
Cine şi cum poate să scrie astăzi (despre) epistola amoroasă? - articol de Delia Ungureanu 

Mărturisesc de la început faptul că am (ne)şansa de a-i cunoaşte pe mulţi dintre membrii grupului 

Erotographos 50 + 1, în calitate de foşti sau actuali studenţi ori de foşti colegi de generaţie şi nu numai. 

Este o şansă faptul că am aflat despre acest volum încă din faza de proiect, de la doamna profesoară 

Antoaneta Tănăsescu, al cărei entuziasm m-a făcut să aştept cartea cel puţin intrigată.  

O temă extrem de generoasă şi de ofertantă precum scrisoarea de iubire, dragoste, amor, tratată din 

perspective multiple, prea diverse, de specialişti şi începători deopotrivă (aceştia din urmă de valori la fel 

de diferite), în absenţa unei coloane structurante a volumului, care să îi dea coeziunea necesară unei 

abordări tematice, riscă să submineze un proiect altfel plin de entuziasmul specific oricărui început 

Ceea ce ar fi putut fi un volum tematic actual, gîndit metodic şi tratat coeziv de un număr mai restrîns de 

autori, devine un volum mult prea eterogen pentru a convinge pînă la capăt. Din păcate, eterogenitatea 

este unul dintre… păcatele şi nu plusurile acestui volum dedicat unei teme atît de vechi şi (probabil) veşnic 

intrigante precum amorul, iubirea ori dragostea.  

Capitolul al şaptelea, cel de încheiere, „Ceea ce e important e invizibil pentru ochi“, îi aparţine Antoanetei 

Tănăsescu. Aici aflăm unele explicaţii privind alcătuirea eterogenă a volumului: „Pentru că Scrisoarea de 

iubire, dragoste, amor nu e o sumă de cărţi, oameni şi ani, ci, mai degrabă, o stare de spirit greu de 

«tradus». Am găsit, oare, cuvintele?“. Scrisoarea de dragoste este „semnul unui mod de a gîndi, deci de a 

scrie, prin care o epocă se defineşte. Ea este un elocvent autoportret al clipelor timpului“. [...] 

Articol publicat in decembrie 2009, nr. 505 al Observatorului Cultural 

 

*** 

 

Individualul în era postumanului - articol de Cezar Gheorghe 

Un instinct născut dintr-un anacronism pozitiv (există şi aşa ceva!) mi-a dictat să scriu despre volumul 

intitulat Scrisoarea de iubire, dragoste, amor, volumul colectiv publicat de membrii grupului Erotographos 

50+1. Din acelaşi instinct anacronic de conservare a individualităţii, reluînd îndemnul lui Andrei Codrescu, 

îmi voi avertiza semenii din comunitatea virtuală: „dacă nu ştiţi încă de sînteţi uman sau postuman priviţi 

părţile «corpului» vostru: oraşul, casa, maşina, iPhoneul, laptopul, iPodul, sistemul surround artificial“. 

Dacă 60% din corpul vostru este acum electronic sau bioelectronic, dacă trăiţi într-un spaţiu destinat 

maximizării eficienţei, dacă messengerul, e-mailul şi Facebook sînt prezenţe zilnice în viaţa voastră, va 

trebui să găsiţi un antidot împotriva pierderii creativităţii pe care încă o posedaţi. O carte despre scrisoarea 

de dragoste pare pe cît de anacronică – pentru timpul în care trăim –, pe atît de necesară conservării 

individualului în epoca virtualului.  

Primul capitol este format din texte care radiografiază metamorfozele stilului epistolar într-o perioadă şi 

o arie disciplinară destul de întinse, de la o scrisoare datînd din vremea Antichităţii greceşti, la reflecţii 

asupra scrisorii şi a stilului epistolar dintr-o perspectivă lingvistică, pînă la analiza transformările suferite 

de scrisoarea de amor în epoca e-mailului. Capitolul al II-lea reuneşte texte diferite sub titlul „Lumea 

corespondenţei“ şi este însoţit de un „remember“, semnat de Antoaneta Tănăsescu care scrie, în calitate 



de coordonatoare a volumului, un „text-manifest“ pentru grupul Erotographos („ne întoarcem, astfel, 

numai în aparenţă de unde am plecat şi verificăm (a cîta oară?) că viaţa nu se lasă sedusă de sunetul de 

corn al soluţiei unice [...] prilej de a observa că internetul nu a învins definitiv“) urmat de un scurt istoric 

al regulilor şi modelelor epistolare în spaţiul românesc. Cel mai atrăgător text din acest capitol este cel 

dedicat corespondenţei de dragoste dintre Paul Celan şi Ingeborg Bachman. La fel de interesante au fost 

şi reflecţiile Ancăi Băicoianu pe marginea unei antologii a celor mai frumoase scrisori de dragoste. 

„Prezentul fîşneţ al celor vii, prezentul alunecos, mereu în mişcare, care vorbeşte de un moment nicicînd 

prezent, pentru că intervalul necesar articulării îl transformă deja în trecut, iar articularea însăşi e deja (în) 

viitor – ei bine, acest prezent contaminează obiectul iubirii, îl îmbolnăveşte de transformare, îl face locuibil 

Un alt capitol al cărţii este compus din răspunsurile la un „Chestionar“ menit să determine rolul jucat de 

scrisoarea de amor în viaţa respondenţilor. Concluzia stă sub semnul inexprimabilului: „asemenea 

sentimentului pe care îl defineşte, epistola de iubire este ireductibilă la concept, teritoriu al inefabilului, 

evanescentului, posibilului cu centrul pretutindeni şi nicăieri.“  

În încheiere, textul Antoanetei Tănăsescu – „Ceea ce e important e invizibil pentru ochi“ – oferă cititorului 

geneza volumului şi semnalează dificultatea unui teritoriu de cercetare atît de vast precum scrisoarea de 

dragoste. Demersul de cercetare al grupului Erotographos este, cred, edificator pentru contextul actual al 

comunicării în epoca virtualului: „Deşi a mers pe căi ocolitoare, pornind de departe, de foarte departe, 

am înţeles pînă la urmă că scrisoarea de dragoste, contrar opiniei comune, e importantă nu doar pentru 

corespondenţi, pentru exprimarea neliniştilor, a bucuriilor lor. Ea este semnul unui mod de a gîndi, deci 

de a scrie, prin care o epocă se defineşte. Ea este un elocvent autoportret al clipelor timpului“. Rămîne de 

văzut – într-o epocă în care toţi şi niciunul participă la scrierea istoriei – cum va arăta (auto)portretul 

timpului nostru. 
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Păcatele limbii – articol de Rodica Zafiu 

[...] Volumul e o autentică manifestare postmodernă: savant şi copilăros, sobru şi ludic, nostalgic şi 

updatat, preferă să nu aleagă, ci să juxtapună. E un produs editorial de succes, cu destinatar multiplu: 

pentru esteţi şi rafinaţi, pentru universitari docţi şi pentru tot felul de alţi cititori. [...] 

Scrisoarea e în sine un tip de text fascinant, hibrid şi ambiguu, oscilând între spaţiul privat şi cel public, 

între limbajul familiar şi intim şi cel solemn şi ceremonios. Iar scrisoarea de dragoste adânceşte cel mai 

mult tensiunile genului (asociind colecţia de clişee cu emoţia spontaneităţii). Modelele de scrisori de pe 

vremuri ne apar azi surprinzător de concrete („Poziţia mea nu-mi permite să mai continuăm relaţii la care 

păreţi că ţineţi puţin şi care dau subiect de vorbă tuturor funcţionarilor gării”, p. 57), rămânând misterios 

modul în care cei interesaţi le adaptau la propria lor viaţă. Şi-l imaginează una dintre autoarele cărţii: „Şi 

cât de caragialescă trebuie să fi fost mai ales scena compunerii. El transcria scrisoarea nr. 28. Ea lectura 

înfrigurată şi răspundea cu scrisoarea nr. 112 (pentru domnişoare). El se înverşuna. Copia şi nr. 92. Ea 

răspundea cu nr. 123″ (Diana Leca, p. 91). Ghidurile noi de redactare, disponibile din belşug on-line (şi din 



care sunt traduse fragmente în carte) sunt mult mai seci, abstracte şi funcţionale – dar tot involuntar 

comice, în ambiţia lor de a formula reguli pentru scrisoarea de dragoste: „Specifică modul în care relaţia 

ţi-a îmbunătăţit viaţa, în toate domeniile” (p. 58); „Nu te referi explicit la părţi anatomice” (p. 59). 

Asumându-şi, pe mai multe voci, categoriile profund pozitive ale fragmentarului şi hibridului, Scrisoarea 

de iubire, dragoste, amor lansează o formulă editorială nouă, ingenioasă. Spiritul ludic face asemenea 

minuni: cartea înzestrată cu umor şi cu autoironie va putea fi folosită în bibliografii universitare, dar şi 

răsfoită cu curiozitate şi citită cu plăcere, născând pe nesimţite idei noi, dar şi poftă de scris epistole.  
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