedenii... Veri, unchi, nepoți... Asta am devenit eu în 

acea noapte de revelion! Asta am simțit din câte mi-a povestit maică-mea 

din copilăria ei, despre bunici mai ales, despre Gogelia și celelalte sate 

unde s-au coborît din Ardeal mocanii, despre tata, părinții tatei, ceilalți 

frați, alte neamuri... Neamul, deci! 

      A știut să aleagă ce-mi povestește, așa că din cele ascultate a crescut în 

mine un sentiment ciudat, ciudat și net, anume că aparțin unei aristocrații, 

că în ruralul românesc există o stratificare, nu pe baze economice sau 

sociale, ci stilistice, comportamentale, că ești de neam prost după cum dai 

bună ziua, bunăoară... Că pentru neamul meu, neam de mocani, am de ce 

să fiu mândru în fața oricui! Suflet din sufletul... Cum a zis poetul! 

     Mi-a povestit mama, cu mult haz, și cum a fost pețită, de câte ori, de 

cine... De ce au fost refuzați ceilalți „feciori de crai‖ de dinaintea tatii... De 

ce l-a refuzat pe un flăcău neamț din sat, care... Sau pe unul pe care mama 

îl cam plăcuse, dar bunicul, înainte de a se pronunța, a simțit el că nu prea 

este de soi cumătrul, prea era bogat, așa că s-a dus la oraș, în Constanța 

adică, să afle mai multe despre „neamul‖ pretendenților la mâna prințesei 

Linica... Și aflând că cumătrul era un „îmbogățit la război‖, cam cum ar fi 

azi unul îmbogățit la „revoluție‖, a certat-o pe pețitoare că-i aduce așa 

neamuri proaste în casă... Nu fi neam prost!, era un avertisment și o dojană 

deseori auzită în copilăria mea! 

     ...Mama fusese cam dezamăgită că n-am dat și eu la medicină, și că 

vreau să mă fac ...poet! Cam în acești termeni, ușor ironici, cam de 

batjocură chiar, traducea maică-mea viitorul meu de filolog. În noaptea 

aceea, împăcându-se cu situația, și ca un fel de binecuvîntare părintească, 

mama mi-a mărturisit că în tinerețea ei „scrisese și ea poezii‖! Am rămas 

cu gura căscată!...Am aflat și de „studiile‖ ei, de ce s-au oprit după numai 

patru clase. S-a întâmplat atunci un mic incident verbal, la serbarea de 

sfârșit de an, când mama a spus o poezie în limba germană... A greșit un 

cuvînt!... A pronunțat un paronim, mai de ocară, pe care s-a străduit să nu 

cumva să-l rostească și, caz clasic în psihologie, tocmai pe acela l-a rostit! 

Spre hazul colegilor!... Așa de tare s-a supărat mama că a decis să nu mai 

calce pe la școală, iar bunicul, care știa că pe fete le mărită averea, a lăsat-

o pe cuculica lui să-și trăiască copilăria în voia ei. Asta fusese vorba de 

alint a lui bunicu: cuculica...  

     Pe bunicul Stan Licoi l-am găsit pomenit ca „econom de oi‖, adică 

cioban înstărit, și-n câteva anuare dobrogene. Celălalt bunic, omonim cu 

același subsemnat, venise din Ardeal și primise pământ la Cartalu, lângă 

Hârșova, așa cum prevedea legea. Inginerul hotarnic, după ce i-a măsurat 

ogorul la care avea dreptul, i-a spus că-i mai dă pe atâta dacă-i dă lui 

calul!... Cred că e ușor de ghicit ce i-a răspuns bunicul Ion Coja, din Bran 

de felul său!... Calul a fost animalul preferat în neamul Coja și Șeitan, din 

care se trăgea tata. Când tata a mers la armată, la călărași cu schimbul, 

nașul său, tot Zaharia, moșier, l-a chemat să-și aleagă un cal, care-i place! 

A avut tata cel mai frumos cal din regiment!  Când s-a întors din armată, 

sărea cu calul direct în curte la bunica, peste uluci, de se crucea toată 

strada Talazului, din malahaua Coiciu... Ne-a dus tata la un concurs de 

obstacole la care a sărit și vestitul Dracul-Știe, care bătuse un record 

mondial la săritura în înălțime. Tata ar fi vrut să continuăm tradiția și să ne 

crească pe lângă caii pe care-i avea la grădina de la Cișmea. S-a opus 

categoric mama, nu cumva să încălecăm vreun cal! Pasămite, citise ea o 

carte, a cărei eroină avea un băiețel și acel băiețel moare într-un accident 

de călărie... Și mama a pierdut un copil, pe Nelu, la 6 anișori. Rană 

niciodată vindecată!...  

    Altminteri, că veni vorba de romane, mama a citit la viața ei mai mult 

decât domnul profesor subsemnat! Iar la viața ei a avut printre musafiri, la 

masă sau numai la o cafea și o dulceață, patru academicieni. Care? Păi 

Valeriu Benetato, Emil Condurache, Alexandru Graur, Fănuș Neagu... La 

mine în casă nu au intrat până acum patru academicieni... Dacă mă 

gândesc bine, chiar niciunul!... Nici măcar Fănuș Neagu! Dumnezeu să-i 

odihnească pe toți patru! 

    Dar câte n-am aflat unul de la altul în noaptea aceea?!...  

    Am pronunțat mai sus cuvîntul elan! E foarte important elanul în 

viață!... Cred că nu mi l-am pierdut niciodată! M-am încărcat atunci cu 

elan făptuitor pentru două vieți! Și asta din cele zece ore de sporăvăială la 

ceas de cumpănă, a vremii, premonitoriu pentru o viață de om, îmi dau 

seama acum! 

     ...Nici unul dintre noi nu ar fi ce este dacă n-ar fi avut parte de părinții 

care l-au crescut, l-au făcut om! Ce vreau eu în aceste rânduri este să 

pomenesc de acel revelion, atât de definitoriu, de care am avut noroc, dar 

și inspirația de a-l alege, de a-l provoca, fără să știu că mă pricopseam 

astfel cu una dintre cele mai luminoase amintiri, cu unul dintre cele mai 

faste momente din viața mea!...     ...Noroc cu comuniștii că l-au făcut pe 

tata paznic de noapte... Nu?! Se poate spune și așa!... 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nvocând anii bolii, cititorii ar putea crede că autorii noştri se zbat 

să susţină că operele date de Eminescu între 1883 - 1889 sunt evaluate 

nedrept. În unele cazuri, e o necesitate (v. corespondenţa, poeziile, 

articolele, traducerile). Totuşi, acestea sunt puţine, până la un eventual 

miracol al descoperirii celei de a doua lăzi cu manuscrise. Din acest punct 

de vedere, îmbolnăvirea l-a marcat, neîndoielnic, în chip negativ, 

reducându-i capacitatea creatoare, aşa cum anticipa el însuşi în Scrisoarea 

IV: Unde-s şirurile clare din viaţa-mi să le spun?/ Ah! organele ’s 

sfărmate şi maestro e nebun! E un adevăr care l-a determinat pe George 

Munteanu să atenueze entuziasmul lui Ovidiu Vuia privitor la inexistenţa 

„marii întunecimi‖. Însă nu aceasta e miza, ci alta: anume că Eminescu a 

rămas capabil de creaţie, de o reală posibilitate de ameliorare, chiar dacă 

nu mai intră în discuţie o însănătoşire totală. Şi asta graţie, dacă se poate 

spune aşa, maladiei reale de care a suferit, alta decât luesul cerebral. Iar 

această altă maladie n-a fost, se pare, nici nebunia ereditară (acea psihoză 

maniaco-depresivă, pentru care s-a decis I. Nica şi pe care, în definitiv, o 

vehiculează, în posteritate, cu autoritatea lui, Titu Maiorescu, încât 

chestiunea bolii rămâne un capitol deschis). În orice caz, această boală 

reală (în sensul că, de-a lungul vieţii, chiar şi cel mai viguros trup trece 

prin perioade mai puţin faste) i-a permis poetului să-şi menţină viu 

intelectul atunci când a avut şansa să fie tratat adecvat sau, mai degrabă, să 

i se întrerupă tratamentul nefast. Şi tocmai capacitatea intelectuală 

revigorabilă i-a fost pusă în joc şi eliminată din ordinea creaţiei culturale 

şi politice. E la mijloc ceea ce N. Georgescu a numit moartea civilă, pusă 

la cale nu atât de forţe obscure, angajate într-un „complot‖
1
, cât, mai ales, 

orchestrate, stihinic sau nu, de mentalitatea epocii, pe fondul 

idiosincrasiilor stârnite de „intransigenţa‖ şi violenţa profetică a celui 

însetat de adevăr. Capitolul anterior a încercat tocmai această deschidere 

către o altă concepţie asupra bolilor psihice, deschidere incipientă în 

mentalitatea doctorilor vienezi, dar inexistentă la medicii români. 

Principalul nume al „nebuniei‖ lui Eminescu rămâne adevărul. Asta ar 

explica şi necurmata stare de război cu Eminescu, de un secol încoace, 

război care a culminat în anii comunismului şi s-a prelungit, cu violenţă, şi 

după 1989. Cum spuneam, unul din argumentele forte ale cabalei 

antieminesciene e că publicistica n-ar avea nici o însemnătate, comparativ  
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cu poezia, deoarece e produsul unei minţi pândite de boală, „pentru 

o bucată de pâine‖ etc. Am văzut cum teza aceasta s-a născut chiar în 

mintea contemporanilor, de soiul lui C. Mille sau al lui Nicu Xenopol. Este 

cauza care l-a determinat pe Ovidiu Vuia să cerceteze: „Adevărul m-a 

preocupat în primul rând, oricât m-ar fi durut, recunosc deschis, 

caracterizările duşmanilor poetul şi bineînţeles ai neamului românesc, când 

afirmă despre ideile sale, mai ales social-politice, că nu sunt de luat în 

seamă, odată ce vin de la un sifilitic şi alcoolic. Ori (sic!, n.n.) adevărul 

este că Eminescu n-a fost nici sifilitic, nici alcoolic!!!‖
2
  

 De aici facilitatea punerii la index a gândirii social-politice 

eminesciene, care i-a îndemnat pe unii eminescologi de seamă s-o 

ocolească, chiar când i-au intuit valoarea. De aici au curs cu nemiluita 

etichetările cele mai prăpăstioase aduse la zi cu toată pompa (reacţionar, 

paseist, antisemit, xenofob, naţionalist şovin, protolegionar, fascist, 

execrabil om politic etc.). Din timpul vieţii poetului şi până azi, obsesia 

denigratorilor a rămas aceeaşi la Grigore Ventura, contemporanul său, şi la 

Moses Rosen, contemporanul nostru. Oamenii din această categorie au 

crezut că labilitatea lor intelectuală, de fapt, ideologică, va avea mai mult 

credit prefăcându-se că laudă poezia. Scriu ca şi cum ar regreta profund că 

Eminescu s-a „coborât‖ atât de jos ca ziarist! Este o viclenie care a indus 

pe mulţi în eroare. Dar dacă poetul ar fi considerat publicistica, dincolo de 

năduful unei munci epuizante, atestabil, în chip dramatic, în 

corespondenţă, simplă meserie de fraze „pentru o bucată de pâine‖, de ce 

proiectase, înaintea poeziilor (şi din iniţiativă proprie) să-şi editeze 

articolele în volum? De altfel, contemporanii de bună credinţă au înţeles 

importanţa publicisticii. În discursul funebru de la groapa poetului, D.A. 

Laurian spunea: „Tot ce scria dânsul, izvora dintr-o adâncă convicţiune. 

Nimic nu era fals, nimic nu era formă goală ori ipocrizie la acest uvrier al 

cugetării. Pentru nimic în lume nu s-ar fi prefăcut Eminescu. Era franc în 

ură ca şi-n iubire‖
3
.  

Eminescu ştia bine ce-l aşteaptă, când şi-a descris posteritatea în 

Scrisoarea I  şi în alte texte. El a prezis osanalele care ucid. Un Corneliu 

Botez, de exemplu, a editat un volum al poeziilor lui Eminescu, în 1909, 

cu prilejul comemorării a două decenii de la moarte. Fondurile  rezultate 

au fost folosite pentru ridicarea cunoscutei statui din Galaţi, dezvelită în 

toamna lui 1911. Atunci s-a declanşat o polemică aprinsă în jurul 

publicisticii lui Eminescu, hotărându-se, pentru mulţi ani, marginalizarea 

ei. Corneliu Botez, cu atuul binefăcătorului, a respins cu violenţă 

publicistica, contribuind la ruperea în două a operei. Corneliu Botez a fost 

un colaborator la Adevărul literar şi artistic, publicaţie de stânga, aceeaşi 

care va găzdui atacul antieminescian al lui Panait Istrati. „Opera poetică a 

lui Eminescu – scria în acelaşi nefericit an 1911 Nicu Xenopol – e 

suficientă pentru a-l ridica printre geniile neamului nostru. Ce-i folosesc 

gloriei acestui om dezmormântarea articolelor sale de gazetă, a polemicilor 

sale din ziarul Timpul, unde a scris nu doar că avea patimă pentru viaţa 

politică, ci împins numai de necesitatea vieţii? (...) Avea uri neexplicabile, 

provenite dintr-o nepricepere absolută a curentului care împingea 

societatea românească spre propăşire economică". N. Xenopol se 

străduieşte, în continuare, să probeze „urile‖ lui Eminescu, să ne convingă 

că era de o incompetenţă crasă în chestiuni economice şi financiare, 

conchizând: „Eminescu, care a fost un poet genial, n-ar fi fost în stare să 

negocieze un împrumut (de la Banca Naţională, n.n.) de 500 lei (sic!, n.n.). 

În asemenea condiţiuni, scrierile politice ale lui Eminescu nu au nici o 

valoare; ele nu fac decât să pună în lumină părţile slabe ale inteligenţei 

lui...‖
4
.  ( Continuare în pagina 30) 
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revăzând parcă ignobila acuză a lui N. Xenopol, Eminescu ne dă 

amănunte chiar în privinţa modului de a împrumuta de la bancă, într-o 

scrisoare adresată lui Ioan Al. Samurcaş, la 4/16 noiembrie 1874: „Eu 

însumi am un salariu de 53 taleri (200 l. n.) şi altfel nici o avere pe baza 

căreia aş putea face un împrumut‖
5
. Din fericire, noi ştim astăzi că N. 

Xenopol este o persoană cu totul neglijabilă în materie de literatură 

economică şi politică, pe când Eminescu străluceşte deopotrivă ca poet şi 

gânditor. Există numeroase studii, în ultimele decenii, care atestă 

superioritatea gândirii economice eminesciene comparativ cu a 

contemporanilor săi. Pentru a le veni în ajutor, poetul a intenţionat, la un 

moment dat, să elaboreze şi un dicţionar economic
6
. 

Cum, după opinia lui N. Georgescu, „moartea civilă‖ începe cu 

internarea brutală în ospiciu, pe data de 28 iunie 1883, miza centrală 

devine motivaţia „sechestrării‖ (Reamintesc că D. Vatamaniuc a vorbit 

chiar de arestare, de vreme ce evenimentul s-a produs prin implicarea 

poliţiei!), dincolo de cea oficială binecunoscută. Nefiind deloc simplă, 

chestiunea a stârnit controverse chiar şi în rândurile „revizioniştilor‖. În 

acest sens, există unele divergenţe între N. Georgescu, Ovidiu Vuia şi 

Călin L. Cernăianu.Se ştie că dorinţa lui Eminescu, după bizara călătorie în 

Italia, a fost ca, la întoarcere, să rămână în capitală şi să-şi continue bătălia 

publicistică, dar Maiorescu s-a opus cu hotărâre, luându-se şi decizia ca 

Timpul să fie desfiinţat şi absorbit de o publicaţie obscură, Binele public. 

Poetul a fost silit la un soi de domiciliu forţat în Iaşul care-i devenise 

nesuferit şi care, bineînţeles, nu-i mai putea oferi posibilităţile din capitală, 

centrul vital al Junimii înseşi mutându-se la Bucureşti. 

ntrebarea-cheie e dacă Eminescu a fost dus cu de-a sila în 

sanatoriul doctorului Şuţu din cauza bolii sau din motive politice asociate 

cu idiosincrasia manifestată de Maiorescu (şi de alţii) în ultimii ani de la 

Timpul, când interesele personale şi de grup junimist, aderent la politica 

guvernamentală, au făcut din jurnalist un ins mai mult decât incomod. La 

această întrebare, s-au dat trei răspunsuri. Primul, devenit „oficial‖, însuşit 

de Academie, prin mesajul lăsat posterităţii de către Maiorescu şi de alţii, 

intrat definitiv în istoria literară şi în conştiinţa publică prin monografia lui 

G. Călinescu din 1932, consolidat de biografia lui George Munteanu şi de 

contribuţiile lui Augustin Z. N. Pop. E vorba de diagnosticul nebuniei, 

privită ca tară ereditară de către Maiorescu şi augmentată de asocierea cu 

un presupus sifilis, fie moştenit de la mamă, fie contractat pe altă cale, al 

cărui rezultat final a fost paralizia generală progresivă, soldată cu moartea 

subită la 15 iunie 1889. Interesant că protagoniştii acestui punct de vedere 

s-au văzut în ciudata postură a dedublării, încercând să ascundă una dintre 

alternative. Mă gândesc, în primul rând, la Maiorescu şi la Şuţu. Cel dintâi 

a susţinut public ipoteza ereditară a unei psihoze maniaco-depresive, dar în 

amestec cu diagnoze confuze, aderând, în schimb, la tratamentul 

antisifilitic cu fricţiuni şi injecţii de mercur încă de la prima internare de la 

Şuţu, tratament care a avut consecinţe dezastruoase, îngheţând, cum spun 

psihiatrii contemporani, evoluţia spirituală a „pacientului‖. În ce-l priveşte 

pe stăpânul stabilimentului, el a purces pe calea amintitului tratament, dar, 

conform ipotezei lui Călin L. Cernăianu, a lăsat posterităţii un raport 

nesemnat prin care neagă hotărât presupusul sifilis. Poate fi meritul lui 

Călin L. Cernăianu de a fi identificat, în raportul anonim atribuit 

doctorului N. Tomescu, chiar scrisul lui Şuţu. Totuşi, ipoteza se cere 

confirmată de o expertiză făcută de specialişti. În orice caz, existenţa 

acestui raport anonim are o importanţă covârşitoare pentru eliminarea 

suspiciunii privind luesul. 

el de al doilea punct de vedere aparţine lui N. Georgescu, el 

recuperând mărturii şi documente rămase fie marginalizate, fiindcă nu 

intrau în grila consacrată, fie rămase necunoscute. Centrul de greutate în 

explicarea morţii civile a lui Eminescu, dincolo de implicarea masonică, 

devine conjunctura politică europeană a tratativelor pentru încheierea 

Tratatului secret cu Puterile Centrale, în joc intrând şi implicarea poetului 

în activităţile secrete ale Societăţii Carpaţii, înfiinţată la 24 ianuarie 1882, 

formată, cu precădere, din ardeleni veniţi în ţară şi care milita pentru 

pregătirea unirii Transilvaniei cu regatul României. Pe acest fond, s-au 
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acutizat relaţiile dintre ziaristul Eminescu şi Maiorescu, membru marcant 

al „opoziţiei miluite‖, aripa junimistă implicată în tratativele 

guvernamentale din capitala Imperiului Austro-Ungar. Eminescu, după o 

„poruncă‖ telegrafică transmisă de Petre P. Carp de la Viena, trebuia 

„potolit‖, iar „potolirea‖ a fost prilejuită de ziua în care Societatea 

Carpaţii a fost desfiinţată de guvern, la presiunea Vienei, zi în care 

ministrul de externe Dimitrie A. Sturdza şi Petre Grădişteanu au mers în 

capitala imperiului să ceară oficial scuze pentru discursul provocator al 

celui din urmă, susţinut la Iaşi cu prilejul dezvelirii statuii lui Ştefan cel 

Mare. În cercetările sale, N. Georgescu nu se ocupă special de boala 

poetului. Dar dovedeşte că nu „îmbolnăvirea‖ subită a lui Eminescu a dus 

la sechestrare în ziua de 28 iunie 1883, ci doar s-a profitat de starea de 

extremă oboseală, pricina trudei de la Timpul, stare accentuată nu atât de 

căldurile toride, cât de evenimentele care au asprit nervozitatea poetului în 

faţa încălcărilor libertăţilor presei, moment în care „prietenii‖, în frunte cu 

T. Maiorescu, au reuşit să-l „potolească‖, ducându-l, în mod abuziv, adică 

ilegal, la sanatoriu. Fireşte, lucrurile rămân într-o oarecare ambiguitate
7
. 

Convingerea lui N. Georgescu e că „prietenii‖ puteau rezolva altfel 

agravarea stării sănătăţii poetului, fără a-l condamna la „moarte civilă‖. El 

aminteşte de două precedente, cel cu episodul trimiterii la moşia lui 

Nicolae Mandrea, la Floreştii Gorjului, pentru a se recrea şi a traduce 

textul lui Eudoxiu Hurmuzaki, şi scurta internare de la începutul anului 

1883, pricinuită de reapariţia bubelor de pe picioare, tratat fiind atunci de 

doctorul W. Kremnitz. Internarea brutală din 28 iunie a constituit marea 

traumă trăită de Eminescu, având consecinţe pentru toată viaţa şi care i-a 

grăbit sfârşitul. Făptuitorii au frustrat, astfel, cultura românească de 

creativitatea, mereu înăbuşită de-acum înainte, a uneia dintre cele mai 

luminate minţi a Europei. Ion Filipciuc iese din ezitările lui N. Georgescu 

şi conchide: „Într-un cuvânt, orice simptom extras din «cercul fatal» de 

strâmt al comportamentului afişat de Eminescu în ziua de 28 iunie 1883 nu 

are nici o relevanţă patologică şi nu poate justifica şnăpirea poetului în 

camizolul de forţă şi internarea precipitată în stabilimentul doctorului Al. 

Şuţu‖.
8
 

n acest context, ancheta jurnalistică a lui Călin L. Cernăianu a adus 

un al treilea punct de vedere cu privire la motivele scoaterii lui Eminescu 

din circuitul valorilor publice. Autorul încearcă să corecteze ceea ce i se 

pare deficitar în demonstraţiile lui N. Georgescu. În primul rând, el elimină 

teza că principala cauză a „arestării‖ lui Eminescu o constituie Tratatul cu 

Puterile Centrale. Mai mult, contestă că poetul ar fi fost membru al 

Societăţii Carpaţii (fapt pe care nu-l poate dovedi), iar, pe de altă parte, 

tratatul a fost semnat la 18 octombrie 1883, aspect trecut cu vederea de N. 

Georgescu. Totuşi, rămân preparativele îndelungate pentru încheierea 

tratatului, iar evenimentele din iunie 1883 au constituit un moment de 

criză. Plus de asta, societatea a fost penetrată, încă de la început, de 

serviciile secrete austro-ungare, fiind manipulată atât de partea română, cât 

şi de cea vieneză, Eminescu devenind victimă a acestor maşinaţiuni. 

Aşadar, decalarea dintre ziua semnării Tratatului şi evenimentele din 28 

iunie nu constituie un argument valid. Pentru a-şi susţine propria teză, pe 

Călin L. Cernăianu nu-l conving rapoartele serviciilor secrete austro-

ungare care atestă că Eminescu era în vizorul acestora şi că în unul dintre 

rapoarte apare o listă cu membrii consideraţi marcanţi ai Societăţii 

Carpaţii, listă în care Eminescu se află pe un loc de frunte. În realitate, un 

document din colecţia Gheorghe Ungureanu, atestă limpede că baronul 

von Mayr informase, la 7 iunie 1883, pe ministrul de interne de la 

Budapesta, despre „primejdiosul‖ redactor de la Timpul: „Eminescu, 

redactor principal la «Timpul», a făcut propunerea ca studenţii 

transilvăneni de naţiune română care frecventează instituţiile de 

învăţământ din România pentru a se instrui, să fie puşi să acţioneze în 

timpul vacanţei în locurile lor natale pentru a orienta opinia publică în 

direcţia unei Dacii mari.‖  Aşadar, proiectul politic al Daciei Mari, 

viitoarea Românie Mare, iată una din cauze, poate chiar cauza principală a  

( Continuare în pagina 31 ) 
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„morţii civile‖ eminesciene. C. Popescu-Cadem, bazat pe documente, 

remarcă faptul că „Iridenta română‖, numele iniţial al Societăţii „Carpaţii‖, 

„disturbă acut pe politicienii masoni din capitala Germaniei, din Viena şi 

din Budapesta‖
9
. Maiorescu însuşi notează, la 26 iunie 1883, despre 

„agitaţiile contra Austro-Ungariei la «Societatea Carpaţii»‖. Altminteri, 

poetul era un vechi „client‖ al urmăririi serviciilor secrete austro-ungare, 

încă din 1870, în legătură cu pregătirea serbării de la Putna şi cu articolele 

publicate în Federaţiunea, pentru care a avut şi un proces de presă. Înţeleg 

reticenţele lui Călin L. Cernăianu: el vrea să-l ferească pe Eminescu de 

imaginea unui „iredentist‖ zurbagiu, dar nu ştiu dacă sunt argumente 

pentru a arunca asemenea etichete asupra tuturor carpatiştilor. În nici un 

caz Eminescu nu făcea parte dintr-un astfel de nucleu dur, ci era de partea 

celor care pariau pe inteligenţa diplomaţiei în timp de pace, cum o 

dovedesc articolele din Timpul, punct de vedere semnalat, de multă vreme, 

de mine însumi. Tocmai de aceea el a luat atitudine împotriva provocărilor 

din discursul deşănţat al lui Petre Grădişteanu. Ceea ce a înţeles prea bine 

Eminescu, fapt trecut cu vederea de Călin L. Cernăianu, e că discursul lui 

Grădişteanu a avut perfidia unui act menit să legitimeze, între altele, 

desfiinţarea Societăţii Carpaţii şi să dea credit, indirect, continuării 

tratativelor de către guvern, care săvârşea o dublă lovitură: dobândea 

„capital politic naţionalist‖ prin „curajul‖ revendicării „nestematelor‖ lipsă 

din coroana regală, iar pe de alta, provocând eliminarea „zurbagiilor‖ 

ardeleni, netezea calea tratativelor necunoscute de opinia publică. În 

această ecuaţie, incomodul Eminescu a putut fi tratat ca „zurbagiu‖ şi 

sechestrat ilegal. 

epărtându-se de încurcata ecuaţie a politicii europene a 

guvernului, Călin L. Cernăianu adoptă exclusiv ecuaţia politicii interne, 

aceea legată de cercul restrâns al lui Maiorescu, cel care, în imaginarul 

său, devine un fel de şef de bandă răzbunătoare („gaşcă feroce‖), care a 

pecetluit soarta lui Eminescu, mai mult decât o puteau face „liberalii roşii‖ 

cu care se războia. Spre deosebire de N. Georgescu, care lasă să planeze 

ambiguitatea asupra bolii lui Eminescu, Călin L. Cernăianu porneşte de la 

realitatea ultimelor articole din Timpul, care atestă o minte aflată pe 

culmea spiritului critic hiperlucid, negând faptul că poetul ar fi fost bolnav, 

respingând, altfel spus, atât diagnosticul de psihoză maniaco-depresivă, cât 

şi pe cel de lues ajuns în faza terţiară. El are dreptate mai ales în 

perspectiva unei noi abordări asupra bolilor psihice, dar nu şi din punctul 

de vedere al „cartezienilor‖, bolnavi ei înşişi profesional şi ideologic. 

Ancheta d-lui Cernăianu, făcută cu multă acribie, atestă, legat de 

„arestarea‖ poetului, intrarea într-un veritabil labirint al falsurilor de tot 

soiul, care au reuşit, finalmente, să dea imaginea anilor „bolii‖ din 

biografiile cunoscute. În context, Maiorescu (dar şi unii dintre susţinătorii 

săi) s-ar arata ca „maestru‖ neîntrecut în mistificări, urmărind cu 

perseverenţă interesele personale sau de grup, sub imaginea „prietenului‖ 

şi „protectorului‖ generos al poetului aflat la grea încercare. De pildă, până 

azi Maiorescu trece drept marele salvator al manuscriselor eminesciene, 

care, altfel, ar fi fost distruse sau pierdute de autorul lor devenit 

„iresponsabil‖. Dimpotrivă, Călin L. Cernăianu dovedeşte că mentorul 

Junimii a comis o serie întreagă de ilegalităţi flagrante, împiedecându-l, 

totodată, pe Eminescu să acceadă la bunurile personale, lada de manuscrise 

fiind sursa lui principală de creativitate. Poetul a făcut multe demersuri să 

intre în posesia propriei averi, însă zadarnic. Ecourile acestor eforturi 

străbat şi corespondenţa Harietei (27 februarie 1888): „El e c’am supărat 

pe d-nul Maiorescu, pentru că i-a scris recomandat, rugându’l foarte 

călduros pentru Biblioteca lui şi nişte manuscrise, pe cari el ar voi să le 

mântuie şi nici un răspuns n’a primit pănă acum. Scriind doctorului, el nu 

pomeneşte de fel de rugămintea lui.‖  

entalitatea totalitară din sanatoriul lui Şuţu, augmentată de 

„paternalismul‖ ilegal al lui Maiorescu, a făcut ca poetul să fie victima 

sistemului cartezian (Michel Foucault) de penitenciar în materie de boli 

psihice. Dacă Eminescu a fost cu adevărat nebun, după cutumele vremii, 

fireşte că Maiorescu se profilează în culorile luminoase de înţelept şi 

protector al unei averi spirituale inestimabile; dar dacă poetul a fost un om 

normal (cum spune Caragiale, de pildă), atunci liderul junimist apare într-o 

cu totul altă postură. Problema e dacă Eminescu a fost un „irecuperabil‖, 

bun pentru Mărcuţa, cum susţinea criticul, sau un condamnat la moarte 

civilă, creându-se în juru-i aparenţe. Nu cred că între N. Georgescu şi 

Călin L. Cernăianu există diferenţe esenţiale, în atare privinţă, pentru ca   

                                                           
9
 C. Popescu-Cadem, op. cit., p. 39. 

polemica dintre ei să se motiveze
10

. N. Georgescu a făcut trimiteri la cazul 

Făgărăşanu, prieten pasager al lui Eminescu. La mijloc e vorba, în 

definitiv, şi de  mentalitatea epocii în ce priveşte starea de „normalitate‖ şi 

de „nebunie‖. Or, tocmai mentalitatea publică a fost principala armă de 

manipulare a celor care l-au eliminat pe Eminescu din viaţa activă. De 

aceea, nu cred că e profitabil un cartezianism de semn întors decât al 

contemporanilor lui Eminescu spre a rezolva drama ultimilor ani ai 

existenţei pământeşti a poetului. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda foto: arborele genealogic al  lui Eminescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda foto: Ediţia Princeps 1, Ediţia Maiorescu ( exemplar aflat la Casa Pogor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda foto: Ceasul  de aur  a  lui Eminescu, marca Breguet  (Balancier 

Chronometre; Spiral Breguet). Astfel de ceas  au purtat Marie Antoanette, 

Napoleon,Stendhal,Puşkin. Astăzi , poartă Putin, Nicolas Sarkozy, Regina Angliei… 

                                                           
10

 În cap. VII al anchetei sale începute în 2008, finalizată în vol. Asasinarea lui 

Eminescu, Ion Spânu încearcă să coroboreze toate aceste ipoteze, înglobându-le în 

teza complotului. El subliniază faptul că arestarea, exilarea şi internarea, toate 

soluţiile la care puteau apela „complotiştii‖ erau greu de făptuit în condiţiile 

legilor de atunci. S-a optat pentru varianta combinată între internare şi arestare, 

opinia publică fiind intoxicată cu imaginea unui Eminescu periculos social, 

agresiv faţă de femei: Catinca Slavici, agresată în dimineaţa de 28 iunie 1883, 

doamna Capşa, Marie Obeline Vautier, ameninţată cu pistolul, în relatarea lui 

Grigore Ventura, Ana Mitraşewski, proprietara băilor de unde a fost pus poetul în 

„camisolul de forţă‖. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ați scris o carte intitulată Memorialul Mihai Eminescu. Cum 

comentați acolo mărturia doctorului Tălășescu? 
În Memorialul Mihai Eminescu, scriu textual: 
“Eminescu a suferit pentru: 
- limba română 
- credința ortodoxă 
- reîntregirea României (opunându-se Tratatului secret dintre Regatul 
Român și Imperiul Austro-Ungar, care prin punctul 2 i-a obligat pe 
românii transilvăneni să mai suporte descompusul Imperiu Austro-
Ungar până la 1 decembrie 1918). 
Eminescu a fost ucis, după șase ani de suferințe martirice (28 iunie 1883- 
15 iunie 1889). 
Limba română, așa cum a creat-o Eminescu (și pe care o vorbim astăzi), 
este cea mai mare minune care a avut loc în istoria poporului român. 
Moartea sa martirică se datorează luptei pentru credința ortodoxă în 
Regat și Transilvania (vezi articolul din ziarul “Timpul”, nr.112,2 iulie 
1883, care a făcut obiectul unei note informative a Serviciilor Secrete 
Austriece, Arhivele Statului București, pachet Viena CCXVII/2, F.13-
15, Akten, K.174). 
Moartea sa martirică este cauzată și de lupta lui pentru reîntoarcerea 
Transilvaniei în trupul României Mari. 
Eminescu a fost umilit, în special între 1883-1889, internat ilegal în 
ospicii, la Institutul Caritatea al doctorului Șuțu, la Ober-Döbling la 
Vinea, la Mânăstirea Neamțului (în 1883, 1883-1884, 1887, 1889). 
Internările, interdicțiile, ținut în cămașă de forță, tratat cu injecții cu 
mercur, totul ilegal și eronat. Eminescu a fost ucis prin lovire în țeasta 
capului, cu o cruzime cumplită. Stopul cardiac a avut loc și din cauza 
celui de-al treilea tratament cu injecții cu mercur, sau a murit din cauza 
lovirii și zdrobirii craniului? Și stopul cardiac a venit ca “sfârșit clasic” 
(Eminescu fiind ucis prin zdrobirea țestei)? 
Autopsia doctorului Suțu arată clar că Eminescu nu a fost bolnav nici de 
sifilis și nici de paralizie generală. Doctorul Tălășescu este cel care a 
primit spre autopsiere un sfert din creierul lui Eminescu (restul 
creierului se descompusese?), și chiar și această pătrime de creier s-a 
pierdut cu borcan cu tot. 
Martorul ocular doctor Tălășescu vorbește în articolul “Creerii lui 
Eminescu” de revolta sa și a doctorului Gheorghe Marinescu față de 
maltratarea creierului celui mai genial român. Maltratarea creierului 
însemna: 

1. „Așchiile țestei capului zdrobită de o mână criminală”; 
2. “Creer ucis de o violență crudă”; 

“Mutilat după moarte”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ați vorbit de mai multe ori despre agenda lui Eminescu (anume 

manuscrisul 2292) și despre o însemnare pe care o considerați mărturia 

proprie a lui Eminescu privind destinul său tragic. Vreți să ne 

explicați această agendă secretă a lui Eminescu? 
 
Fiindcă vreau să clarific testamentul și mărturisirea lui Eminescu prin 
Vedenia Cărții și Vedenia proorocului, îngăduiește-mi să răspund cât se 
poate de complet, fiind vorba de Eminescu și de lucrul cel mai cumplit 
pe care i l-a hărăzit destinul. Dacă se va dovedi că Regele Carol I a 
comandat crima și uciderea a fost instrumentată de Maiorescu, atunci 
lucrurile sunt extrem de grave și pentru Rege și pentru Maiorescu. Am 
avea un Rege criminal, fondator al Academiei Române, omul care o 
obținut independența României. Crima i-ar da dreptate lui Nietzsche, 
care scrisese că “Hohenzollernii sunt o rasă de criminali stacojii”. Iar 
Maiorescu, întemeietorul culturii române moderne! – un plagiator 
asiduu în Logică, biet prim-ministru în 1913, când se împlineau 30 de ani 
de la prima semnare a tratatului secret cu Austro-Ungaria (și prim-
ministrul Maiorescu, știutor din 1883, va semna din nou tratatul în 1913). 
Așadar, scria Eminescu: „Oamenii învăţaţi caută o armă desperată în 
nihilism”. 
Nihilismul ultimei disoluţii trebuia imprimat Regatului Român la 28 
iunie 1883, ca versiune de împotrivire contra unui declin care i se înfăţişa 
lui Eminescu ca destinat dar nedestinal. 
Altfel de ce nihilistul Mihai Eminescu şi-ar fi dorit a-şi scrie Agenda 
secretă (ms.2292) în ligaturi sanscrite, mai ales în legătură cu ceea ce va 
afla despre Ardeal? 
Subconştientul lui de voievod fără ţară întreagă se cutremura de 
caballele multiple. 
În alt loc (ms.2266, fila 45v-caietul unde îşi scrie lucrurile grele-; 
asemenea ms.2257, toate cele însemnări din 1883) chiar cuvântul 
“intrigă”, caballă, este scris în cascadă în devanagari, alfabetul 
sanscritei: 
“ka 
[bah-(corr.bha) 
[la" 
Subteranele încrucişate ale nihilismului mental din Agenda Secretă par 
încrustate în două însemnări apropiate ( filele 35r şi 38r) pe care le 
dezvăluim faţă către faţă: 
ms.2292, 35r 
  
Kaballa 
Versete[le] lui Iesechiel 
din Ueberweg 
Julius Robert Mayer 
a=a 
 
 
 
 
 
 
 
- See more at: http://www.ziaristionline.ro/2013/12/22/document-eminescu-
nu-a-avut-sifilis-constantin-barbu-regele-si-maiorescu-sau-despre-uciderea-lui-
eminescu/#sthash.HHy1NeGb.dpuf 
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II 
 
Kant idealismul trans[cendental] 
  
ms.2292, 38r 
  
Societatea Miron Costin 
Kaballa Xenophiobiei 
I. CH. I: DR. 
ICR. IMP. DACR[O]M 
Pag I 
KABALLA 
Carte cu cheie 
sanscrită 
grecește                       Iesechiel 
ovreieşte 
  
Mentalul subteran “a=a”,  se pertransversează cu teoria ecuaţiunii 
universale, obsesia genială a lui Eminescu. 
Caietul 2267 le aşază faţă-n faţă. 
a) “Ce este natura naturans: o cantitate de mişcare. Ce e natura 
naturata? Termenii fenomenologici ai cantităţii de mai sus: a=a”(f.163r). 
b) “…teoria ecuaţiunii universale. .”(f.l64r) 
O cheie a cărţii apare, poate, din cuvintele care corump pecetea: 
xenofobie, Julius Robert Mayer, Kant. 
Corumpătoarele cuvinte apar la începutul caietului 2267: 
a)”Instinctul conservaţiunii rasei, xenofobie. Dar acest instinct nu 
distinge decât rasele irredenzate, bătrâne; e indiferent cu rasele tinere 
cari au aceleaşi înclinări”(ms.2267, f lv), 
b)„Kant – cel mai profund dintre muritori, a descoperit că spaţiul ca 
mărime este pururi egal cu sine însuşi, că orice parte am lua din el, 
aceasta e determinată în mod apriori de inteligenţa noastră, atât în 
privirea mărimii ei, cât şi în privirea raportului faţă cu restul spaţiului. 
Tot astfel se-ntâmplă cu timpul. Deşi închipuindu-ni-l ca infinit, fiecare 
parte a lui determină tot trecutul şi tot viitorul, e o linie de demarare 
între ceea ce-a rămas îndărăt şi ceea ce se va-ntâmpla înainte. În privirea 
cauzalităţii el rămâne mai obscur.” 
c)„Aici vine J. Robert Mayer şi susţine că întreaga energie cuprinsă în 
sistemul nostru solar este o sumă constantă, incapabilă de-a fi 
diminuată sau sporită, pururi puteri sunt termenii fenomenologici, cari 
adunaţi la un loc ne dau pururi acea sumă constantă.(ms.2268, f.9v).” 
Numele lui Robert Mayer îl va rosti şi pe peronul Gării de Nord, urcat 
de Maiorescu în trenul spre Viena, adică la Ober-Döbling, institut de 
alienaţi. 
  
Destinul lui Robert Mayer seamănă într-un period al vieţii cu al lui 
Eminescu, anume când, între 1852-1854, se afla în institutul de alienaţi 
din Coppingen. 
Eminescu traduce din Robert Mayer, Bemerkungen über die Kräfte der 

unbelebten Natur (ms.2267, ff.1r-9r) (chiar şi capitolul matematic-
explicativ din Clausius, din 1867), “lucrare ce reprezintă baza 
principiului întâi al termodinamicii”. 
Este posibil ca Eminescu să fi fost străfulgerat de principiul lui Robert 
Mayer, causa aequat effectum. 
“Kant” omniprezent în mintea lui Eminescu, -demn de reamintit fiind 
notele marginale aşezate lângă traducerea din Critica raţiunii pure. 
Versetele lui lesechiel ar putea fi cele din Vedenia cărţii X (II, 9-10) şi 
Vedenia proorocului XX(III, 1-3, 9, 17, 24-26). 
În limbajul şi cu imaginile Apocalipsei, Dumnezeu îşi îndeamnă Fiul să 
mănânce Cartea (9.”Şi privind eu, am văzut o mână întinsă spre mine, 
şi în ea o hârtie strânsă sul; 10. Şi-a defăşurat-o înaintea mea, şi am 
văzut că era scrisă şi pe o parte şi pe alta; plângere, tânguire şi jale era 
scrie în ea”) şi Cartea va sătura lăuntrul pântecului, dulce ca mierea 
fiind. 
Simbolic, fruntea firului va fi de diamant, poziţia lui va fi de 
supraveghetor Casei. 
Ca şi Apocalipsă, devorarea Cărţii are caracter sacrificial. 
Catafagia Cărţii îngereşti este ca şi identică în Apocalipsă şi în versetul 
lui lesechel. 
Carte cu cheie pare aşezată pe-o cruce, tau. 
În Iesechel IX, 4 citești: “Treci prin mijlocul cetății, prin Ierusalim, și 
înseamnă cu semnul crucii [litera tau] pe frunte pe oamenii care gem și 
care plîng din cauza multor ticăloșii care se săvârșesc cu mijlocul lor.” 
În Ueberweg (Grundriss der Geschichte des Philosophie) avem trimitere la 
Iesechel, X. 
Ce cheie căutăm, cum o găsim? Cine este încifratorul? De ce încifrează? 
Să existe oare vreo descifrare?(“Ce mai mult o încifrează cel ce vra a 
descifra “?) 
Din Vedenia cărţii şi Vedenia proorocului, înţelegem că devoratorul 
cărţii (biblion), carte vestitoare, conţinătoare a tainei dumnezeieşti  

(mysterion) are minte de diamant şi este supra-veghetorul Casei 
(Fiinţei) lui Israel. 
Înduhovnicit, i se dezvăluie de către Dumnezeu “să se închidă în casa 
sa” (III, 24), fiindcă “se vor pune asupra ta frânghii cu care vei fi legat, 
ca să au mai ieşi în mijlocul lor” şi “limba ta o voi lipi de cerul gurii tale 
ca să fii mut”(III, 25) 
Seamănă prea mult cu viaţa lui Eminescu? Cine posedă “taina lui 
Dumnezeu”, prin “ruperea peceţilor” (lysisphragidon) (care poate fi şi 
eliberarea de cruce, ca la Meister Eckardt (tollere crucis) trebuie legat în 
frânghii (sau în cămaşă de forţă) şi declarat s-mintit. 
Der tolle Mensch în Nietzsche: Gott ist todt 
Ein aufgegebener Mensch, Eminescu abandonat, sacrificat chiar (aşa cum 
îi transmitea lui Maiorescu prin scrisoarea lui Missir) 
Dezvăluirea morţii lui Dumnezeu o face dintr-afara minţii şi nici măcar 
văzătorul Feţei nu scapă cu viaţă, în Cartea simbolică. 
Dar catafagia biblică nu înseamnă numai devorate (prin mâncare şi 
disolvare) a Cărţii, fiindcă verbul phagein (a mânca, a devora), este 
totuna cu Cartea însăși, fagus, în latineşte. 
Altfel şi invers, cartea sacrificată este carte sacrificantă. 
Cartea (Poesii, 1883) pe care Maiorescu o duce lui Eminescu la Ober-
Döbling, e parte dintr-un ritual sacrificial invers. 
Thysia înseamnă “a da ceva focului”, în greacă, iar nietzscheanul tolle e 
din aceeaşi familie a sacrificiului. 
Tolle şi aufgegebener rostesc acelaşi lucru, iar germanul Geben se 
hrăneşte din aceeaşi rădăcină cu sanscritul grah, cate precedat de 
negativul ni-, înseamnă chiar sacrificare (cum bine ştia Eminescu 
însuşi, traducând din Glossarul lui Bopp). 
Agenda lui Eminescu este o mărturie greu încifrată pe care Eminescu a 
lăsat-o ca secret sacrificator. 
X Iesechiel, Vedenia cărții (II, 9-10): 
II, 9: “Și privind eu, am văzut o mînă întinsă spre mine și în ea o hîrtie 
strînsă sul”; 
II, 10: “Și a desfășurat-o înaintea mea, și am văzut că era scrisă și pe o 
parte si pe alta; plîngere, tînguire și jale era scris pe ea.” 
XX Vedenia proorocului (III, 1-3, 9, 17, 24-26): 
III, 1-3: 1.”Apoi mi-a zis: Fiul omului, mănîncă ceea ce ai dinainte, 
mănîncă această hîrtie și mergi de grăiește casei lui Israel!” 
2. “Atunci eu mi-am deschis gura și Acela mi-a dat să mănînc cartea 
aceea.” 
3. “Și mi-a zis: “Fiul omului , hrănește-ți pîntecele și-ți satură lăuntrul 
tău cu această carte și-ți satură lăuntrul tău cu această carte pe care ți-o 
dau Eu!” Și eu am mîncat-o și era în gura mea dulce ca mierea” 
III, 9: “Voi face fruntea ta ca diamantul, mai tare decît stînca. Să nu te 
temi de ei și de fața lor să nu te sperii, căci ei sînt un neam de 
răzvrătiți”. 
III, 17: “Fiul omului! Iată, te-am pus stejar casei lui Israel; vei asculta 
deci cuvântul ce-ți va ieși din gură și-l vei naște ca din partea Mea”. 
III, 24-26: 24“Dar a intrat în mine Duhul și m-a ridicat în picioare, iar 
Domnul mi-a grăit și mi-a zis: “Mergi și te închide în casa ta!” ” 
25: “Fiul omului, iată se vor pune asupra ta frîngii cu care vei fi legat, ca să nu 

mai ieși în mijlocul lor.” 
26: “Și limba ta o voi lipi de cerul gurii tale, ca să fii mut și să m-i mai poți 

mustra, că aceștia sunt un neam răzvrătit.” 
  
Recunosc că este foarte complicat, dar Eminescu nu este simplu. 
  
- See more at: http://www.ziaristionline.ro/2013/12/22/document-
eminescu-nu-a-avut-sifilis-constantin-barbu-regele-si-maiorescu-sau-
despre-uciderea-lui-eminescu/#sthash.N77BQaxd.dpuf 
 

 Cum credeți că se va lămuri definitiv dacă Eminescu a fost sau nu 
ucis?  

Prin deshumare. Apoi rămășițele sale domnești să fie așezate într-un 
sicriu de argint, în vid, ca să reziste nealterate de aici înainte câteva 
secole. Așezate cum se cuvine într-o bisericuță, în vecinătatea căreia se 
va afla Catedrala Neamului. Eminescu va trebui să fie deshumat. După 
protocolul pe care l-am schițat în Memorialul Mihai Eminescu. Dacă va 
fi găsit martir, ne vom închina la el. Dacă nu va fi găsit martir, ne vom 
închina tot la el.    
Craiova, 3 decembrie 2013 
 - See more at: http://www.ziaristionline.ro/2013/12/22/document-
eminescu-nu-a-avut-sifilis-constantin-barbu-regele-si-maiorescu-sau-
despre-uciderea-lui-eminescu/#sthash.N77BQaxd.dpuf 
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unt din ce în ce mai îngrijorat să aflu că foarte mulţi scriitori de dinainte de 

1989, au colaborat într-un fel sau altul cu Securitatea. Eu am avut de a face cu 

DSS-ul în aprilie 1989. M-au arestat în stradă, lângă fostul magazine Eva din 

Bucureşti. Mi-au înscenat o chestiune foarte gravă pe atunci, m-au acuzat că 

am aruncat manifeste împotriva PCR şi a lui Ceauşescu. Fostul maior de 

securitate Sorin Viorel Tache m-a arestat personal, în staţia ITB de la Eva. M-a 

urcat într-o dacie neagră şi m-a dus direct la ministrul de interne de atunci, 

Postelnicu. Ăsta, prima dată, urlând la mine, m-a înjurat de mamă… Eu i-am 

replicat: “Tu cine dracu mai eşti, mă, de mă înjuri de mamă?”. Postelnicu, încă 

tremurând de furie, m-a întrebat: “Eşti membru de partid?”. Eu i-am spus că nu 

sunt, că sunt scriitor… Brusc, Postelnicu s-a calmat şi a ordonat: “ Luaţi-l de 

aici, mă!”. Maiorul Tache m-a luat şi m-a dus, apoi, prin nişte coridoare 

întunecate şi înguste… Înainte să ies la lumină, am dat nas în nas cu un tip 

bondoc şi botos… Am reţinut figura acestuia în timp ce se saluta şi vorbea 

priteneşte  cu maiorul Tache… La câţiva ani după Revoluţia din 1989, aveam să 

văd iar acel chip: individual devenise un mare om de afaceri… Maiorul Tache îi 

spusese ăstuia, aşa, în glumă, atunci, pe culoarele Securităţii,: “ Ia, măi! Ia fă o 

luptă cu ăsta ( cu mine, adică) că face pe nebunul”… Botosul era sportiv la 

Dinamo în vremea arestării mele de către Securitate. O să risc, totuşi să-i dau 

numele acestui botos devenit, cum spuneam, mare miliardar imediat după 1989: 

Nicu Gheară!   

Aşadar, să revin: Poeţii români au avut de-a face, într-un fel sau altul, cu 

Securitatea. Unii au fost arestaţi, interogaţi, bătuţi etc. Alţii au fost racolaţi prin 

diverse metode să colaboreze cu Securitatea. Unii intimidaţi de Securitate, au 

cedat şi au colaborat, alţii s-au făcut frate cu dracul să treacă puntea… Dar, nu 

asta ar fi problema, până la urmă, fiindcă Istoria e selectivă… Marea dramă 

morală este că, după 1989, securiştii menţinuţi în funcţii au continuat să-i 

folosească pe unii dintre ei şi, ca să-i încurajeze, au început să-i promoveze cât 

mai mult cu putinţă. Aşa se face că scriitori necunoscuţi foarte bine înainte de 

1989, necunoscuţi pentru că valorea lor nu depăşea linia mediocrităţii, au 

început să fie traduşi peste hotare şi să fie plimbaţi peste tot pe banii statului. 

Astfel de lichele au fost promovate în tot felul de funcţii de la Ministerul 

Culturii, de la ICR sau de la USR… Unor astfel de lichele li s-au dat premii 

importante, au fost făcute persoane publice, au primit ordine şi medalii din 

partea Preşedinţilor României de după 1989. Drama morală este că, în tot acest 

timp, scriitori importanţi au fost timoraţi şi obligaţi să moară de foame pur si 

simplu, unii dintre aceşti scriitori băgaţi, astfel, în moarte civilă, au căzut 

psihic, alţii şi-au înecat suferinţa şi talentul în alcool şi s-au prăpădit… 

Exemplul cel mai recent e cel al poetului Traian T. Coşovei, poetul pur al 

generaţiei `80, care a murit anul acesta la 1 ianuarie, pradă unei suferinţe 

îndelungate, în timp ce lui Mircea Cărtărescu i-au suflat în cur securiştii şi l-au 

promovat după cum bine se ştie…  Mircea Cărtărescu a fost antrenat în trupele 

de Securitate de la Băneasa, Traian T. Coşovei a fost marginalizat şi împins, an 

de an , către moarte… AJUNGE IDIOŢILOR! SECURIŞTILOR! 

Publicăm în numărul de faţă al Revistei Scriitorul Român, încă o pagină despre 

un alt poet periferic al Literaturii Române, care e împins, chiar spre propria lui 

uimire de mediocru, spre cele mai înalte premii şi distincţii de către 

SECURIŞTI, foştii lui amici de dinante de 1989. Personajul se numeşte Ioan 

Mureşan… 

n alt poet care a fost urmărit ani la rândul de Securitate, este Alexandru 

Cristian Miloş, poet de al cărui talent a luat la cunoştinţă Geo Dumitrescu… 

Alexandru Cristian Miloş a fost o victimă permanentă a Securităţii de dinainte 

de 1989. Să vă mai spun ceva: poţi să fii foarte talentat, dacă trăieşti într-un 

sistem represiv cum a fost regimul ceauşist, e foarte greu să te realizezi pe plan 

intelectual sau material. 

Poeţii fiind firi foarte sensibile, sunt foarte uşor vulnerabili din acest punct de 

vedere, şi Securitatea ştia acest lucru. Alexandru Cristian Miloş a fost hărţuit 

în ultimii 10 ani ai regimului ceauşist. Dosarul lui de Securitate aflat ân 

arhivele CNSAS o dovedeşte. Fiind, aşadar, o victimă a Securităţii înainte de 

1989, după 1989 poetul Alexandru Cristian Miloş a continuat să fie o victimă a 

societăţii, a continuat să ducă aceeaşi existenţă chinuită… Astta pentru că 

aceiaşi securişti au continuat să-l monitorizeze, să îl izoleze prin metode 

specifice, astfel încât să-l ţină sub limita minimei existenţe… De promovare 

culturală, nici vorbă… Pentru că asta se întâmplă cu scriitorii din România după 

1989. Sunt promovaţi scriitorii care au colaborat cu Securitatea. Punct. Sunt 

promovaţi scriitorii care nu produc opera majore, de specific naţional, de 

valoare universală. România trebuie să fie ţinută, în continuare, în genunchi!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oetul bistriţean Alexandru Miloş a fost urmărit de Securitate timp de 

zece ani, începând din aprilie 1979 şi până în decembrie 1989. Acest 

fapt a fost confirmat de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor 

Securităţii (CNSAS), după ce Alexandru Miloş a înaintat o cerere în 

urmă cu câteva luni pentru a putea intra în posesia copiilor existente 

la dosarul de urmărire. 

Printre ofiţerii de Securitate care s-au ocupat de supravegherea lui 

Miloş se regăseşte şi numele lui Emil Dreptate, fostul director al 

cotidianului Mesagerul. 

Cine au fost colaboratori ai Securităţii, cum au fost racolaţi 

informatorii şi ce scriau în rapoarte – întrebări la care Consiliul 

Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a găsit doar parţial 

răspuns. 

La 23 de ani după căderea comunismului încă nu se ştie foarte clar câţi 

colaboratori a avut Securitatea şi câţi au fost urmăriţi, câţi au murit în 

anchete şi închisori ca urmare a unor note informative, dar nici câţi 

ofiţeri de Securitate au existat în România, câţi mai trăiesc sau care au 

ocupat funcţii publice după 1990. O parte din arhive a fost distrusă, iar 

altă parte a fost secretă. Din dosarele disponibile, multe nu au fost încă 

deschise. 

Pe 10 decembrie, George  Maior – directorul SRI, declara în plenul 

Parlamentului, că 99% din arhiva Serviciului a fost predată CNSAS şi 

că începând cu acea dată „Serviciul se poate considera desprins complet 

de anumite tare ale trecutului” de asociere cu fosta Securitate. 

Printre cei care au aflat recent date din dosarul de urmărire 

informativă deschis de fosta Securitate se află şi poetul bistriţean 

Alexandru Miloş, care şi-a exprimat întotdeauna făţiş părerile: A făcut-

o şi înainte de 1989, dar şi după. Din această cauză a fost luat în 

colimator de Securitate timp de 10 ani, iar acum la 23 de ani de la 

revoluţie mai reprezintă spinul din talpa unora care, ajunşi în funcţii, 

încearcă să-l marginalizeze. Cu toate că a publicat 23 de volume de 

versuri şi proză, este membru al Uniunii Scriitorilor din România, 

Alexandru Miloş este neluat în seamă de autorităţile judeţene şi 

municipale, şi se afla într-o situaţie materiala deplorabilă. Poetul a 

ajuns să trăiască din doar 400 de lei pe lună, bani primiţi în baza unui 

contract de colaborare cu Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-

Năsăud. 

Ofiţerii care l-au urmărit pas cu pas 

Dosarul de urmărire informativă „POETUL”, deschis de fosta 

Securitate pe numele lui Alexandru Miloş,pe data de 26 aprilie 1979, 

numără peste 200 de pagini de note şi rapoarte ale unor ofiţeri de 



securitate şi declaraţii date de persoane aflate în cercul de cunoscuţi şi 

amici ai acestuia. Inclusiv Alexandru Miloş a dat cu subsemnatul. 

Numele ofiţerilor de securitate care s-au ocupat de urmărirea 

activităţii lui Miloş şi mai ales a afirmaţiilor publice ale acestuia, sunt 

uşor de depistat. Regăsim în dosar nume cunoscute printre bistriţeni. 

Nechiti Simion (căpitan la acea vreme, care după 1989 a ajuns şeful 

SRI), Ioan Gui (locotenent colonel), Dumitru Isac (locotenent major), 

Augustin Rus (căpitan), Mihai Belei (locotenent), Alexandru Scurtu 

(maior), Ioan Bota (locotenent major), Emil Dreptate (căpitan şi mai 

apoi maior), Florin Pop (locotenent major), Simion Paşca (locotenent 

major), I. Ene (locotenent colonel). 

Planuri de măsuri, aceleaşi de-a lungul anilor 

După ce a fost deschis dosarul de urmărire „Poetul”, apar şi primele 

note în baza informaţiilor primite de la sursele (informatorii) 

Securităţii. Astfel, pe 26 aprilie 1979 se întocmeşte un prim plan de 

măsuri cu privire la Alexandru Miloş, care „se manifestă în diverse 

cercuri ostil la adresa posibilităţilor de manifestare şi afirmare a 

tineretului din R.S. România, în general, şi a celor cu preocupări 

literare în special. De asemenea, ca o rezultantă directă a concepţiilor 

sale necorespunzătoare, elementul în cauză ne este semnalat cu 

intenţii de evaziune”. Drept urmare, se stabilesc câteva obiective: 

stabilirea cu exactitate a ideilor, concepţiilor şi manifestărilor politice 

ale lui Alexandru Miloş, anturajul său de prieteni pe care îi 

frecventează, precum şi anturajul din cadrul cenaclului de pe lângă 

Casa de Cultură, influenţele pe care le exercită asupra altor „elemente” 

sau pe care le-ar putea prelua din partea altora, natura acestora, 

clarificarea intenţiilor sale de „evaziune”, modalitatea de punere în 

aplicare, contracararea acestora. Pentru ducerea la îndeplinire a 

acestor obiective, se iau şi măsuri. Mai precis este vorba de punerea în 

mişcare a informatorilor securiştilor. 

Turnători cu nume de cod 

Primele nume conspirative care apar în acest „Plan de măsuri” sunt 

„Stan Paul”, „Florica” (care de altfel dă şi primele informaţii Securităţii 

cu privire la comportamentul lui Miloş), „Ion”. Pe parcursul anilor, 

numărul turnătorilor cu nume conspirative se înmulţeşte, apărând 

astfel „Lucian”, „Teddy”, „Ana Mare”, „Mihai”, „Vasilescu”, „Corina”, 

„Florica”, „Edith”. Toţi aceştia aveau misiunea clară să ţină aproape de 

Miloş pentru a putea culege cât mai multe informaţii despre activitatea 

sa şi despre ceea ce afirmă sau ce are de gând să scrie. 

Având în vedere că ofiţerii de securitate i-au luat în vizor şi pe cei din 

cercul apropiaţilor lui Alexandru Miloş, este foarte posibil ca 

persoanele ascunse sub nume conspirative să facă parte din acesta. 

Deocamdată în dosarul trimis de CNSAS poetului bistriţean nu este 

divulgat niciun nume real care s-ar putea ascunde în spatele numelor 

de cod. 

Mulţi au dat declaraţii contra 

Apar însă numele reale ale celor care au dat declaraţii la Securitate, 

99,99% dintre acestea fiind împotriva scriitorului bistriţean. Singurul 

care îi ia partea este Ion Moise. 

Securiştii nu s-au sfiit să cheme pentru declaraţii şi persoane minore. 

Astfel, apar cu declaraţii scrise eleve ale Liceului „Liviu Rebreanu”, în 

special de la secţia maghiară, dar şi de la Liceul Agroindustrial 

Bistriţa. 

Citat la Europa Liberă 

Securitatea s-a alarmat în momentul în care trei poezii ale lui 

Alexandru Miloş, publicate în revista „Tribuna” pe aceeaşi pagină cu o 

proză semnată de Eugen Barbu, i-au fost citite la Europa Liberă de 

Monica Lovinescu. Mai mult decât atât, Lovinescu a dat şi o 

interpretare versurilor poetului bistriţean, interpretare care ducea 

taman la secretarii de partid din Comitetul Central al PCR dar şi la 

Securitate. Asta se întâmpla în 1982. 

Ultima notă din dosarul lui Miloş este datată 7 decembrie 1989, actul 

fiind semnat de maiorul Emil Dreptate. 

Sursa: http://gazetadebistrita.ro/stiri-cluj-investigatii/dosar-de-urmarire-

informativa-poetul-securitatea-fost-timp-de-10-ani-cu-ochii-pe-alexandru-

cristian-milos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n urma solicitării d-lui Al. Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor 

din România şi membrul Asociaţiei Clujul Curat, către CNSAS privind 

o potenţială colaborare a poetului şi membru U.S.R, Ion Mureşan 

(foto), cu Securitatea comunistă, s-a primit răspunsul că apreciatul 

scriitor clujean ar fi fost recrutat de către Securitatea comunistă la 

începutul anilor 70, dar nu a oferit note informative scrise securiştilor 

până în 1989. 

“Adeverinţa nr. 962/14.04.20011. 4 – În baza Notei de Constatare 

nr.S/DI/I 2756 din data de 25.11.2010, întocmită de către Direcţia de 

Specialitate din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 

Securităţii, şi în care se regăsesc următoarele elemente: domnul 

Mureşan Ion este titular al dosarului fond reţea nr. R 182336( cota 

C.N.S.A.S ). Domnia sa a fost recrutat în anul 1973, pentru ”a cunoaşte 

atmosfera ce domneşte în cadrul cenaclurilor literare din Cluj, 

activitatea extra-cenaclu a unor personae care fac obiectul urmăririi 

informative speciale şi influenţarea pozitivă a membrilor cenaclului 

literar-Lucian Blaga-(al cărui preşedinte era)“, preluând numele 

conspirativ “Eugen “. Direcţia de specialitate nu a identificat 

documente trasmise Securităţii de către domnul Mureşan Ion. Domnia 

sa este menţionat şi în dosarele fond informative nr.I 160835( cota 

C.N.S.A.S). Adeverinţa este semnată de Preşedintele Dr.Dragoş 

Petrescu.” 

Ca urmarea faptului că nu s-au descoperit note informative scrise ale 

poetului Ion Mureşan în arhive, CNSAS nu consideră că poetul clujean 

a avut „calitatea de colaborator sau lucrător al Securităţii”. Rămâne de 

văzut dacă cercetătorii de la CNSAS vor găsi, pe viitor, note 

informative date de poetul Ion Mureşan către securişti sau acestea au 

fost distruse după revoluţie. Mai poate, fi şi ipoteza că Ion Mureşan a 

refuzat din considerente morale să dea note informative, deşi a fost 

recrutat de Securitatea comunistă, conform documentului CNSAS. 

Sursa: http://www.napocanews.ro/2011/06/exclusiv-poetul-clujean-ion-muresan-

a-fost-recrutat-de-securitatea-comunista-dar-nu-a-oferit-note-informative.html 

La foarte mulţi informatori şi colaboratori ai Securităţii, după 

1989 li s-au albit dosarele… Mulţi dintre cei cu dosarele albite fiind în 

continuare activi în lista serviciilor secrete de după 1989, 

continuatoare ale fostei Securităţi! Credem că Ioan Mureşan este una 

dintre aceste fantome astfel spălate… Ultimul premiu pe care l-a 

primit este cel de la Botoşani: ”Mihail Eminescu”… De curând, acest 

poet mediocru a declarat că se simte lângă poeţii mari ai Literaturii 

Române, datorită acestui premiu naţional de poezie… Adică, el este 

egal cu Cezar Ivănescu, de pildă... I s-a urcat scroafa-n copac, beţivului! 
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Saturday, December 21, 2013 

Rugăciunea autorului 
 

Dacă vorbesc pentru cei morți, trebuie să plec 

Din acest animal, corpul meu, 

Trebuie să scriu același poem iar şi iar, 

pentru că pagina goală e steagul alb al predării lor. 

Dacă vorbesc pentru ei, trebuie să merg pe marginea 

Din mine, eu trebuie să trăiasc ca un om orb 

care trece prin camere fără să  

atingă mobilierul. 

Da, eu trăiesc. Pot trece pe străzi în cer 

 "În ce an suntem?" 

Pot să dansez în somn  și să râd 

în fața oglinzii. 

Chiar şi în somn fac o  rugăciune, Doamne, 

Voi lăuda nebunia ta, și 

într-o limbă care nu-i a mea, vorbesc 

de muzica care ne trezește, muzica 

în care ne mișcăm. Pentru că orice spun eu 

este un fel de petiție, și-n cele mai întunecate 

zile trebuie să  laud. 

-Ilya Kaminsky, din cartea ―Dancing in Odessa‖, Trad. M.I.F. 

Dana Jennings editorialistă la New York Times, apreciază că Ilya 

Kaminsky este unul din cei mai buni poeţi din ultimii ani, iar cartea 

sa de poeme Dancing in Odessa(2004), rezistă în topurile de vânzări 

tocmai pentru calitatea artei poetice a lui Kaminsky, un poet originar 

din fosta URSS, apariţia lui în SUA fiind ―una din descoperirile 

acestui secol, un poet care ne arată ce este poezia‖. 

O cronică în New York Times poate impune în lume un poet. 

Să nu ne mai amăgim că Nicolae Manolescu e vreun cronicar genial. 

Istoria literaturii a lui N.M. nu valorează nici cât un sfert de cronică  

din NY Times. Punct. Îi sugerăm lui Mircea Cărtărescu să emigreze 

în America,dar fără banii ICR-ului…Acolo, nu funcţionează 

aranjamentele… Iar premiile se acordă, nu se… cumpără de către 

cadrişti pentru nu ştiu ce orbitor cu farurile, vitrinele şi fotografiile 

sparte de vreun plagiator… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Continuare din pagina 4 ) 

Spionul “rupt în fund” al DIE este Emilian Traian Ioan 

Andreescu, de 64 de ani, vorbitor de 11 limbi străine, licenţiat a trei 

facultăţi, ultima la 62 de ani, şi care, în 1967, la Misiunea York 

ONU de la New avea nume de cod “Anton Traian” şi era 

încadrat la UM 0920/V2 – Direcţia Spionaj Politico – Economic 

Americi şi alte Regiuni. Ofiţerul în rezervă Emil Andreescu a 

avut plăcerea să petreacă o lună în concentrare la Comandamentul 

Trupelor de Securitate alături de Mircea Cărtărescu şi alţi activişti 

de seamă ai Partidului şi Securităţii care, pe parcursul 

antrenamentului de politruci au publicat şi revista “Activistul” şi 

s-au instruit cu arma în mână alături de trupele”Direcţiei a V-a 

Securitate şi Gardă (paza lui Ceauşescu). Printre colegii săi de 

concentrare la Securitate: câţiva ofiţeri de Miliţie şi Securitate, dar 

şi Ioan Popa, redactorul şef al revistei “Drum Nou”, ziarul 

judeţean de Partid Braşov, după ’90 “Gazeta de Transilvania”; 

Doru Munteanu, activist la Secţia Cultură a Judeţenei de Partid 

Braşov, viitor director ProTV Braşov; Pârlog, asistent universitar 

la Academia de Partid “Ştefan Gheorghiu”; sau viitorul fondator 

la Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ, 

Industrie şi Agricultură Timişoara, miliţianul Tiberiu Muia.  

Scrie Ohanesian: “În 1981, pe când era trimis în pregătire la 

Regimentul I Securitate Băneasa (unde este acum Jandarmeria – 

foto în uniformă cu armă), l-a avut coleg de cameră pe celebrul 

scriitor M. Cărtărescu, sublocotenent de Securitate, adus într-o 

concentrare cu scoatere din producţie de o lună. Spionii externi îşi 

amintesc de astfel de concentrări ale celor care făcuseră armata la 

Securitate (absolvenţi de drept, litere, limbi străine, istorie, 

filozofie) ca fiind ceva normal. Era trecerea de la ofiţeri în 

rezervă, la activişti de partid. Un viitor activist caricaturist 

desena, iar Cărtărescu scria epigrame toată noaptea pentru revista 

Activistul. Îi mâncau ţânţarii până adormeau.” Simpatic, nimic de 

zis. Ziarişti Online a avut onoarea să stea de vorba cu fostul spion 

al DIE Emil Andreescu şi pe teme literare care, din întâmplare, l-

au prins şi pe Cărtărescu. L-au prins în funduleţul gol.  

http://www.ziaristionline.ro/2012/05/16/cărtărescu-

sublocotenencartarescu-sublocotenent-la-securitate-instruit-cu-activişti-

miliţieni-şi-ofiţeri-die-pentru-a-deveni-politruc-video-exclusivt-la-

securitatea-instruit-pentru-a-deveni-politr/ 

Adresa unde puteţi găsi caseta video în care fostul ofiţer de 

Securitate povesteşte despre Cărtărescu, tînăr sublocotenent de 
Securitate antrenat pentru a devein politruc: 
http://www.dailymotion.com/video/xqultk_cartarescu-sublocotenent-

la-securitate-antrenat-ca-politruc-si-scriitor-la-activistul_news   
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