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Au venit securiºtii,
au plecat turnãtorii

La alegerile din noiembrie 2000, au plecat de
la putere turnãtorii ºi au venit securiºtii � aºa aº
fi început acest text în mod normal. E o observaþie
care se impune dupã lectura listelor de colabo-
ratori ai Securitãþii fãcute publice de CNSAS:
la PDSR ºi PRM predominã ofiþerii de Securitate,
la PNÞCD ºi PNL � turnãtorii la Securitate.
Puterea ºi opoziþia de astãzi ºi de ieri colaborau
deci, cât se poate de constructiv, înainte de
decembrie �89...

Însã, la aflarea veºtii cã seniorul liberal Dan
Amedeu Lãzãrescu a fost turnãtor calificat al
Securitãþii, nãuceala mi-a spulberat rezervele de
sarcasm. În general, am pretenþia cã, fãrã sã
cercetez vreo arhivã, pot sã intuiesc cine ar fi
putut fi ºi cine nu turnãtor. Domnul Lãzãrescu a
fost eroul unui editorial scris astã-toamnã de
subsemnatul, în care îl numeam �fost puºcãriaº
politic, intelectual de rasã, liberal pursânge�. Îl
consideram un simbol viu al anticomunismului
feroce ºi anacronic, dar admirabil, un pãzitor al
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tradiþiilor celor 150 de ani de liberalism
românesc. Dupã ce, de 11 ani încoace, îmi sfre-
deleºte timpanele cu vocea lui de pterodactil
rãcit, intonând: �þarul rus, tancurile sovietice...
liberalii aruncaþi în puºcãrii... majestatea sa,
regele Mihai I... comunismul asiatic care ne-a
cotropit� etc. etc., se dovedeºte cã marele anti-
comunist Amedeu era turnãtor, ºi nu unul oare-
care: pe bani, plãtit în lei ºi valutã, ºi cu sistemã,
turna pe toatã lumea, democratic. Un membru
CNSAS pe care l-am întrebat ce conþine dosarul
Lãzãrescu mi-a spus cu voce joasã: imaginaþi-vã
tot ce poate fi mai rãu...

�Explicaþiile� pe care le oferã bãtrânul
Amedeu pus în faþa faptului sunt ºi mai nãuci-
toare. �Dupã revoluþia gorbaciovistã din �89, nu
s-a exercitat nici un ºantaj împotriva mea pe
baza acestui dosar. Mi s-a îngãduit (sic!) sã fiu
unul dintre cei mai hotãrâþi adversari ai neo-
comunismului�. Antineocomunism cu voie de la
Securitate! Tare iubit de Diavol a mai fost acest
Amedeu � cel iubit de Dumnezeu. �Am fost
chemat în noiembrie la Comisie ºi am arãtat
toatã problema mea ºi mi s-a spus cã o parte din
Comisie era de acord sã nu se publice numele
meu�, mai zice dl Lãzãrescu. Deci omul fãcea
demersuri la CNSAS pentru ca activismul sãu la
Securitate sã fie muºamalizat. Asta nu fãrã a
pretinde cã a colaborat cu Securitatea în mod
�onest�, fiind trimis pe la diverse congrese prin
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strãinãtate unde îi urmãrea pe duºmanii României,
fãcând rapoarte, contra cost, fireºte � ºi atunci
ce mai era de ascuns, dle Lãzãrescu? ªi ce
deosebire mai e între discursul dvs. ºi cele ale
colonelului Merce sau ale generalului Pleºiþã?

De fapt, problema nici mãcar nu e colabo-
rarea cu Securitatea a dlui Lãzãrescu. Dacã a
fãcut-o, a fãcut-o, nu l-aº întreba niciodatã de ce
� puºcãria, teama, disperarea, izolarea, pot fi
atâtea... Problema e cã omul acesta a candidat
pentru Parlamentul României ºi a fost ales fãrã
sã spunã un cuvinþel despre nuanþele de albastru
din cravatele sale boiereºti. Problema e cã nu s-a
retras în tãcerea în care îl auzi pe Dumnezeu, ci
a continuat sã clãnþãne. Nicolae Steinhardt
povesteºte cã în puºcãria politicã deþinuþii erau
siliþi de gardieni sã-ºi mãnânce excrementele.
Întregul discurs anticomunist fundamentalist de
dupã �89 al lui D.A. Lãzãrescu aratã cã existã
intelectuali care pot, de bunã voie ºi nesiliþi de
nici o Securitate, sã mãnânce cãcat în cantitãþi
impresionante, inaccesibile omului de rând. Cu
aceeaºi acurateþe ºi fervoare cu care îºi scria
delaþiunile pentru uzul braþului înarmat al comu-
nismului, dl Lãzãrescu vitupera peste ani împotriva
alipirii la PNL a comuniºtilor ºi securiºtilor din
partidul lui Meleºcanu. În loc sã se ducã în
singurãtate ºi sã-ºi scrie operele complete, inclu-
zând ºi delaþiunile, dl Lãzãrescu a þinut sã fie în
luminile rampei cât s-o putea. Puþin i-a pãsat, ca
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ºi lui Quintus ºi Paleologu, cã poate mânji astfel
ideea liberalã, cã poate justifica ceauºismul, cã
poate compromite definitiv despãrþirea acestei
þãri de comunism. Ce n-au reuºit gloanþele trase
de Armatã, Securitate ºi Miliþie în piepturile
tinerilor, în decembrie �89, iatã cã reuºesc acum
domnii reprezentanþi ai partidelor istorice � sã
distrugã orice reper moral pe teritoriul României.
Ce mai poate face un simplu cetãþean român,
care n-a avut nici o treabã cu Securitatea ºi a
vrut sã scape de comunism, când vede, dupã 11
ani de �libertate�, cã toatã politica, la stânga, la
dreapta ºi, oricum, deasupra capului lui e o împe-
rechere a Diavolului cu slugile sale? Ce sã facã,
lasã dracului slugile ºi-l voteazã pe dracul însuºi,
conºtient cã rãmâne, în felul acesta, fãrã nici un
Dumnezeu.

Cerul de deasupra noastrã e acum complet
gol. Firmele strãlucitoare din centrul Capitalei
ºi maºinile de lux nu pot sã înºele: trãim într-o
Românie ucronicã, în care, moral vorbind, Revo-
luþia din �89 n-a avut loc niciodatã. Moralitatea,
ca ºi orice alt concept care face apel la spiritul
colectiv, cu excepþia strigatului pe stadioane, nu
mai intereseazã pe nimeni. Majoritatea româ-
nilor nu mai încearcã decât soluþii individuale,
animalice, de supravieþuire: pãcãlesc sau jefuiesc
statul, omoarã, furã, se drogheazã sau pleacã în
Occident. Când nu aleg calea cea mai directã de
a-l regãsi pe Dumnezeu: rata sinuciderilor la
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100.000 de locuitori a crescut de la 15,6 în 1999
la 17,4 în 2000. Iar mie nu-mi rãmâne decât sã le
urez venerabililor octogenari Quintus, Paleologu
ºi Amedeu Lãzãrescu sã trãiascã liniºtiþi, ani
mulþi ºi fericiþi.
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Leul la circ

De când eram mic nu mi-a plãcut circul.
Dincolo de lumini, muzici ºi paiete, ºi animalele,
ºi oamenii din arenã mi se pãrea cã respirã un
aer chinuitor ºi trist. Gura cu colþurile cãzute a
clovnului semãna izbitor cu gura leului pus sã
stea în douã labe ca un pudel. Cam asta am
simþit privind la îndelung trâmbiþata galã Hagi.
Un show multicolor ºi strident, plin de zâmbete
forþate, de vorbe de complezenþã, copiat prost
dupã panaramele occidentale similare. Nu þin
sã-i contrazic ºi încerc sã-i înþeleg pe cei, mulþi
probabil, cãrora le-a plãcut. Îmi îngãdui sã cred
însã cã un mare fotbalist profesionist cum a fost
Gheorghe Hagi merita o altfel de retragere. Hagi
a fost întotdeauna un luptãtor, nu s-a fãcut
niciodatã cã joacã, a dus încleºtarea pânã la
ruperea oaselor adversarilor sau ale lui personale.
N-a fãcut niciodatã fiþe de amorul artei pe teren,
artisticãrii pentru fotoreporteri, toatã tehnica lui
superbã a fost pusã fãrã rezerve la bãtaie numai ºi
numai pentru victorie, pe care a dorit-o mereu cu
ardoare ºi pentru care s-a bãtut ca un leu. Or, marþi
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seara, leul a dansat ca la circ într-un meci mimat
ºi inutil. E prima datã în atâþia ani când mi se
pare cã locul lui Hagi nu era pe gazonul
mângâiat, nu sfâºiat de crampoane.

Nu înþeleg de ce Hagi nu s-a retras într-un
meci oficial, adevãrat ºi important, cum a fost
recentul meci cu Italia de la Bucureºti. Ar fi
putut juca în prima reprizã împotriva necru-
þãtorilor azzuri, ar fi dat, sunt sigur, totul din el
ca sã facã uitatã trista amintire a meciului cu
Italia de la Campionatul European, ar fi fost
înlocuit de un tânãr, iar sfertul de orã al pauzei,
în care ar fi fãcut turul de onoare al stadionului
ºi ar fi vorbit publicului, mie, unul, mi-ar fi
rãmas în minte cu mult mai dens ºi emoþionant
decât lãlãiala publicitarã exploatatã la maximum
de Mircea Sandu et co. ªi poate cã nu l-am mai
fi vãzut pe Hagi vociferând ºi înjurând, incredibil,
ºi de ziua lui, de data asta pe fotoreporteri ºi
cameramani.

Contrar expresiei repetate papagalic de unii
ºi alþii, eu nu cred cã Hagi e un model din toate
punctele de vedere pentru generaþia tânãrã. E un
model de dãruire pentru fotbal, de �câinoºenie�
în acest joc, ca sã nu mai vorbim despre valoarea sa
creativã de referinþã în faþa mingii. Dar pentru cine
mai este el un model atunci când scuipã, înjurã,
loveºte, rãneºte, jigneºte adversari, arbitri, coechi-
pieri, presã, spectatori, aºa cum a fãcut-o de nenu-
mãrate ori de-a lungul carierei sale strãlucite ºi
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nu s-a putut stãpâni nici în ultimele clipe, pe
stadionul �Lia Manoliu�?

De multe ori, Hagi a spus cã momentele sale
în care �nu mai e om� sunt pricinuite de ten-
siune, de dorinþa victoriei. Îl cred, deºi n-o sã
cred niciodatã cã o victorie îºi poate pãstra noima
ºi strãlucirea intacte atunci când e obþinutã prin
orice mijloace. Ce explicaþie mai poate oferi însã
Hagi pentru ce-a fãcut tocmai la sfârºit, marþi
seara, când lupta din teren fusese o parodie ºi
toatã lumea de pe stadion, de la arbitru la ultimul
om de ordine, nu voia decât sã-l aclame? Nu
existã decât una singurã: spre deosebire de alþi
mari jucãtori, de pildã Beckenbauer, Cruyff,
Pele, Gullit, Matthäus, care au fost ºi niºte domni
ai gazonului, marele Hagi crede cã unei vedete
trebuie sã i se accepte orice mârlãnie. ªi atunci,
tot vedetã rãmâne, dar model nu.

Noroc cã a intervenit salvator Cristian Þopescu
spunând ceea ce simt ºi eu, alãturi de atâþia
microbiºti din România ºi din lumea largã:
�Dragã Gicã, adio, dar rãmâi cu noi!�.
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Ilie n-are nevoie de o galã
Nãstase

Mulþi oameni de tenis, inclusiv subsemnatul,
au vorbit despre Ilie Nãstase ºi jocul lui fabulos
fie la televizor, fie la o bere. I-au fost disecate
miºcãrile, loviturile, tacticile de joc. Eu mi-am
îngãduit tot felul de metafore ºi imagini pe care
le-am crezut sugestive în a descrie acest feno-
men al naturii. La sfârºitul sãptãmânii trecute
am avut ocazia extraordinarã de a înþelege cã nu
ºtiam despre ce vorbesc, pentru cã am trãit o
experienþã unicã, pe care o doresc oricãrui
comentator de tenis: am jucat un turneu alãturi
de Ilie Nãstase, în proba de dublu 45 de ani plus
a Internaþionalelor României la Veterani.

Ar fi fost mai simplu sã joc împotriva lui.
A fi lângã Ilie înseamnã sã fii cufundat într-un
câmp de tensiune greu de suportat. Nu numai
racheta, tot aerul din jurul lui vibreazã atunci
când loveºte mingea. Dupã ce mâna care þine
racheta ºi-a început miºcarea, totul e terminat
deja, Ilie poate începe sã vorbeascã cu publicul �
o ºi face adesea � întrucât pare cã ºtie cu precizie
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milimetricã unde se va duce mingea ºi cã adversarul
n-o s-o mai ajungã. Dacã la adânci bãtrâneþi Ilie
va ajunge, Doamne fereºte, sã orbeascã, în jocul
lui nu cred cã se va vedea vreo diferenþã. La 55
de ani, Ilie Nãstase joacã aidoma unui puºti de
geniu care miºcã o rachetã virtualã pe ecranul
unui joc de tenis electronic. Ridurile de pe faþa
lui par puse cu mâna de un machior prost, nu se
potrivesc nicidecum cu miºcãrile de pisicã pe
vârfuri de gard. La 55 de ani, mingea servitã de
Ilie îþi ºuierã pe lângã ureche cu peste 180 km/h
ºi se duce, imparabil, fix în colþurile careului de
serviciu. Te uiþi uluit peste umãr ºi parcã aºtepþi
sã-ºi scoatã râzând masca de pe faþã ºi sã rãmânã
acel Ilie de vis al tinereþii noastre...

Mai buimãcitoare decât toate e însã pofta lui
de a juca tenis. Dupã o jumãtate de veac cu
racheta în mânã, Ilie se bucurã la fiecare minge.
�Fii atent, sã vezi cum o dau pe asta�, îþi ºopteºte,
ºi chiar o dã: cu spatele la fileu, loburi de 20 m
care picã la o palmã dincoace de linie, sau prin
rãsucire fulgerãtoare, �orbeascã�, de pe dreapta
pe rever. Uiþi cã mai ai, totuºi, ºi tu de dat în
minge, de teamã sã nu pierzi vreo minune a Sf.
Ilie. ªi trebuie sã dai, pentru cã Ilie vrea victoria,
nu s-a sãturat de ea dupã atâtea Roland Garrosuri,
Wimbledonuri ºi Forest Hillsuri, vrea sã o aibã
ºi în parcul Herãstrãu... La fel ca mulþi alþi mari
sportivi români, Ilie Nãstase nu a beneficiat la
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retragere de o galã Nãstase. Tuturor celor care
considerã asta o nedreptate, pot sã le spun acum
sã stea liniºtiþi: Ilie Nãstase nu s-a retras ºi n-o
sã se retragã din tenis nici când va sãri dincolo
de ochiurile negre ale fileului.
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Securist ºi ziarist

Ziaristul este o varietate de securist. Materia
primã pentru producþiile ziaristului sunt tot dela-
þiunile, executate fie contra cost, fie din dorinþa
purã ºi sincerã de a-l beli prin presã pe cel cu
care ai ceva de împãrþit. Am stat de vorbã cu
nenumãraþi turnãtori. Foarte rare sunt cazurile
în care insul þi-o zice scurt ºi verde: am marfa
asta, costã atât sau nu costã nimic, dar n-o ai de
la mine. Majoritatea au ceva feciorelnic în glas
la primul telefon, încep cu o anume sfialã:
�ªtiþi, domnule Popescu, v-am sunat pe dvs.,
care sunteþi un om deosebit, o sã mã înþelegeþi,
atâta vreme am tãcut, eu sunt un om la locul
meu, dar acum nu mai pot, e vorba de þarã,
domnule Popescu...�. Sau de minister, sau de
întreprindere, sau de partid. Când îi dai banii,
nu-i ia din prima, îi mai lasã o vreme pe masã,
sporovãind, apoi ia plicul ca pe un ºerveþel murdar
ºi îl bagã absent în buzunar. Trebuie sã înghiþi
uneori zeci de minute de monolog în care turnã-
torul îºi construieºte felurite justificãri pentru ce
face, mai ales atunci când nu ia bani. Turnãtorul
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e o fiinþã sensibilã, are nevoie sã se convingã
continuu de îndreptãþirea gestului sãu. E o mare
greºealã sã-l întrerupi, sã grãbeºti procesul: se
crispeazã ºi nu mai dã tot ce poate.

Aºa s-au petrecut lucrurile ºi pe vremea lui
Ceauºescu: fiecare turnãtor la Securitate se
considera patriot, ca sã poatã lovi în voie pe X
sau Y, ori sã obþinã casã peste rând, ori sã plece
în strãinãtate ori, pur ºi simplu, sã câºtige un
ban cinstit. Mulþi chiar ajungeau sã creadã cã nu
fac nimic rãu, dimpotrivã, deoarece capacitatea
de automistificare, de a se minþi pe sine, de a
întoarce capul în faþa unei oglinzi murdare e
deosebit de mare la români.

Aºa cum face ºi turnãtorul de azi, cel de
odinioarã putea sã mintã (sã �intoxice�) din motive
de urã personalã faþã de cineva. Ca ºi ziaristul,
securistul putea recurge la verificarea încruciºatã
a informaþiilor folosind mai multe surse.

Turnãtorul e deci neschimbat. Dar ziaristul?
Existã totuºi o deosebire esenþialã între secu-
ristul de ieri ºi ziaristul de azi? Depinde de
ziarist. De cum foloseºte informaþiile pe care nu
importã cum le-a obþinut. Dacã produce cu ele,
dupã ce le-a verificat, un articol de ziar, atunci
componenta securistã dispare. O datã fãcute
cunoscute, informaþiile respective sunt supuse
judecãþii publicului, pot fi amendate sau contestate,
inclusiv în Justiþie � totul se desfãºoarã la vedere.
Existã însã destui ziariºti care nu publicã, dar
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dau în schimb un telefon persoanei pe care o
privesc informaþiile: �Domnu�... dvs. sunteþi un
om de mare valoare, ar fi pãcat sã fiþi târât în
mocirla presei, eu vã apreciez în mod deosebit,
aº avea nevoie de vreo zece mii de dolari sau de
niºte pagini de publicitate...�. Regula subteranã
a ºantajului funcþioneazã, iatã, ºi la ziarist, ºi la
securist.

S-ar mai putea enunþa o diferenþã: ziaristul
foloseºte azi metode ale Securitãþii, dar în scop
propriu ºi personal, nu serveºte neapãrat un regim
opresiv. Nu serveºte azi, dar l-a servit ieri.
Majoritatea factorilor de decizie din presa de azi
sunt foºti angajaþi de nãdejde ai presei ceauºiste.
Lãsând la o parte ce s-ar putea gãsi pe lista
CNSAS privind colaborarea presei cu Securitatea,
pe care o bãnuiesc luxuriantã, chiar dacã n-a fost
turnãtor sau ofiþer acoperit, respectivul ziarist a
slujit regimul în multe alte moduri, fiind
recompensat pe mãsurã cu o leafã consistentã,
plecãri în strãinãtate, portbagaje umplute în teri-
toriu. ªi un astfel de om înfiereazã acum în
presã pe nu ºtiu care turnãtor nenorocit, dovedit
de CNSAS... Sau publicã într-un cotidian de
mare tiraj o listã, adresatã CNSAS, de o sutã de
persoane mai mult sau mai puþin publice pe care
le considerã, dupã propriul cherem, susceptibile
de a fi colaborat cu Securitatea, încãlcând astfel
douã reguli morale elementare: nimeni nu poate
fi afiºat public pe nici o listã atâta vreme cât nu
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s-a dovedit încã nimic în legãturã cu el ºi numele
nimãnui nu poate fi alãturat în mod arbitrar altor
nume. Dar ziaristul nostru n-are nici o treabã cu
morala, el urmãreºte astfel o denigrare indirectã,
în cel mai autentic stil securist, a inºilor pe care
nu-i are la stomac.

Este încã una dintre anomaliile groteºti pe
care le creeazã parþialitatea acþiunii Legii aºa-zisei
deconspirãri a Securitãþii. A pune în luminã rãul
din comunism numai în relaþia cu Securitatea,
lãsând la o parte Partidul Comunist ºi structurile
sale de presiune ºi propagandã, înseamnã a
mistifica falsul. Mai exact, cum spunea Nicolae
Ceauºescu, minciunã în falº. A aduce la cunoº-
tinþa publicului constatãrile cu intenþie moralã
ale CNSAS trecute prin teascurile nespãlate cu
anii ale presei româneºti poate înjuga adevãrul la
carul bãlþat al minciunii. Zisa heideggerianã �Das
Wesen der Wahrheit ist die Freiheit�, �Esenþa
adevãrului este libertatea�, poate fi pusã la index
nu numai într-un sistem totalitar.
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Puloverul destrãmat

Acum 11 ani, doi oameni le apãreau românilor
ca o stea dublã pe cerul încã întunecat al þãrii.
Sub semnul bun al perechii zâmbitor-poliglote,
venind dupã hârâielile agramate ale aspidei ºi
vasiliscului, pãrea cã un pod luminos leagã
România de viitor. Mai toþi românii îi vedeau
pentru lungã vreme pe Iliescu ºi Roman în fruntea
unei Românii mãrºãluind victorioasã spre un
timp al fãgãduinþei. Tânãrul ºi vigurosul premier
îºi avea locul firesc la dreapta înþeleptului Iliescu...

Acum 11 ani, fostul suveran al României,
Mihai I, era întors de pe autostrada Bucureºti-
-Piteºti, suit în avion ca un colet ºi trimis de
unde venise, în rãsufletul de uºurare al unei
populaþii care vedea în asta respingerea unei invazii
monstruoase de cãtre viteazul guvern Roman.

Dupã 11 ani, Petre Roman nu mai e prim-
-ministru, nu mai e preºedintele Senatului, nu
mai e ministru de Externe, iar de ieri nu mai e
nici preºedintele PD. Don Pedro nu mai e nimic,
iar la dreapta lui Ion Iliescu stã Mihai I.

Fiecare dintre cele douã evenimente are semni-
ficaþia lui profundã. În ciuda afirmaþiilor optimiste
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ale feluriþilor �analiºti�, Petre Roman e terminat
ca om politic. Electoratul, în toamnã, ºi acum
propriul sãu partid au respins nu atât un om, cât
un tip de politician. Roman a fost ºi rãmâne un
produs al comunismului. Nãscut în Primãverii,
trimis în Vest de comunism, educat în stil
occidental tot ca vlãstar al aristocraþiei comuniste,
el s-a strãduit din rãsputeri sã facã uitate rãdãcinile
sale roºii. În acest scop, ºi-a pus tot soiul de
mãºti, fãcând-o când pe naþionalistul (�nãframa
Transilvaniei�, �osul de ardelean�), când pe
creºtin-ortodoxul fervent, când pe democratul.
În fapt, toate acestea nu erau decât modalitãþi de
a-ºi împinge în faþã propria persoanã, singura
care-l intereseazã. Cum însã nimeni nu-ºi poate
nega natura profundã, �democratul� Roman s-a
comportat în partidul sãu ca un autocrat comunist
tipic, reprimând dur orice �fracþionism�, conside-
rându-se deasupra tuturor, deasupra regulilor
partidului. Modul în care a pãrãsit sala dupã ce
a fost învins democratic în alegerile de partid te
face sã te gândeºti cu un fior la posibilitatea ca
acest om sã fi ajuns preºedintele României. Cât
a fost la guvernare, a practicat o combinatoricã
politicã zãpãcitoare, ba ieºind, ba intrând, cu
unicul scop de a rãmâne la putere. Electoratul a
fost pierdut pe drum în aceastã politicã de biliard,
de cabinet, un joc cu forme goale care a þinut
þara pe loc. Ca ºi Valeriu Stoica, alt mare maestru
combinagiu al cãrui timp a trecut, Petre Roman
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e o fotografie miºcatã, în ale cãrei contururi
difuze oamenii ghicesc ceva foarte neplãcut la
vedere. E greu sã te creadã cineva când vorbeºti
despre patrie, despre Dumnezeu ºi despre cei
mulþi ºi sãrmani, iar fiicele tale bat barurile de
noapte la remorca unor gigãlãi...

Ceea ce-l deosebeºte net pe Ion Iliescu de
Petre Roman este faptul cã e identic cu sine.
Iliescu n-a încercat niciodatã sã parã altceva
decât este: un comunist ce încearcã sã facã faþã
situaþiilor politice neaºteptate în care l-a aruncat
istoria. Ieºirile gen Focºani, dincolo de efectele
nocive pe plan internaþional, au ºi o parte bunã:
Iliescu þine sã-ºi pãstreze, cu orice risc, identitatea
umanã, are idei, bune-proaste, dar ale lui, ºi nu
renunþã la ele în ruptul capului. Ceea ce nu-l
împiedicã, spre deosebire de infailibilul Petre
Roman, sã pronunþe cuvintele: am greºit. În el
se regãseºte, necontrafãcutã, o jumãtate din trecutul
secol de istorie politicã româneascã.

Cealaltã jumãtate îºi are depozitarul într-un
personaj la fel de autentic: Mihai I. În 1996,
poporul român a vrut sã scape de amintirea comu-
nismului ºi nu l-a mai votat pe Iliescu. A trebuit
sã voteze în schimb douã caricaturi ale comu-
nismului, secretarul de partid Emil Constantinescu
ºi beizadeaua nomenclaturistã Petre Roman, în
roluri de mari anticomuniºti. Spre deosebire de
cei doi, Mihai I este, dincolo de orice caracteristici
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ale sale ca om, prin însãºi fiinþarea sa, expresia
cea mai purã a necomunismului. Anticomuniºti
sunt destui pe la noi, dar cei mai mulþi dintre ei
nu sunt decât comuniºti întorºi pe dos sau ºi mai
puþin decât atât. Necomuniºtii, cei care privesc
cu liniºte în faþã comunismul ca pe ceva cu totul
strãin, sunt rari. Prezenþa permanentã în þarã a
fostului rege poate fi o sursã de necomunism
necesarã în condiþiile în care o bunã parte din
Parlament e ocupatã de pachidermul naþional-
-comunist PRM, plus simpatizanþii lor din PDSR.
Evocat adesea de Ion Iliescu, celebrul pact de la
Moncloa, în care duºmanii politici au descoperit
reconcilierea printre mormintele lãsate în urmã
de istoria Spaniei, îºi poate gãsi echivalentul în
România.

O altã sursã importantã de necomunism în
peisajul românesc poate fi Traian Bãsescu. Tentat
uneori de histrionismul politic, încercând � ca sã
fie ºi el politician � sã joace fãrã prea mult talent
niºte roluri ce nu i se potrivesc, Bãsescu n-a dus
niciodatã mascarada pânã la capãt. În momentele-
-cheie, când ajunge cu spatele la zid, redevine el
însuºi, apãrându-ºi cu îndârjire structura sa umanã
de bazã, aceea de ºef de echipã cam din topor.
Curajul de care dã dovadã în administraþie trebuie
transpus acum, de când e ºef de partid, ºi în
politicã. Zicerea cu care ºi-a marcat victoria,
�PD nu va mai face politicã printre partide ºi
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politicieni, ci pentru cetãþeni�, este bine venitã,
numai cã existã un loc unde Bãsescu va trebui sã
facã politicã de partid, ºi acela e propriul partid.
Om al reuºitei de unul singur, bun în funcþii de
tehnocrat ºi administrator, Bãsescu primeºte acum
pe umeri, prin victoria de vineri, o sarcinã grea
ºi neobiºnuitã pentru el, aceea de contragreutate
la blocul pedeserist atotstãpânitor, de lider informal
al opoziþiei. Ca sã se descurce în aceastã situaþie
politicã, Bãsescu nu mai poate fi un lup de mare
singuratic � are nevoie de un partid. ªi un partid
nu se reconstruieºte cu înjurãturi, obscenitãþi,
dat cu pumnul în masã ºi interviuri în reviste
porno...

Pentru mine, înfrângerea lui Roman mai
înseamnã ceva: destrãmarea puloverului revolu-
þionar. Ani de zile, acel pulover a fost o armurã
pentru liderul PD: cine dintre pediºti, bãieþi
ºmecheri fãrã trecut revoluþionar, ar fi îndrãznit
sã se atingã de el lider maximo? Ei, uite cã
acum au îndrãznit. Votul din toamnã, faptul cã
în chestionare Ion Iliescu apare apreciat pentru
altele, nu pentru meritele sale revoluþionare,
cãderea lui Roman, întoarcerea lui Mihai I, care
nu e nici disident, nici revoluþionar, contureazã un
adevãr dureros pentru un supravieþuitor al Pieþei
Universitãþii din noaptea de 21 decembrie 1989:
marea iluzie care a fost Revoluþia, aducând apoi
un deceniu de iluzii deºarte în toate direcþiile, nu
mai conteazã, practic, în conºtiinþa majoritãþii.
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Oamenii nu mai vor eroi, nu mai vor fotografii,
vor oameni vii, autentici, chiar ºi saºii, numai sã
facã ceva. Ca întotdeauna, poporul are dreptate:
numai destrãmând iluziile putem ieºi din acest
unghi mort în care putrezim de vii.
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O ofensã pentru dna Stãnoiu

Între douã deplasãri prin capitalele europene
scrise pe flacoane de parfum de mii de dolari
chilu, doamna Stãnoiu, ministru al Justiþiei din
România, rezolvã probleme arzãtoare. Cunoaº-
tem cu toþii natura sensibilã a celor mai înalte
autoritãþi în stat: preºedintele, premierul, preºe-
dintele Curþii Constituþionale etc. C-o floare sã-i
atingi ºi se ofilesc pe datã. Dând dovadã de un
curaj admirabil, mai ales la o femeie, doamna
Stãnoiu le ia apãrarea acestor nãpãstuiþi, mai cu
seamã în faþa jivinelor de presã care n-au nimic
sfânt. Pânã la cinci ani de puºcãrie pentru ofensã
adusã înaltei autoritãþi vrea doamna Stãnoiu.
Întrucât o jivinã de presã sunt ºi eu, o întreb pe
doamna ministru: scade nivelul de trai din þara
asta ºi mai jos decât este dacã sunt înjuraþi preºe-
dintele ºi premierul? Hoþiile vor fi mai multe ºi
mai groase decât oricum sunt? Nu mai suntem
bãgaþi în NATO ºi UE, unde oricum n-avem loc?
Eu credeam cã preºedintele ºi premierul au
acceptat sã fie ce sunt ºtiind cã vor fi înjuraþi,
denigraþi, dar ºi taxaþi � intrã în fiºa postului. Iar
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pe preºedintele Curþii Constituþionale, Lucian
Mihai, cum l-am ofensat dezvãluind în Adevãrul
cã ºi-a tras trei case de lux prin fals ºi uz de
fals? Într-un singur fel, dacã omul avea de fapt
cinci.

Dacã tot vorbim despre ofensarea autoritãþii,
nu cred cã ºeful de partid ºi guvern al d-nei
Stãnoiu are probleme în acest sens, ci mai degrabã
simplii poliþiºti dacã nu omorâþi, atunci bãtuþi în
exerciþiul funcþiunii � cunoscutul filosof dinamo-
vist Cornel Dinu tocmai a dat pildã naþiei întregi
pãlmuind public un poliþist în uniformã. Ce sã
mai spunem de colegele de breaslã ale dnei
ministru, judecãtoarele bãtute în plinã stradã?

În cele douã emisiuni televizate în care am
fost alãturi de dna ministru, am crezut cã înþe-
lege, dincolo de politicã ºi vorbele mari, pro-
blemele �mãrunte�, dar devastatoare pentru cei
sãraci ºi lipsiþi de apãrare. M-am înºelat. Sunt
nevoit deci sã-i pun eu întrebarea pe care ar fi
trebuit sã ºi-o punã singurã: dacã un ziarist sau
simplu cetãþean ia 5 ani de puºcãrie pentru cã
ofenseazã din vorbe autoritatea reprezentatã de
preºedinte sau primul-ministru, câþi ani de
puºcãrie ar trebui sã facã autoritãþile care-l
ofenseazã zi de zi pe simplul cetãþean? La ghiºee,
la administraþiile financiare, la plata pensiilor,
în sãlile tribunalelor, la cheremul poliþiºtilor
mârlani, la graniþã, acolo unde e tratat ca un
vierme câtã vreme nu dã ciubuc, bacºiº, ºpagã,
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mitã? Dna Stãnoiu se agitã sã ia pâinea de la
gura sepepiºtilor prinzãtori de muºte care pãzesc
preºedinþii în România, în schimb, pe simplul
cetãþean, în numele cãruia se aflã în guvern, nu
se grãbeºte nicidecum sã-l defenseze...

Indiferent dacã ministrul Justiþiei figureazã
pe lista scurtã a autoritãþilor cu onoare de îndatã
reperabilã pe care o propune dna Stãnoiu, o rog
sã considere acest articol o ofensã.
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Preºedinþia României
sau palatul Cotroceni?

Dupã numãrul de la Focºani al domnului
Iliescu, îl compãtimeam pe Adrian Nãstase
pentru situaþia idioatã în care era pus la Bruxelles,
fiind nevoit sã justifice în faþa occidentalilor
cugetãrile engelsiene ale preºedintelui � ceea ce
nu dovedeºte altceva decât sechelele de naivitate
ale sussemnatului. Am uitat o clipã cã dl Nãstase
este un animal politic pursânge, care ar putea
justifica pe loc, în termeni social-democraþi, chiar
ºi brusca apariþie a soþiei sale goalã, la o recepþie.
Am uitat o clipã cã pentru dl Nãstase nu existã
vechi ºi nou, convergent ºi contradictoriu, alb ºi
negru, existã doar ce face bine la imaginea sa ºi ce
nu. Miercurea asta, d-sa m-a trezit din amnezie
dând cu mãciuca într-un TIR de oale: �Nu avem
nevoie în realitate de un acord cu FMI. România
a depãºit aceastã etapã de dificultate ºi rezervele
BNR sunt suficiente...�.

În 11 ani de tranziþie, cu excepþia lui C.V.
Tudor ºi a PSM-ului lui Ilie Verdeþ, fie-i þãrâna
uºoarã, nici un lider sau formaþiune politicã
notabilã nu a îndrãznit sã pronunþe o asemenea
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propoziþie. Pânã când vom atinge lejeritatea
economicã a Ungariei, care s-a dispensat cu ani
în urmã de serviciile FMI, uºierul nostru la
poarta capitalismului este Fondul. Or, s-a
schimbat ceva în mod decisiv în economia româ-
neascã în cele câteva luni de mandat Nãstase?
S-a privatizat avantajos, s-a restructurat vreun
colos industrial? S-au redus pierderile, a crescut
productivitatea? �România a depãºit aceastã etapã
de dificultate�? Nici gând, asistãm doar la o
vertiginoasã �rotaþie de cadre� ºi la ciocniri
politice din ce în ce mai dure. Rezerva BNR,
acumulatã sub Isãrescu, e folositã la finanþarea
încãierãrii pedeseriste. Întrucât opoziþia �de
dreapta� este practic inexistentã, PDSR se sfâºie
în interior, urmând tradiþia de fier a partidelor
de sorginte comunistã. Nu spun cã dl Nãstase
mai e comunist, dacã a fost vreodatã, e capita-
list, dar tipul de capital care îl preocupã este cel
politic, nu cel economic. Capitalismul politic al
lui Nãstase se încontreazã cu comunismul econo-
mic al lui Ion Iliescu, iatã ecuaþia stearpã a acestei
noi primãveri pe vechile dureri. E cât se poate
de firesc ca ambii lideri ai puterii sã creascã în
sondaje: ei oferã poporului, obosit de atâtea
�reforme� îndurate în anii din urmã, liniºtea
stagnãrii, a iluziei cã þara �merge� de la sine sau
învârtitã pe degete de înþelepþii conducãtori.

ªi, în aceste condiþii, hotãrâm sã dãm papucii
Fondului. FMI nu a acceptat deficitul bugetar de
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3,75% propus de guvern, nu a acceptat facilitãþi
pentru IMM-uri, nu a acceptat creºteri salariale
la bugetari ºi continuã sã croncãne cu încãpãþâ-
nare doi parametri: arieratele ºi inflaþia. Vesticii
ºtiu ce ºtiu: arieratele sunt cangrena comunistã
din inima economiei ºi nimic nu se poate construi
pe gãuri putrede. Dar chiar dacã guvernul ar
avea dreptate ºi FMI ar fi Gicã Contra, gestul lui
Nãstase tot de neînþeles este, în plan extern. În
mod normal, negocierile fiind blocate, oamenii
FMI pãrãseau Capitala ºi premierul îºi manifesta
regretul, sperând în întâlniri mai fructuoase în
aprilie. De ce sã trânteºti uºa dupã ei? Simplu,
pentru cã vrei sã te audã þara, nu Bruxellesul
sau Washingtonul.

Adrian Nãstase trebuia musai sã nu se lase mai
prejos în meciul sãu cu Ion Iliescu. C.V. Tudor
fiind cãzut prin sondaje ºi ocupat sã nu-i fugã
partidul de sub fund, Nãstase considerã cã a
sosit momentul sã închidã gura celor care zic
printre dinþi �alegerile le-a câºtigat Iliescu, nu
Nãstase�. Calea pe care a ales-o premierul ca sã
lupte cu fostul sãu ºef este însã fatalã pentru
România. De la Focºani încoace, preºedintele o
þine întruna cu declaraþiile oþãrâte la adresa
Occidentului, adunând procente de la umiliþi ºi
obidiþi. Adrian Nãstase are bine înfiptã în minte
pãþania lui Petre Roman pe post de premier
reformist sub Iliescu. Liderul scãpãtat de azi al PD
a încercat atunci sã-l dea peste cap pe Ion Iliescu
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slujindu-se de reformã ºi a fost cãlcat în picioare
de experimentatul politician populist. Nãstase a
ales sã se confrunte cu Ion Iliescu pe terenul
acestuia: burzuluire la Occident, ieºiri patriotice
în materie de economie, sprijinirea falimentelor
naþionale gen Tractorul, Rocar ºi cine-o mai þipa
la interval, anunþarea unui calendar de creºteri
salariale garantate pentru bugetari, care vor
induce aceeaºi schemã în economia privatã,
alimentând inflaþia. Pune Iliescu la punct
Uniunea Europeanã, spunând cã �UE nu dã
resurse, aºa cã nu poate sã ne impunã un venit
minim garantat�, hop ºi Nãstase cu mucii pe
reverul FMI. Îl mai ajutã ºi secretarul general al
guvernului, �Bebe� Mihãilescu: �Investitorii
strãini n-au decât sã plece�. Iliescu încearcã o
miºcare surprinzãtoare de imagine invitându-l
pe fostul suveran Mihai I în România, Nãstase vine
ºi el la surprize-surprize cu adversarul sãu din
sondaje, Bãsescu, de mânã. Nãstase ºi Tãnãsescu
se sforþeazã sã anunþe un buget de stat, Iliescu îi
trimite pe Vãcãroiu ºi Florin Georgescu sã verifice
dacã �e bun bugetul�. ªi, în fine, ciocnirea frontalã
UM 0962 � SRI, care demonstreazã cât de grãbit
e Nãstase, de parcã el ar avea 70 ºi ceva de ani.
În acest peisaj de circ trist, Cozmâncã ºi ministrul
Agriculturii, �popa� Ilie Sârbu, au ajuns vârfuri
de lance ale reformei cu privatizarea spaþiilor
comerciale ºi a IAS-urilor...
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Aburiþi de rãbdarea milostivã a Occidentului,
de ratingul pozitiv acordat României de Standard
and Poor�s, de speranþa cã, dupã Iugoslavia, noua
erupþie de sânge care se pregãteºte în Macedonia
ne va aduce noi transfuzii financiare din Vest,
domnii Nãstase ºi Iliescu reediteazã înfricoºãtor
de repede convulsiile care zgâlþâiau rãposata
coaliþie. ªi primul care e de condamnat pentru
asta este Adrian Nãstase. Preºedintele Iliescu e
sincer: mintea sa pluteºte prin Engels, a ajuns
alaltãieri la Hegel ºi coboarã pe firul apei proba-
bil spre Feuerbach. Eu, unul, nu m-aº mai certa cu
d-sa, l-aº lãsa pur ºi simplu sã-ºi depene aminti-
rile, pentru cine vrea sã-l asculte. Primul-
-ministru însã, omul de care depinde scoaterea
þãrii din mlaºtinã, omul politic tânãr Adrian
Nãstase, în loc sã riºte reforma, încercând sã
câºtige în 2004 preºedinþia unei þãri demne numite
România, vrea doar sã cucereascã cu orice preþ
un palat numit Cotroceni.
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Romanian graffiti

De vineri noaptea, pereþii dinspre Piaþã ai
Universitãþii ºi Arhitecturii sunt albi. Primãria
de sector a dat cu bidineaua peste istorie, spun
unii. Aidoma autoritãþilor ceauºiste în dimineaþa
de 22 decembrie 1989, când s-au spãlat de sânge
carosabilul ºi gura metroului, spun aceiaºi.
Primarul Gherasim zice cã istoria nu se scrie pe
pereþi ºi cã s-a fãcut pur ºi simplu curãþenie. Aºa
sã fie, dar rãmâne o întrebare: dacã eu mã duc
ºi scriu la noapte pe albul ãla pur, cu un cãrbune
gros, Trãiascã Iliescu! sau Nãstase ne dã case!,
nu paralizeazã mâine primarele înainte sã ridice
iarãºi mâna ca sã dea cu bidineaua?

Ca ºi oamenilor, inscripþiilor din Piaþa Univer-
sitãþii le venise vremea sã disparã. Primarul
pesedist nu e decât unealta oarbã a timpului deraiat
care trece peste noi. Dupã 11 ani, ce rost mai au
lozincile pe zid, când doar ele mai amintesc de
Revoluþie, ºi asta numai celor câþiva care au fost
în Piaþã în noaptea de 21 decembrie �89? Astãzi,
dacã sângele celor uciºi atunci ar fi rãmas neºters,
n-ar însemna mai mult decât o grãmadã de roºii
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strivite pe pavaj. Dupã 11 ani, Revoluþia ar fi
trebuit sã se citeascã în zidurile noi ale þãrii, pe
chipurile românilor, în aerul serilor... Dupã 11
ani, ziduri noi au vilele hoþilor ºi vardiºtilor, ºi
sunt albe cum e acum zidul Universitãþii; chipu-
rile a milioane de români ºi-au regãsit obrajii
cenuºii, cuta chinuitã de deasupra buzelor,
privirea fãrã þintã. Pentru ei, Revoluþia a fost o
gurã de iad care a lãsat sã iasã ciurde de diavoli
pestriþi ºi vorbicioºi; creaturile întunericului li
s-au cãþãrat în spinare în plinã zi ºi i-au mânat cu
zbierete spre nicãieri. Iar serile acestei veri, în
nesfârºita lor obscenitate ºi stridenþã, sunt parcã
mai triste ca niciodatã.

De 11 ani încoace nu facem decât sã smângã-
lim ziduri construite sub Ceauºescu. România e
un uriaº graffito desenat cu sprayuri strãlucind
livid pe un zid vechi ºi murdar. ªi n-are partidul
atâta vopsea încât sã acopere tot ce au oamenii
de scris cu litere de un metru.

De 11 ani, ce scriu unii azi pe pereþi, mâine
ºterg alþii. Ne vom hotãrî vreodatã sã punem
cãrãmidã peste cãrãmidã ºi sã facem mãcar un
zid muncit, pe care sã ne fie ruºine tuturor sã-l
mâzgãlim?
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Mihai I ºi Donald Rumsfeld �
gând la gând cu bucurie

M-am abþinut sã enunþ cauza schimbãrii de
atitudine a lui Ion Iliescu faþã de Mihai I. Mi-am
zis cã, din direcþia aceasta, problema trebuie
privitã operaþional: o reconciliere cu fostul rege
e oricum folositoare subconºtientului colectiv
românesc, atâta vreme tensionat în aceastã pri-
vinþã. Mai interesantã este cealaltã întrebare,
care formulatã brutal sunã aºa: de ce acceptã
fostul suveran sã cadã la învoialã cu comuniºtii?

Pentru cã vrea sã dea o mânã de ajutor unei
Românii aflate într-un moment critic, atât intern,
cât ºi internaþional. Pentru cã opoziþia �de
dreapta� din România e praf ºi pulbere, ºi e
necesarã o voce credibilã în aceastã zonã a
spectrului politic. Pentru cã regele Mihai poate
sã însemne ceva mai mult în materie de anti-
comunism decât alde Ciorbea, Valericã Stoica
sau Neluþu Mureºan. Pentru cã ar putea fi un
reper ferm în marea de nesiguranþã ºi neîncre-
dere care înconjoarã clasa politicã.

Acestea ar fi fost niºte rãspunsuri potrivite
pentru un rege. Din pãcate, ultimul gest al
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maiestãþii sale, revendicarea Peleºului, constituie
un alt rãspuns, care þine de tejghea, nu de
monarhie. Una dintre cele mai revoltãtoare
tâmpenii pe care le-am auzit în ultima vreme
este afirmaþia: �Regele are dreptul, ca orice
cetãþean (s.m.), sã-ºi revendice proprietãþile�.
În stupiditatea mea republicanã, eu credeam cã
regele nu e orice cetãþean, nu e nici mãcar un
om ca toþi oamenii. Regalitatea este în legãturã
directã cu Dumnezeu, este funcþia de transfer
între divinitate ºi muritorii de rând, zic monarhiºtii
ºi liber-schimbiºtii. În nici o situaþie, un rege nu
are dreptul sã se scuze cã e ºi el om, tocmai
pentru cã e rege. Un simplu cetãþean, da, poate
sã vrea înapoi aeroportul din Bacãu, clãdirea
Inspectoratului de Poliþie, spitale, grãdiniþe, blocuri
întregi, bulevarde. Nu i se poate cere simplului
cetãþean sã se gândeascã la problemele pe care le
creeazã prin astfel de revendicãri. E de înþeles:
românul nu e sud-coreean, sã-ºi dea bijuteriile
pentru redresarea economiei naþionale, el vrea
bucata lui, chiar dacã o va mânca apoi paragina
într-o þarã falimentarã. Dar regele?...

Pentru rege nimic nu e mai important decât
þara, decât interesul naþional. Aºa e, domnilor
monarhiºti de mai veche ºi mai nouã extracþie?
Pãi, atunci, maiestatea sa trebuia pur ºi simplu
sã se abþinã de la a revendica Peleºul, chiar dacã
are dreptul. Un rege mare este cel ce ºtie sã nu
facã uz de toate drepturile pe care le are. Sã se
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opreascã la castelul Sãvârºin sau Palatul Elisabeta,
clãdiri fãrã semnificaþie pentru milioanele de
români trãiþi decenii în Republica Popularã. Dar
Peleºul!... Generaþii de-a rândul au crescut cu
acest castel ca fanion al ideii de �bun al între-
gului popor�. Toþi cei care, vãzându-l pe rege
lângã Iliescu, ºi-au zis cã aºa o fi bine, cã ºtie
tovarãºul ce face, au tresãrit acum ca muºcaþi de
ºarpe. Or, tocmai faþã de aceºtia, fostul suveran
trebuia sã manifeste infinita grijã de a nu-i arunca
din nou în braþele lui C.V. Tudor et co., acolo
unde apelativul maiestãþii sale este Miºu Bâlbâl.
Ce-l costa sã se instaleze la Elisabeta, sã trãiascã
în România, sã-i lase pe români sã se obiºnuiascã
cu el ºi sã încerce sã-ºi punã prestigiul în slujba
patriei? Avea un exemplu la doi paºi: Simeon
n-a cerut decât vreo douã imobile statului bulgar,
în schimb, s-a implicat cu totul în salvarea þãrii,
prestaþia lui ca premier putând fi chiar soluþia-
-miracol pentru vecinii noºtri. Aºa, reintrarea
lui Mihai I în viaþa româneascã în calitate de
spirit echidistant, aflat deasupra patimilor de tot
felul, este compromisã.

Dar chiar a dorit maiestatea o astfel de
reintrare? Mã tem cã nu. Mi se pare cã România
este pentru cetãþeanul de la Versoix ceea ce
ministrul de rãzboi al Americii, Donald Rumsfeld,
a declarat cã reprezintã pentru el Europa:
o bucatã de teren imobiliar. Pe Mihai I îl doare
în sceptru chiar ºi de Peleº. Ce dracu sã facã cu
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un asemenea mamut, a cãrui întreþinere costã
zilnic o avere? Maiestatea sa vrea doar niscai
dolari de la stat, în rest sãnãtate ºi fericire la toþi
cei de faþã ºi viitori. Legea îi dã dreptul, ba chiar
bãtrânul utecist Tavi Cosmâncã e dispus sã-i facã
ºi o lege de uz personal tovarãºului rege.

Înþeleg, deºi nu mã pot abþine sã rânjesc. Ce-i
viaþa... A ajuns un republican ca subsemnatul
sã-ºi doreascã un rege capabil sã se ridice mai
presus de lege, în aerul rarefiat al bunului-simþ
ºi bunei conºtiinþe.
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Filigranul legitimaþiei
de maghiar

De luni de zile, înalþi oficiali unguri nu obosesc
explicând cât de nejustificatã ºi, în fond, ridicolã
e îngrijorarea majoritãþii românilor faþã de legiti-
maþia de maghiar. Patalamaua asta e tot ce poate
fi mai firesc, mai modern, mai european, iar cei
care nu pricep acest lucru nu pot fi decât niºte
tâmpiþi, niºte neciopliþi, niºte naþionaliºti barbari,
incapabili sã se pãtrundã de spiritul vremurilor
noi. Asta se aplicã, desigur, în primul rând româ-
nilor, cãci slovenii, croaþii, ucrainenii, ba chiar
ºi �flexibilii� slovaci, în chestiunea legitimaþiei
de maghiar se dovedesc �deºtepþi�, dupã apre-
cierea premierului Orban. Dar chiar ºi englezii,
dacã au avut nesãbuinþa, într-un editorial al
prestigiosului Financial Times, sã considere cã
legitimaþia de maghiar nu e tocmai un paºaport
al pãcii ºi prieteniei între popoarele din zonã,
sunt calificaþi drept tendenþioºi ºi falsificatori de
cãtre honvezii de la Budapesta, care se simt
cãlare pe caii cei mai mari de dupã rãzboi.

Ce se ascunde în spatele acestei vorbãrii
superior-împãciuitoare s-a putut vedea zilele
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acestea, la... fotbal. Întrucât la Cupa Mondialã
din 2002 nu te poþi califica numai pe baza legiti-
maþiei de maghiar, Ungaria trebuie sã joace pe
5 septembrie, la Budapesta, un meci decisiv
pentru barajul de calificare cu România. Fede-
raþia ungarã a gãsit de cuviinþã sã transmitã un fax
federaþiei române, anunþând cã ziariºtii maghiari
din Transilvania vor primi acreditãrile direct de
la Budapesta, fãrã sã mai fie necesarã solicitarea
FRF în acest sens. Potrivit reglementãrilor FIFA
ºi UEFA, acreditãrile de presã la meciurile interþãri
se fac numai prin intermediul federaþiilor naþionale.
Ungurii spun cã ºtiu ºi ei asta, dar în pix îi
doare, aºa cã vor da respectivele acreditãri, întrucât
au �mari obligaþii morale� faþã de ziariºtii maghiari
din Transilvania.

Iatã deci cum aratã privit în zare filigranul
încã neºtanþatei legitimaþii de maghiar. Niºte
cetãþeni ai României sunt scoºi din cadrul regle-
mentãrilor unui organism oficial românesc. În
interiorul unei bresle se practicã o discriminare
grosolanã, venitã din afarã. Federaþia Românã
de Fotbal este împiedicatã sã-ºi aplice criteriile de
selecþie, numerice, calitative, morale sau ce-o
crede de cuviinþã asupra unor ziariºti care mãnâncã
pâine în aceastã þarã. În esenþã, Budapesta nesoco-
teºte o formã a autoritãþii româneºti. Azi federaþia
de fotbal, mâine poliþia românã, poimâne Guvernul
României. Orice cale este bunã pentru ca maghiarii
din România sã nu se simtã simpli cetãþeni. Þinta



Cristian Tudor Popescu42

politicii Budapestei este ca maghiarii din România
sã constituie o castã privilegiatã, nesupusã legilor
statului naþional unitar român. Finalmente, mai
ales dacã România rãmâne în afara structurilor
euroatlantice, se va ajunge ca infractori maghiari
de drept comun din România sã se plângã la
Budapesta, declarându-se persecutaþi etnic sau
politic. Având în spate Occidentul, Ungaria va
putea exercita presiuni greu de contracarat asupra
oricãrui guvern de la Bucureºti. Ungurii din
Transilvania vor învãþa în Ungaria, vor face afaceri
cu Ungaria, vor sãrbãtori anul nou dupã ora
Budapestei, pânã ºi alimentele, mai bune ºi mai
ieftine, vor fi tot ungureºti. Doar la closet vor fi
totuºi nevoiþi sã meargã, din când în când, pe
teritoriul României...

ªi, dupã toate acestea, Budapesta pomeneºte
de �obligaþii morale�. Eu, unul, nu vãd decât o
singurã obligaþie moralã: ziariºtii maghiari din
România sã refuze �facilitatea� oferitã de fede-
raþia ungarã ºi sã se acrediteze prin intermediul
federaþiei române, în semn de solidaritate cu zia-
riºtii români. Ziaristica de sport este consideratã
o ramurã �curatã� a acestei meserii, neconta-
minatã de politic ºi etnic. Dacã sunt cu adevãrat
ziariºti sportivi, colegii noºtri pot dovedi cã ºtiu
ce înseamnã fair play.

Comportamentul dispreþuitor al federaþiei
ungare de fotbal, jignirea fãþiºã a românilor repre-
zintã o defecþiune în planurile de propagandã ale
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Budapestei din ultima vreme. S-ar putea chiar ca
respectivii sã fie chemaþi �la partid� ºi sã li se
spunã �ce dracu faceþi, încã nu e momentul�.
Fotbalul n-a fãcut decât sã punã scurt în luminã
adevãratele intenþii ale guvernului Orban, în vreme
ce aparenþele împinse spre România sunt altele.
Recent, la Slãnic-Moldova, premierul Nãstase
fãcea o observaþie importantã: propaganda auto-
nomistã în Transilvania nu mai e centratã pe
grupuri etnice minoritare, se încearcã influenþarea
populaþiei majoritare. Dificultãþile economice ºi
sociale ale României sunt argumente puternice
în sprijinul acestei noi manipulãri. Românii
transilvãneni ºi aºa zboarã mai degrabã de pe
Aeroportul din Budapesta, decât de pe Otopeni
ºi mulþi cumpãrã imobile ºi terenuri în Ungaria,
viitoare membrã UE. Mesajul insidios al
aparatului de influenþã unguresc este: nu v-ar fi
mai bine, vouã, românilor ardeleni, într-o
Transilvanie autonomã, conectatã la Occident
prin intermediul Ungariei prospere, decât agãþaþi
de cârligul pãgubos care rãmâne din România
dacã dãm la o parte Ardealul? Este un mesaj
mult mai potrivit cu actuala situaþie �boiereascã� a
Ungariei, membrã NATO, care nu mai cadreazã cu
balivernele mestecate ani de-a rândul � asuprirea
minoritãþii maghiare, purificare etnicã, genocid...

Pentru injecþia acestui mesaj, UDMR repre-
zintã un instrument inadecvat. Iatã de ce în Ardeal
vor apãrea formaþiuni transetnice, pedalând pe
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opoziþia faþã de Bucureºtiul �Miticilor�. Prima
dintre ele, Partidul Transilvania, al cunoscutului
personaj Sabin Gherman, tocmai se înjghebeazã.
Cântecul de sirenã nu trebuie sã înºele. Budapesta
îi trateazã acum pe români ca �tovarãºi de drum�,
în sensul tradiþiei politice bolºevice. Idealul oricãrui
guvern unguresc rãmâne refacerea Ungariei Mari,
fie ºi una virtualã, dacã tot suntem în era simu-
lãrilor computerizate. Îndatã ce nu va mai avea
nevoie de românii ardeleni ca faþadã, Ungaria îºi
va expune din nou imuabilul rânjet de dispreþ la
adresa �valahilor împuþiþi�.

Fireºte, Adrian Nãstase a fãcut declaraþiile de
la Slãnic-Moldova cu scopuri politice precise. El
vrea sã-ºi asigure un câºtig de imagine în plan
personal pe terenul mãnos al luptei politice cu
Ungaria, în vreme ce în domeniul reformei econo-
mice lucrurile stau cât se poate de prost, nici una
dintre cerinþele lãsate în urmã de FMI la prece-
denta întâlnire cu guvernul nefiind îndeplinitã.
Limitele politicianului ºi ale guvernului Nãstase
se vãd în soluþia pe care premierul o avanseazã
dupã ce identificã corect problema. Preºedintele
PSD crede cã propaganda trebuie contracaratã
cu contrapropagandã, cã trebuie iniþiate dezbateri
publice, cã ar fi un �semnal bun� ca deschiderea
anului universitar sã se facã în Harghita-Covasna...
Ce simplu ar fi dacã ar fi aºa, domnule
prim-ministru! Din pãcate, un raþionament deloc
sofisticat aratã cã soluþia realã e exact acolo de
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unde fuge premierul: în economie. Ridicarea
calitãþii mediului economic, îmbunãtãþirea situaþiei
economice pe întregul teritoriu al României poate
trimite în neant partidele tip Gherman ºi preface
legitimaþia de maghiar într-o bucatã de plastic
nefolositoare, cu mult mai rapid ºi eficient decât
nu ºtiu câte ministere ale propagandei conduse
de alde Dâncu.
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Anestezia localã

�Domnilor, permiteþi-mi sã consider cã
întâlnirea dumneavoastrã este un prilej minunat
pentru a vã expune câteva elemente esenþiale în
legãturã cu modernizarea, descentralizarea, debi-
rocratizarea administraþiei locale. Aveþi mulþi
funcþionari slab pregãtiþi, incompetenþi, care nu
cunosc sau nu aplicã legile.� Insul subþiratec ºi
spelb vorbeºte englezeºte rar ºi cu dicþie, pentru
translator. În tãcerea holbatã se face auzit glasul
grunjos ºi apãsat al celui care, alãturi de Coloana
fãrã sfârºit, este stâlpul Gorjului � Nicolae
Mischie: �Cine mã-sa mai e ºi naºparliu ãsta?�.
O voce din apropiere: �E consilieru englez a lu
Nãtase, unu Zigfrid, dom preºedinte�. Mandi-
bula lui Mischie se deplaseazã înainte a mirare:
�Pãi, dacã ºi-a tras Bombonel englez, sã-l punã
sã-i alerge vulpile, sã i le-aducã în bãtaia puºtii, nu
sã ne mitocoseascã pe noi de cap�. Râsete groase.

E greu sã nu-þi imaginezi o astfel de scenã
dupã ce premierul Nãstase l-a angajat pe brita-
nicul Ken Sigrist ca sã-i facã studii privind
administraþia publicã în diverse þãri europene
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prin comparaþie cu România. Ce termeni de
comparaþie o sã gãseascã în Europa Mr. Sigrist
pentru Nicolae Mischie ºi ceilalþi �tovarãºu prim�
e greu de spus. O asemenea cruntã ºi �europeanã�
naivitate din partea ºefului PSD dã de gândit.
Suit în turnul sondajelor, nu se ºtie câte puse cu
mâna, Adrian Nãstase îºi îngãduie luxul sã creadã
cã masele sunt la picioarele sale. Pânã la mase,
structuri masive din propriul partid sunt departe
de a fi sub controlul sãu. Spuneam astã-iarnã, cu
ocazia alegerii în unanimitate a dlui Nãstase în
fruntea PDSR, cã e vorba despre o unanimitate
nu a consensului, ci a complicitãþii: noi te votãm,
tu ne laºi în pace sã ne vedem fiecare de terenul
lui de vânãtoare. Acum, premierul, ca sã mai
câºtige ceva la public, �sã dãm un semnal�, cum
îi place sã spunã, le-a cerut preºedinþilor de
Consilii Judeþene nu sã-ºi spargã conturile
personale din bãnci pentru creºe, ºcoli ºi handi-
capaþi, nu sã-ºi transforme vilele în aziluri pentru
sãraci ºi sã îmbrace rasa cãlugãreascã, Doamne
fereºte, le-a cerut doar niþicã austeritate: mai
puþine limuzine ºi mai puþinã benzinã consumatã.
Rãspunsul adresat �centrului� a fost de la ame-
ninþãtor � �Chiar vreþi sã ne puneþi sã facem
prostii?� � pânã la devastator � �Noi i-am pus pe
ei acolo, nu ei pe noi la judeþ�. În faþa mârâielilor
sãlbatice, temutul Cozmâncã însuºi, cãpcãunul
lui Nãstase în teritoriu, s-a lepãdat fulgerãtor de
stãpânul sãu. �S-a greºit�, a spus el fãrã sã
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clipeascã ºi i-a asigurat pe rãzvrãtiþi cã aranjeazã
sã se modifice ordonanþa în Parlament. Vechiul
activist a înþeles instinctiv ceea ce dl Nãstase nu
pare sã priceapã: în 11 ani, tiparele ierarhice
moºtenite de PDSR de la PCR s-au dizolvat.
Înainte de �89, nu putea fi decât rodul unei
fantezii bolnave ca niºte tovarãºi de la judeþ sã se
rãsteascã la Biroul Politic. Astãzi, transcendenþa
comunistã nu mai funcþioneazã, puterea înseamnã
bani, gãºti, zone de influenþã, ca la marile clanuri
mafiote, unde naºul stãpâneºte numai prin forþã,
nevoit sã demonstreze mereu cã e cel mai tare.
Singurul care mai pãstreazã ceva din vechea aurã
este Ion Iliescu: nici mãcar Mischie n-ar îndrãzni
sã-i râdã în nas Tovarãºului. Oricât de puternic
s-ar crede, Nãstase nu va avea niciodatã auto-
ritatea metafizicã a lui Ion Iliescu.

Conºtient poate de handicap, dl prim-ministru
a încercat în compensaþie multe acte de autoritate
în cele 8 luni de guvernare. Hoþi de maºini, hoþi
din conducte, vânzarea de haine second hand,
judecãtori trimiºi în judecatã, poliþiºti cãutaþi de
vile, maºini româneºti la guvern, cravate stas
pentru miniºtri etc. Lãsând la o parte caracterul
episodic ºi de imagine al acestor campanii, care
cum au venit, aºa s-au dus, ele n-aveau sorþi de
izbândã nici dacã ar fi fost fãcute susþinut ºi în
adâncime.

Aproape în acelaºi timp cu �rãscoala de la
Târgu-Jiu�, s-a mai produs o scurtã convulsie la
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guvern: purtãtorul de cuvânt Claudiu Lucaci a
prezentat un mesaj dur al premierului în legãturã
cu necesitatea controlãrii tranzacþiilor financiare
ale hoþilor care conduc SIF-urile. În sfârºit!
ne-am spus noi, cei de la Adevãrul. La scurtã
vreme, a apãrut însã o mesagerã a premierului
care a încercat sã înmoaie lucrurile. Explicabil:
e vorba despre banca lui Nicolae Vãcãroiu, care
urmeazã sã fie cumpãratã cu mult mai mult decât
face de cãtre SIF-uri, e vorba despre ºefii SIF
Muntenia, Theodor Horia Mihãescu, ºi SIF
Transilvania, Mihai Fercalã, pesediºti de frunte,
e vorba despre celebrul Ristea Priboi, membru
în CA al SIF Oltenia, e vorba despre o întreagã
reþea financiarã ocultã în care PSD îºi are partea
leului. Din noul act de autoritate al premierului
se va alege ce s-a ales din anchetarea poliþiºtilor
cu vile � SIF-urile vor ieºi întãrite. Sau poate cã
vodã Nãstase asta ºi doreºte: sã arate poporului
cum vrea el sã stârpeascã hoþia, dar nu-l lasã
boierii.

În cazul disponibilizãrilor din regii, dl Nãstase
chiar a apãsat puternic pe pedalã. Întrucât era
vorba despre o condiþie esenþialã pentru încheierea
acordului cu FMI ºi pãrerea premierului vizavi
de acest acord s-a mai schimbat din primãvarã,
când zicea cã n-avem nevoie de el, dl Nãstase i-a
cerut în mod imperios ministrului Dan Ioan
Popescu s-o facã. Dupã o ºarjã de declaraþii în
presã Popescu-Nãstase, primul ameninþând chiar
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cu demisia, discursul s-a schimbat: vorbim despre
reformã �cu tact�, despre �constrângeri sociale�
etc. Baronii gazului ºi electricitãþii nu pot fi nici
ei deranjaþi, nici mãcar de un prim-ministru.

Demersurile lui Adrian Nãstase nu au ºanse
de reuºitã pentru cã atacã doar consecinþe, nu
cauza principalã. Reforma nu poate fi doar un
program, oricât de bun, fãcut la Palatul Victoria.
El trebuie aplicat pe întreg teritoriul þãrii. ªi
acolo, în fiecare judeþ, orice zvâcnet reformist
este anesteziat pe loc, cu o dozã pentru cai, sub
atenta supraveghere a castei politice. Peste tot
existã poliþiºti corupþi, judecãtori corupþi, admi-
nistratori corupþi, funcþionari corupþi, peste tot
hoþii ºi escrocii înfloresc în primul rând pentru
cã structurile politice locale sunt putrede pânã
în mãduvã. Cei care au pârghiile prin care pot
impulsiona schimbarea climatului economic ºi
moral dintr-o zonã sunt politicienii aleºi ºi exe-
cutivii puºi de partidul de guvernãmânt. Oamenii
PSD-ului, de multe ori aliaþi întru gheºeft cu
�adversari politici�, n-au însã nici un interes sã
reformeze ceva. Banii pe care urmãresc sã-i strângã
folosindu-ºi poziþia politicã rezultã tocmai din
acest þesut malign care prolifereazã în absenþa
reformei: întreprinderi de stat moarte ºi pompate
de la buget, firme-cãpuºã care sug ºi varsã banul
unde trebuie, exploatarea sãlbaticã a resurselor
(pãduri, pãmânt, ape) urmatã de poluãri criminale,
hoþii cu produse petroliere, evaziune fiscalã ºi
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contrabandã, escrocherii financiare ºi comerciale
cu înaltã protecþie. Puºi într-un mediu concu-
renþial capitalist autentic, cu reguli ºi sancþiuni
pe mãsurã, tartorii pesediºti ar ajunge la sapã de
lemn.

Prima ºi cea mai intensã campanie a lui
Nãstase ar fi trebuit sã fie îndreptatã nu împo-
triva hainelor second hand, ci împotriva stratului
gros de politicieni second hand din partid lãsaþi
moºtenire de ceauºism. Câtã vreme nu îºi
reformeazã partidul, în loc sã-l umfle cu traseiºti
flãmânzi, Adrian Nãstase n-o sã poatã schimba
nimic cu adevãrat nici în fabrici, nici în poliþie,
nici în administraþia României.
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Piatra ºi computerul

America a fost lovitã cu piatra. În vreme ce
administraþia Bush face un tapaj enorm în jurul
supertehnologicului scut antirachetã MD, menit
sã asigure securitatea absolutã a Statelor Unite
în faþa unor inamici cât se poate de sofisticaþi,
într-un moment în care lumea crede în mitul
muºtei care, dacã violeazã spaþiul aerian al SUA,
este instantaneu reperatã ºi pedepsitã de electroni-
cãria infailibilã, cineva a ridicat o piatrã de pe
jos ºi a aruncat-o în imensul ecran de computer
care înseamnã în primul rând America. ªi, ca
într-un film prost, piatra, neopritã de nimeni ºi
nimic, a fãcut ecranul þãndãri. Mulþi ºi-au mani-
festat uluiala faþã de �planificarea formidabilã�
a atacurilor. Mi se pare cã ucigaºii n-au fãcut
exces de deºteptãciune, acþiunea a fost de o simpli-
tate brutalã, cheile succesului ei fiind piloþii ºi
teroriºtii sinucigaºi, precum ºi cu adevãrat incre-
dibila incapacitate de reacþie a sistemului de
apãrare american. Sã recapitulãm. Într-un anumit
moment din dimineaþa zilei de 11 septembrie, cel
puþin 6 avioane de pasageri sunt deturnate ºi
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pãrãsesc rutele standard, luând-o razna peste
teritoriul Americii. Zeci de minute în ºir, în
spaþiul aerian al SUA, niºte avioane se deplaseazã
în afara oricãrui control, spre þinte necunoscute,
ºi de la sol nu se ia nici o mãsurã de intervenþie.

La 15,47, ora României, un avion deturnat
loveºte unul dintre �Gemeni�. Pânã când al doi-
lea avion strãpunge literalmente cel de-al doilea
turn trec 18 minute. Optsprezece minute, stimaþi
cititori. Deci, la nivelul sistemului nervos central
pe care se presupune cã îl are America, la ora
15,50 se gãseau sau ar fi trebuit sã se gãseascã
informaþiile: mai multe avioane deturnate se
îndreaptã spre þinte necunoscute, un avion a lovit
WTC. Cum sã nu te aºtepþi ca, în mai puþin de
5 minute, o escadrilã de elicoptere de atac
Supercobra sau Apache sã fie în aer în jurul
�Gemenilor�, cu rachetele armate ºi ordinul de
a trage în orice obiect aerian care s-ar apropia?
Nu numai cã nu s-a întâmplat asta, dar nici
mãcar un elicopter al poliþiei sau pompierilor nu
s-a ridicat ca sã mai culeagã din nenorociþii care
au strigat minute în ºir în cadrele ferestrelor din
WTC înainte de a se arunca în gol. Singura
instituþie ce a reacþionat prompt a fost CNN. Pe
asta au mizat ºi teroriºtii, care au calculat a doua
loviturã astfel încât sã fie transmisã în direct în
întreaga lume. Mai departe: trece aproape o orã
pânã când Pentagonul, miezul militar al Americii,
este lovit ºi el din aer. Ca unul care a vãzut zeci
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de filme SF ºi de acþiune americane, nu pot sã
cred cã, într-o orã, Pentagonul n-a fost acoperit
de solzi imenºi de oþel, de câmpuri energetice
protectoare, cã Superman nu ºi-a fãcut apariþia
deasupra lui salutând publicul, cã nici mãcar
niºte �amãrâte� de avioane de vânãtoare nu s-au
ridicat ca sã patruleze pe lângã el. Marele Pentagon
a fost lovit ca þinta-vacã no. 3.

Nu existã încã o estimare a numãrului total
de morþi. Sunt probabil zeci de mii. În ce s-ar fi
transformat acest mãcel demenþial dacã ar fi fost
detonatã ºi o încãrcãturã atomicã? De fapt, la
nivelul psihicului colectiv american s-a petrecut
ceva echivalent cu o explozie atomicã. Urmele
în timp vor fi la fel de persistente ca radioactivi-
tatea remanentã. Statele Unite n-au fost niciodatã
bombardate din aer. De un secol ºi ceva, pe
teritoriul lor n-a avut loc nici un rãzboi. De-a
lungul deceniilor, cetãþenii americani au privit
din fotoliu, la televizor, scene de bombardament
din alte þãri, cu alte fiinþe, întâmplãtor tot oameni,
cu liniºtea cã asta e �la ei, acolo�. ªi-ar fi imaginat
spectatorii americani acum doi ani, când priveau
Belgradul incendiat de bombele USA, cã vor
ajunge foarte curând sã trãiascã pe viu o teroare
mai mare? Ce ar simþi rudele ºi prietenii celor
morþi la New York ºi Washington dacã aceºtia ar
fi numiþi �pagube colaterale�?

Ticãloºia, cruzimea, proporþiile monstruoase
ale crimelor înfãptuite în 11 septembrie asupra
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Americii, de fapt asupra umanitãþii, le fac
nerevendicabile de vreun stat sau vreo grupare.
Aºa ceva nu suportã nici o umbrã de justificare,
în numele nici unei cauze ºi nici unei religii. Pe
de altã parte, ucigaºii diabolici vor prefera proba-
bil sã rãmânã necunoscuþi, lãsând teroarea sã
pluteascã lungã vreme de-acum înainte asupra
Americii ºi întregii lumi civilizate. Teroristul cel
mai eficient va fi Alah. Nici un cetãþean civilizat
ºi responsabil al planetei nu trebuie sã considere
cã asta s-a întâmplat doar Americii, sã priveascã
din fotoliu, la televizor, cu liniºtea cã asta e �la
ei, acolo�. Ca român, îmi pun în minte Interconti-
nentalul în locul World Trade Center, Palatul
Parlamentului în locul Pentagonului, Palatul
Victoria în locul Departamentului de Stat...
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Un cataroi în deºert

Pentru ceea ce se numeºte lumea civilizatã,
Osama bin Laden este în clipa de faþã întru-
chiparea diavolului, a rãului absolut. Nici n-ar
putea fi altfel când ruinele fumegânde din inima
Americii aratã ca o parte a regatului Satanei.
Dincolo însã de acest monstru pokemon, ima-
gine bidimensionalã, de desen animat, aceeaºi
lume nu mai vrea sã vadã nimic. De ce a ajuns
un multimilionar saudit, un bãrbat frumos � dupã
opinia acelor conaþionale ale noastre dornice
sã-ºi �aducã aportul� la analiza fenomenului �,
tânãr, instruit, cu un viitor de vis în faþã, un
ucigaº în masã care se considerã el însuºi un
mort viu?

Acesta nu este ºi nu trebuie sã fie un rãzboi al
civilizaþiilor. Dar cauza lui profundã o repre-
zintã desconsiderarea civilizaþiei islamice de cãtre
America. Bivolul politic Silvio Berlusconi, acest
Cataramã al Italiei, a fost cât se poate de sincer
în primitivismul lui �de dreapta� când a afirmat cã
Islamul reprezintã o civilizaþie inferioarã
Occidentului. Pãcat cã nu s-a gãsit un arab care



Nobelul românesc 57

sã-i rãspundã cã, atunci când îºi socoteºte banii,
magnatul italian foloseºte flexibilele cifre arabe,
ºi nu greoaiele cifre romane inventate de strã-
moºii lui. Scuzele ulterioare ale lui Berlusconi nu
conving pe nimeni: dispreþul faþã de o civilizaþie
care nu dispune de mijloacele înaltei tehnologii
este înrãdãcinat în Occident ºi acest dispreþ a dus
la intrarea trupelor americane în Arabia Sauditã
în 1990, în timpul rãzboiului din Golf. Atunci,
Osama bin Laden a suferit, potrivit relatãrii
prietenului sãu din excelentul documentar pre-
zentat de Pro Tv, un adevãrat ºoc psihic.
Renegatul saudit este în mod limpede un cre-
dincios autentic, un idealist gen Che Guevara, în
stare sã moarã pentru o idee, total dezinteresat de
banii ºi de poziþia socialã care i-au stat la
dispoziþie. Chiar dacã în Saudia nu au murit
oameni, prezenþa bocancului american pe nisipul
Meccãi ºi Medinei, al sfintei pietre negre Kaaba,
unde Mahomed a primit mesajul lui Alah, a sãpat
în sufletul lui Osama ºi al atâtor credincioºi
fervenþi acelaºi peisaj devastator ca priveliºtea
�Gemenilor� prãbuºiþi pentru americani. Acesta
este momentul în care Osama, aliat ºi creaþie
militarã a Americii, jurã rãzboi pe viaþã ºi pe
moarte dinastiei conducãtoare a Saudiei ºi inva-
datorului american. S-o fi gãsit atunci la Casa
Albã vreo minte limpede ºi suficient de cultivatã
care sã-i atragã atenþia lui Bush senior cã, pãºind
pe pãmânturile sfinte ale Islamului, armata
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americanã calcã pe o megabombã cu ceas? Cã e
mai bine sã se evite Arabia Sauditã, folosindu-se
alte zone pentru bazele de operaþiuni? Bãnuiesc
cã da, dar omul a fost taxat probabil drept un
intelectual ºovãielnic ºi trimis la reciclare. Cum
sã se împiedice Aliotmanul american de un
cataroi în deºert?

Irakul naþionalist ºi antifundamentalist,
precum ºi problema palestinianã sunt motive
�lipite� ca sã dea bine pe discursul lui Osama �
sediul urii lui se aflã în nobila Arabie Sauditã, în
inima religiei islamice. Arogantei supertehnologii
americane, bin Laden i-a opus oameni înarmaþi
cu bricege, dar dispuºi sã se autosuprime pentru
credinþa lor. Mi-e teamã cã nici dupã ce vor
pãsoci cu bombe ºi rachete tot Afganistanul, nici
dupã ce îl vor lichida pe Osama bin Laden, un
ucigaº pregãtit sã pãrãseascã aceastã lume în
orice clipã, ºi vor sfãrâma reþeaua Al Qaeda,
americanii nu vor înþelege de unde li s-a tras ºi
nu vor accepta ideea cã nu poþi sã reduci con-
tactul cu o altã civilizaþie la preþul barilului de
petrol. ªi cã, în afarã de tehnologie, mai existã
ºi omul...
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Adevãratul duºman

Împotriva cui au fost lansate primele bombe
ºi rachete din acest prim rãzboi al mileniului trei?
Împotriva artileriei ºi a celor câtorva avioane
prãpãdite ale talibanilor? Împotriva taberelor de
barãci rãspândite prin munþii Hinducuº? Împotriva
lui Osama bin Laden, doar, doar l-or nimeri? În
ultimã instanþã, împotriva terorismului? Dincolo
de aceste þinte mai mult sau mai puþin vizibile,
cred cã duºmanul împotriva cãruia se duce acest
rãzboi, care nu este ºi nu trebuie sã fie doar al
Americii ºi al Marii Britanii, este altul.

Cuvântul cel mai des rostit ºi scris pe planetã
de o lunã încoace este terorism. El capãtã astfel
o greutate specificã de axiomã, de lucru care nu
mai trebuie explicat, trecând drept fundamental
ºi independent. Or, terorismul, în ciuda sinistrei
sale spectaculozitãþi, este un concept derivat.
Matca din care se nasc monºtri ca aceia care au
acþionat în 11 septembrie este totalitarismul.
Terorismul sinucigaº este forma ultimã ºi totodatã
primã, esenþa malignã care þâºneºte spãrgând
pântecul ideii totalitare.
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Osama bin Laden existã pentru cã existã
talibanii, pentru cã existã extremismul islamist,
care nu este altceva decât o formã de totalita-
rism. Neoplasma totalitarã este dincolo de religii,
ideologii, tradiþii. Ea poate sã ia fiinþã în orice
culturã ºi civilizaþie. În Afghanistan, ea foloseºte
religia musulmanã ca pe o unealtã, deformând-o
ºi exacerbând-o dupã nevoile dictaturii. În Japonia
jumãtãþii de secol trecut, s-a folosit de tradiþiile
rãzboinice seculare ale societãþii nipone. În Rusia,
unealta a fost ideologia comunistã. În Germania,
nazismul. În Italia, fascismul. Pe 11 septembrie,
am trãit cu toþii sentimentul nemaivãzutului, al
cruzimii absolute în premierã mondialã. Dar,
totuºi, cine sunt �strãmoºii� lui Mohammed Atta
ºi ai tovarãºilor sãi? Nu sunt japonezii kamikaze,
nãpustindu-se cu avioanele în vasele mari ale
inamicului? Nu sunt acei hitlerjugend mergând
sã ucidã ºi sã fie uciºi pânã la unul în ultimele
zile ale Germaniei învinse? Nu sunt asasinii lui
Stalin cutreierând globul ca sã omoare cu orice
preþ pe cine aveau de omorât? Nu este ameri-
canul alb Timothy McVeigh, ucigaºul a 168 de
concetãþeni în atentatul din Oklahoma City, cu
conºtiinþa relaxatã pânã în clipa injecþiei letale?

Indiferent de forma lui exterioarã, totalita-
rismul atacã direct fibra umanului. Omul totalitar,
în forma sa paroxisticã teroristul sinucigaº, trebuie
sã fie complet depersonalizat, dezumanizat, lipsit
de instinctul familiei, al speciei, al vieþii, un ins
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cu ochii albi ºi goi, fãrã amintiri ºi fãrã viitor,
înger exterminator trimis de un Dumnezeu crud.
Aºa cum am bãnuit, crimele din 11 septembrie
nu sunt revendicate de nimeni, iar Osama bin
Laden a fãcut exact ceea ce era de aºteptat, trans-
formându-l pe Alah în teroristul nr. 1 al planetei
ºi ameninþând Statele Unite cã nu vor mai avea
de-acum nici o clipã de liniºte sub ameninþarea
morþii fãrã chip ºi nume.

Ce ne privesc pe noi toate astea? ar putea
întreba mulþi dintre români. Ce treabã avem noi
cu Osama, cu talibanii, cu americanii? Pe noi
ne doboarã preþurile ºi corupþia, nu teroriºtii.
Îmi îngãdui sã le spun conaþionalilor mei care
sunt de aceastã pãrere cã avem o treabã. Cã, de
duminicã, România, cu poliþia ei fãrã benzinã
pentru echipaje, dar mãcinatã de vilele ofiþereºti
crescând pe tot întinsul þãrii, cu serviciile ei
secrete care se calcã degeaba pe picioare de 11
ani încoace, cu armata prost plãtitã ºi echipatã
primitiv, se aflã în rãzboi. O datã cu America,
lumea luptã acum cu propriul ei coºmar, care
pânã a se întrupa în munþii arizi ai Afghanistanului
a bântuit, de o sutã de ani încoace, întreaga
planetã. ªi România. Coºmarul românesc de
secol XX înseamnã legionarii, echipele morþii
trimise de Garda de Fier sã ucidã ºi sã moarã,
înseamnã comuniºtii ºi securiºtii care împingeau
mii de români în puºcãrie ºi moarte � nu pentru
cã jucau ºah sau creºteau porumbei, cum e la
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talibani, ci pentru cã oamenii aceia citeau cãrþi
burgheze � cu conºtiinþa limpede a faptului cã
mâine maºinãria îi poate ronþãi ºi pe ei. Înseamnã
clovnii graºi care-i maimuþãresc astãzi. Avem ºi
noi coºmarurile noastre.
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Cu ochii holbaþi

Ultima operã înainte de moarte a unui mare
creator. Nu poþi sã nu cauþi în ea semnele sinelui
artistului ieºind la suprafaþã aidoma scheletului
pe cale sã se nascã, semnele eternitãþii scânteind
în urzeala timpului profan. În opera ultimã nu
mai percepi idei, imagini ºi personaje evoluând
liber, toate sunt umbre ale autorului.

Zeci de minute am privit cu ochii larg des-
chiºi, ba chiar holbaþi, curgerea imaginilor din
Cu ochii larg închiºi (Eyes wide shut), cuprin-
zându-mã treptat disperarea. Stanley Kubrick e
unul dintre Dumnezeii mei cinematografici.
Vãzând 2001 � o odisee spaþialã, Portocala
mecanicã sau The Shining, am trãit în noaptea
americanã a sãlii de cinema clipe pe care viaþa
nu mi le-ar fi putut oferi niciodatã. The Killing,
Cãrãrile gloriei, Lolita, Dr. Strangelove, Full
metal jacket... � filmele lui Kubrick au creat în
mine un continent inconfundabil � era unul dintre
regizorii pe care am pretenþia cã-l pot recunoaºte
dupã câteva imagini. ªi totuºi, Eyes wide shut
reuºeºte incredibilul: Kubrick nu este nicãieri
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în acest film, puþin spus prost � o culme a
nonsensului kicios. E de neînþeles cum de un
regizor, care a lucrat cu niºte Chipuri rãvãºitoare
ca Jack Nicholson în The Shining sau Malcom
McDowell în Portocala mecanicã, poate sã-l
distribuie într-un rol cu pretenþii freudiene pe
plãvanul pitic Tom Cruise. Acest ªtefan Bãnicã
jr. al Americii, jucând ca la brigada artisticã de
la Uzinele Boeing, se screme sã compenseze prin
gesturi de frizer expresivitatea de umeraº de
haine cu care este înzestrat. Dar nici dacã era
scos din mormânt ºi distribuit în rol unul dintre
marii pitici erotici ai cinematografului, Charles
Boyer, de pildã, tot nu ieºea nimic pe acest
scenariu lipsit de orice originalitate sau noimã.
Imaginaþi-vã cã avem la modul serios, fãrã ironie,
fãrã postmodernism, o scenã în care berbantul
cãsãtorit Cruise se lasã agãþat de o prostituatã,
cu care pânã la urmã nu ºi-o pune (vorbesc în
limbajul filmului), deoarece în sufletul lui se dã
o luptã, dar îi dã totuºi 150 $ la sfârºit ºi pleacã
nobil � într-un film de Kubrick, Dumnezeule!
Momentul cel mai obscen în aceastã peliculã
plinã de trupuri goale ºi obscenitãþi verbale este
acela în care Cruise ºi Kidman (ceva mai actriþã)
filosofeazã între douã fuckuri despre viaþã ca vis
ºi vis ca viaþã � jena îþi face pielea de gãinã.

Ca sã rezum, Eyes wide shut e omotetic cu un
banc despre calul verde. El vrea sã i-o tragã ei.
Ea e boieroasã, cu nasul pe sus. El primeºte un
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sfat: angajeazã-te la grajdurile ei ºi vopseºte
într-o zi un cal în verde. Ea va întreba: cine a
vopsit calul în verde? Tu vei spune: eu. De ce?
va zice ea. Pentru cã verdele e transcendenþa
însãºi, fervoarea întunericului trecut prin apã,
viaþã, vis ºi verde, vei zice fãrã sã clipeºti. Ea va
fi impresionatã, vã veþi plimba pe pajiºti, îþi va
lãsa capul pe umãr ºi eºti pe calea cea bunã.
Omul se duce, vopseºte calul, ºi insa îl întreabã:
Cine a vopsit calul în verde? Eu. Bine, hai sã ne
fuck.

Se poate ca la 70 de ani dintr-un mare creator
sã nu mai rãmânã nimic? Sã devinã de nerecu-
noscut, pânã la ultima celulã? Eyes wide shut e
trista dovadã cã se poate. Cã Dumnezeu poate sã
retragã harul cu care a blagoslovit la naºtere o
fiinþã omeneascã ºi sã lase în faþa morþii doar
omul, cochilie stearpã ºi tristã, mai urâtã decât
hârca.
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Sãrãcuþul

Nenumãrate sunt cuvintele lipite pe numele
lui Borges în deceniile care au trecut de când
Roger Caillois a înfãþiºat intelighenþiei franceze
un bãtrân sfielnic ºi ciudat, pe cale sã orbeascã.
Ernesto Sabato a proiectat asupra compatriotului
sãu un jet de adjective: arbitrar, genial, duios,
meticulos, debil, uriaº, triumfãtor, temerar,
copilãros, nemuritor... ºi, înainte de toate, Mare
Poet. Ramón Gómez de la Serna ºi-l aminteºte
�înnegurat, docil, îndepãrtat, lansând doar din
când în când câte o poezie ca o pasãre exoticã ºi
elegantã�. Marin Preda al nostru îl numeºte
�acest bizar scriitor idealist reacþionar�. Ceea ce
nu-i împiedicã pe mulþi sã-l considere pe argentin
�maestrul naraþiunii fantastice�. În ultimele zile
ale anului trecut însã, cineva a rostit despre Jorge
Luis Borges o vorbã care face sã se zbârceascã ºi
sã tremure epitetele exegeþilor ca un maldãr de
frunze în foc: �Sãrãcuþul...�.

Potrivit unei ºtiri din revista Loft, care apare la
Miami, aºa l-a pomenit cu duioºie servitoarea lui,
Epifania Uveda de Robledo, care face, la 15 ani
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dupã moartea stãpânului, dezvãluiri care va sã
zicã de senzaþie. Epifania afirmã despre Borges
cã a fost îndrãgostit nãprasnic ºi platonic la 17
ani de o anume Estela Canto ºi cã nu a avut, în
toatã lunga sa viaþã, relaþii sexuale cu vreo femeie.
A murit virgin, spune Fanny Robledo, ºi adaugã
aproape matern: �Pobrecito...� � �Sãrãcuþul...�.

Orice mare creator îºi are ºoferul, servitoarea,
doctorul, soþia, concubina, confratele care sã
facã �dezvãluiri� dupã moartea lui sau, uneori,
chiar în timpul vieþii. Nu ºtiu dacã a apucat sã i-o
spunã lui Borges, dar �dragului ºi îndepãrta-
tului� sãu tânãr din Abbadon Exterminatorul
Sabato îi scria trist: �Þi-ai pierdut încrederea în
tine pentru cã nu ºtiu cine þi-a spus nu ºtiu ce.
Dar acest prieten sau cunoscut (cât de înºelãtor
este cuvântul acesta!) e prea aproape de tine
pentru a te putea judeca, simþindu-se înclinat sã
creadã cã, dacã mãnânci precum o face el, îþi
este egal. Sau desconsiderându-te, cum se pare cã
o face, într-un fel se crede superior. Este o purtare
uºor de înþeles: dacã cineva stã la masã cu o
persoanã care a escaladat Himalaia, observând
cu superficialitate modul în care þine cuþitul, e
tentat sã i se considere egal sau superior, uitând
(sau încercând sã uite) cã ceea ce conteazã în
aceastã judecatã este Himalaia, ºi nu cuþitul�.

Un mediocru poate sã simtã cã existã pentru
câteva clipe încercând sã stropeascã genunchii
unui geniu cu noroiul minþii lui. Servitoarea lui
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Borges nu e cu siguranþã un Salieri, e mai degrabã
o reprezentantã a sfintei simplitãþi, care n-a citit
sau n-a priceput o iotã din Borges în cei 40 de ani
cât l-a slujit, dar ce cutremurare de plãcere trebuie
sã fi procurat ea mediocrilor acestei lumi! Toþi
cei striviþi pânã acum de geometria supraumanã,
de monocristal decupat cu laserul, de vasta
nobleþe a textului borgesian atins de rãceala
perfecþiunii, vor fi izbucnit cu ziarul în mânã:
�Ai vãzut, domnule, Borges ãsta nu regula!�. În
fine, o explicaþie pentru apariþia geniului: la fel
de bunã ca sifilisul, beþia, nebunia, schilozenia
din naºtere. Geniul devine astfel un accident
biologic, un mutant. Cutare povestire a lui
Borges nu mai e produsul extraordinarei sale
forþe imaginative, ci al frustrãrilor resimþite din
pricina absenþei sexului. Nu mai e un rezultat al
spiritului, care poate umili.

Normalitatea mediocrului se simte astfel pusã
în valoare. El, care are 5-6 amante ºi publicã în
5-6 reviste texte care ridicã o singurã întrebare
celui care le citeºte � de ce nu s-a dus autorul sã
reguleze în loc sã scrie? �, ar putea acum sã
recomande cu un vag surâs dispreþuitor o metodã
nouã de lecturã a textelor borgesiene: nu mai
citeºti singur ºi în tãcere, pui o femeie sã þi le
citeascã cu glas tare, aºezatã pe coate ºi genunchi,
în vreme ce tu o posezi viguros în poziþia aceasta
a animalului shakespearian cu douã spinãri.
Gemetele respectivei, inserate în fraza borgesianã,
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vor furniza textului ceea ce îi lipseºte... Din
pãcate însã pentru mediocru, o asemenea batjo-
curã nu poate fi imaginatã de un mediocru.

Dincolo de aceastã treaptã joasã de ecou al
cuvântului servitoarei Fanny, care ar putea fi,
borgesian vorbind, ºi o neadevãratã minciunã, el
reverbereazã puternic în opera rigurosului fantast.
Fraza care declanºeazã scenariul metafizic al
splendidei Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, datoratã de
Borges conjuncþiei dintre o oglindã ºi o
enciclopedie, este: �Oglinzile ºi paternitatea
sunt abominabile pentru cã multiplicã fiinþele
omeneºti�. În Ruinurile circulare, un om creeazã
un altul visându-l �în integritatea lui minuþioasã�,
de la unghiile picioarelor pânã la ultimul fir de
pãr din cap, trecând prin inima visatã �vie, caldã,
tainicã, de mãrimea unui pumn ºi de culoare
roºiaticã în penumbra unei siluete umane fãrã
chip ºi fãrã sex�. Fiul nãscut din mintea tatãlui îi
trezeºte acestuia sentimente paterne abia acum
justificate: �Pe oricare tatã îl preocupã copiii pe
care i-a procreat (pe cei ce i-a îngãduit) dintr-o
simplã confuzie sau fericire; era natural ca magul
sã se teamã pentru viitorul acelui fiu, gândit
bucatã cu bucatã ºi trãsãturã cu trãsãturã, într-o
mie ºi una de nopþi secrete�.

Douã sunt întrebãrile pe care mi le naºte în
minte conjuncþia dintre servitoare ºi Borges.
Cum ar arãta societatea omeneascã în cazul în
care conceperea unui copil nu ar fi propulsatã de
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plãcere fizicã, ci, dimpotrivã, actul ar necesita
un efort psihic uriaº, însoþit de durere, atât pentru
femeie, cât ºi pentru bãrbat? În ce mãsurã un om
care n-a procreat biologic poate avea fii ºi fiice?

Arhitectul-ºef al acestei lumi (sau, mã rog,
inginerul-ºef, în nici un caz filosoful-ºef, cãci,
dacã Dumnezeu ar fi fost aºa ceva la bazã, universul
ar fi rãmas în stare de proiect speculativ)
a prevãzut bulionul uman cu un mecanism de
multiplicare pe care îl poate utiliza ºi o pereche
de oligofreni. De mii de ani, sexualitatea umanã
face obiectul unei colosale mistificãri, fiind inclusã
în ceea ce se cheamã iubire. Folosesc acest termen,
ºi nu dragoste, întrucât se poate spune a face
dragoste, dar nu ºi a face iubire � iubirea e
protejatã faþã de sex. Dragostea suportã verbul a
face, iubirii i se poate alãtura doar a fi sau a nu
fi, sub semnul ontologicului pur. Mã întreb câte
fiinþe omeneºti realizeazã ce umilinþã imensã
înseamnã sexul. Spune-i cuiva cã e manipulat,
cã e doar o pãpuºã trasã de sfori, ºi o sã sarã în sus
de furie. În schimb, faptul cã are înfipte în
structura intimã, încã înainte de a se naºte, niºte
subrutine imposibil de controlat, care se
declanºeazã automat � libido, erecþie, orgasm �,
nu-l deranjeazã, dimpotrivã, îl încântã. Cineva
vrea sã te înmulþeºti, te-a programat pentru asta,
într-un scop care îþi va rãmâne veºnic necunoscut.
Eºti ca un animal dresat care îºi face numãrul
fãrã sã înþeleagã nimic ºi îºi primeºte bucãþica de
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zahãr. Dar omul e mai mult decât un animal, prin
urmare nu se mulþumeºte sã-ºi ronþãie plãcerea
în tãcere. El înalþã ode împerecherii, o proslã-
veºte, o poetizeazã, o dramatizeazã. De ce face
asta cu aparatul reproducãtor, cu organele geni-
tale, ºi nu ºi cu celelalte organe, e de neînþeles
formal, logic vorbind: lipsesc poemele închi-
nate trãirilor pe care le dã învecinatul aparat
urinar, elegiile hepatice, teatrul pulmonar.

E uimitor cum oameni inteligenþi nu reali-
zeazã ceea ce Borges formula în una dintre
(tra)vestitele sale note de subsol: �Toþi oamenii,
în vertiginosul moment al orgasmului, sunt ace-
laºi om� (Tlön, Uqbar, Orbis Tertius). Drumul
spre orgasm înseamnã tocmai suprimarea spiri-
tului ºi eliberarea instinctului primar. Tot ceea
ce reprezinþi în planul fiinþãrii, culturã, moralã,
sensibilitate, inteligenþã, se ºterge ºi nu rãmâne
decât privirea goalã a plãcerii, egalã cu cea a
unui borfaº, ucigaº, cretin, lichea, gorilã. Priviþi
faþa unei fiinþe umane în orgasm: nu seamãnã
cu cele ale pãmântenilor �locuiþi� de extratereºtrii
invadatori din filmele SF proaste?

Nu vreau sã spun prin toate acestea cã nu
existã iubire. Numai cã ea nu e posibilã decât
dincolo ºi dincoace de sex. Casanova a ajuns, în
amurgul vieþii, dupã o traversare grea, dincolo de
sex. Borges a rãmas toatã viaþa, potrivit servitoarei
sale, dincoace de sex. Iatã doi bãrbaþi care au în
comun altceva decât orgasmul atotstãpânitor.
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Cerul

În Japonia anilor 800, sãrãntocii nu aveau
bani sã-ºi plãteascã un mormânt. Cadavrele lor
erau lãsate sã zacã sub cerul liber. Le descãrnau
pãsãrile bucatã cu bucatã. Privind rotirea câtorva
cocori deasupra luciului unui lac de munte, stãpâ-
nul ºopteºte concubinei sale preferate cã sufletul
acestor sãrmani, scãpat de temniþa pãmântului,
e dus cu siguranþã în cer de ciocurile pãsãrilor.

Iadul

Când îþi moare cineva drag, ajungi sã înþe-
legi, cu claritate ºi forþã, cã universului nu-i
pasã de om. Pânã acum nu-þi puteai imagina
lumea de dupã moartea lui. Acum poþi. Cu
violenþa unei imagini de coºmar, þi se încheagã
în suflet priveliºtea aceleiaºi lumi. Fiecare câine,
fiecare casã, fiecare porþiune de asfalt rãmâne
înspãimântãtor de la fel. Soarele nu se topeºte ºi
nu curge pe pãmânt, vântul nu încremeneºte fãrã
þintã. Ar trebui ca mãcar apa unei bãlþi sã se
încreþeascã atunci când îþi dai sufletul, ca sã poþi
crede cã faci parte, cã te primeºte în braþe cineva
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atotcuprinzãtor. Dar pixul din mâna ta rãmâne
un mic monstru drept ºi nepãsãtor, cu capul
galben.

Cicatricea de pe fruntea pe care ai mângâiat-o
de atâtea ori nu se face nevãzutã, unghiile ºi
pãrul continuã sã-i trãiascã.

Aºa aratã iadul.
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Un socotitor de ceapeu
la Palatul Victoria

De câþiva ani încoace, ne-am obiºnuit ca
România sã fie ultima în diverse clasamente
economice europene. Anul acesta, guvernul
Nãstase a gãsit o metodã autohtonã prin care
mai îndulceºte hapurile amare ale strãinãtãþii:
stãm bine acum, în toamnã, în raport cu unele
dintre prevestirile fãcute de guvern la început de
an. Creºterea PIB e mai mare, producþia indus-
trialã ºi exporturile aºijderea. Lãsând la o parte
pârdalnica problemã a importurilor, care cresc
ºtiu ele de ce, rupând balanþa comercialã, dacã
ne uitãm dincolo de aceºti frumoºi parametri,
chiar gãsim un clasament în care România este
nici mai mult, nici mai puþin decât lider mon-
dial. Nimeni nu ne întrece când e vorba ca
guvernul sã îi jupoaie de bani pe oamenii muncii.
Aºa cum rezultã din graficul publicat ieri în
premierã de Adevãrul, peste 70% din cheltuielile
salariale ale unei societãþi se duc la stat prin
impozitul pe salariu ºi contribuþiile la Fondurile
de asigurãri sociale, sãnãtate ºi ºomaj. În Ungaria,
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acest procent nu depãºeºte 50%, în Cehia ºi
Polonia e în jurul lui 40%, în þãri cu tradiþie în
materie de impozitare-protecþie socialã, cum sunt
Belgia, Danemarca, Suedia sau Olanda, pro-
centul se învârte în jurul lui 50%, în vreme ce în
SUA abia trece de 30%. Ce exprimã de fapt acest
procent? În cazul României, nimic altceva decât
impotenþa tuturor guvernelor postdecembriste,
sfârºind cu guvernul Nãstase, în a conduce în
mod capitalist aceastã þarã. Nu întâmplãtor eco-
nomia cea mai liberalã din lume, cea americanã,
percepe taxele cele mai mici pentru ca un loc de
muncã sã existe. În cazul þãrilor cu componentã
socialã puternicã în economie, cum e Suedia,
aceste taxe sunt mai mari, dar ele se regãsesc
într-o calitate deosebitã a asistenþei sociale ºi
medicale, în infrastructurã, în domeniul public.
În România e cum se poate mai rãu: taxele
respective sunt uriaºe, în schimb asistenþa socialã
ºi medicalã sunt la pãmânt, cât despre drumuri,
amenajãri, curãþenie etc. � ce sã mai vorbim...
La un asemenea raport între banii luaþi direct de
la oameni ºi rezultatele utilizãrii lor publice, nu
e nevoie de un guvern, e suficient un socotitor de
ceapeu ca sã �managerizeze� þara.

Ministerul Muncii zice cã situaþia este cauzatã
de existenþa celor 6 milioane de pensionari, faþã
de numai 4,4 milioane salariaþi. Nu este aºa,
pentru cã ºi alte þãri europene au probleme, chiar
mai mari decât noi, cu îmbãtrânirea forþei de
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muncã, ºi nu recurg, dupã cum se vede, la
impozitãri directe sãlbatice. Acolo, banii vin la
stat din impozitarea miºcãrii economice: impozit
pe profit, TVA, tranzacþii, accize, taxe vamale.
Ca sã se poatã asta ºi la noi, ar trebui sã existe
suficient dinamism economic ºi, mai ales, ca
aceste taxe sã fie încasate. Or, în vreme ce, de 10
ani încoace, impozitul pe salariu este colectat
nesmintit în proporþie de 100%, restanþele la
TVA, accize, taxe vamale sunt de mii de
miliarde. Ca sã nu mai vorbim despre escro-
cheriile cu returnãri de TVA ºi scutiri de taxe
vamale. Ca sã nu mai vorbim despre între-
prinderile de stat care refuzã sã-ºi plãteascã
taxele de pensie, sãnãtate sau ºomaj, în vreme ce
salariaþii ºi privaþii corecþi plãtesc fãrã crâcnire.
Din câte aud, FMI a avertizat deja guvernul cã
gradul scãzut (56,8) de colectare a veniturilor la
bugetul asigurãrilor sociale, precum ºi la TVA ºi
accize (60,9%) va fi un punct dur al discuþiilor.

Cât priveºte dinamismul economic, existã o
singurã zonã a economiei care este stimulatã de
un asemenea sistem de impozitare ºi colectare �
economia subteranã. Iar munca la negru nu va
putea fi lichidatã nici cu miliþia câtã vreme eºti
pur ºi simplu amendat pentru înfiinþarea unui loc
de muncã legal.

Unde sunt totuºi banii încasaþi de la salariaþi,
de vreme ce asupra calitãþii vieþii publice n-au
efect? Nu sunt greu de gãsit dacã ne uitãm la
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ce-a fãcut cu precãdere guvernul Nãstase anul
acesta: scutiri de platã la majorãri, reeºalonãri
de datorii la buget, ºtergeri de datorii, subvenþii
pentru bolnavii incurabili ai economiei. Totul,
ca sã nu fie �convulsii sociale�, iar Adrian
Nãstase ºi PSD sã rãmânã sus în sondaje, pe
baza impresiei induse populaþiei �cu noi la putere,
nu se poate întâmpla nimic grav de la o zi la
alta�. E adevãrat, nu de la o zi la alta, dar de la
un an de zile pesediste la altul...

Prin urmare, puterea îºi face campanie electo-
ralã pe banii contribuabilului. Cã asta împiedicã
economia sã devinã mai capitalistã, adicã mai
eficientã decât anul trecut, nu pare sã-i deranjeze
pe guvernanþi ºi, mai grav, nici pe guvernaþi:
sondajul CURS pe care îl publicãm aratã cã doar
31% dintre români sunt pentru închiderea între-
prinderilor cu pierderi, în vreme ce 45% vor ca
ele sã fie subvenþionate de guvern pentru a se
pãstra locurile de muncã.
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Groapa dintre Iliescu
ºi Nãstase poate înghiþi România

Numai cine nu cunoaºte istoria comunismului
a putut sã vânture prin mass-media melancolica
idee cã preºedintele Iliescu, aflat la ultimul
mandat, este în plinã desprindere de cele lumeºti,
cã pasiunea pentru putere ºi politicã îl pãrãseºte,
cã vrea sã se împace cu toatã lumea pregã-
tindu-se pentru opere de binefacere ºi partide de
ºah în Ciºmigiu. Cine a supt lapte de la þâþa roºie
are în sânge instinctul pãstrãrii puterii pânã la
moarte sau, mai exact, pânã la �încetarea din
viaþã� � fostul �copil de suflet� al lui Iliescu,
Petre Roman, tocmai a demonstrat-o cu vârf ºi
îndesat. Pentru asta nici mãcar nu e nevoie de
funcþie � Ion Iliescu a rãmas nea Nelul naþiunii ºi
cât a fost în opoziþie ºi vrea sã fie ºi dupã 2004 �
un Deng Xiaoping fãrã funcþie, la care vine toatã
conducerea superioarã.

Prin urmare, departe de a fi fost izolat la
Cotroceni, ca sã taie panglici ºi sã dea medalii,
cum prevesteau unii înainte de alegeri, dl Iliescu
face niºte declaraþii �angajate� de cade cucuveaua
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de pe creangã. De câtãva vreme, între d-sa ºi
Adrian Nãstase se desfãºoarã un soi de slalom
paralel, în care premierul evitã cât poate jaloa-
nele de pe traseu, în vreme ce preºedintele le dã
jos voiniceºte. Dupã raportul baroanei Nicholson,
care cerea suspendarea negocierilor de aderare
cu România, reacþia dlui Iliescu a fost pe cât de
promptã, pe atât de eronatã politic. �Raportul
dnei Nicholson n-are importanþã�, a spus preºe-
dintele cu tot atâta îndreptãþire ca a lu� Parizianu.
�Dânsa e o persoanã mai deosebitã, cu un spirit
imprevizibil.� O fi, dar dl preºedinte nu înþelege
cã tocmai asta n-are nici o importanþã. Pãrerea
d-sale despre baroanã ºi importanþa raportului ei
e cu mult mai puþin ascultatã la Bruxelles decât
pãrerea baroanei înseºi. A explica Bruxelles-ului
de cãtre dl Iliescu ce are importanþã ºi ce n-are
poate trezi acolo reacþii inverse, dacã nu chiar
adverse. Atitudinea premierului Nãstase a fost
mult mai bine gânditã politic: el n-a trimis-o
dupã seminþe pe reprezentanta Vestului, dimpo-
trivã, i-a scris personal, în modul cel mai serios,
apãrând poziþia guvernului ºi argumentând cã
�raportul are multe erori, interpretãri greºite ºi
este incorect faþã de eforturile guvernului�.
Nãstase a gãsit ºi o poziþie comunã cu dna
Nicholson, stoparea adopþiilor internaþionale de
copii din România, baroana acuzând pe faþã impli-
carea unor oficiali români în traficul cu copii pe
sume uriaºe.
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A venit apoi scandalul art. 238, înãsprirea
pedepselor pentru ofensa adusã autoritãþii. Pozi-
þia preºedintelui Iliescu a fost ambiguã � pe de-o
parte, d-sa a spus cã ziariºtii nu trebuie bãgaþi la
puºcãrie, pe de alta, cã �uneori crima prin presã
e mai amplã decât crima prin glonþ�. Ce spuneþi,
dle preºedinte? Adicã dvs. ce aþi prefera:
o dezinformare scandaloasã apãrutã în presã cum
cã preºedintele a fost împuºcat în vreme ce se
afla la amantã sau sã fiþi împuºcat în mod real,
sub privegherea arnãuþilor dvs. de speriat ciorile?
Un pamflet sau un glonþ în cap? Dupã umila
mea pãrere de gazetar, ce face un pix, alt pix
poate desface, ce face glonþul rãmâne bun fãcut.
Acum, dl Nãstase e cel care-l citeazã, nimerit
însã, pe celebrul personaj al lui Marin Preda,
spunând cã �n-are importanþã� acum nici
calomnia, nici ultrajul, cã altele sunt prioritãþile
guvernului. ªi n-a fãcut asta din iubire faþã de
ziariºti, ci pentru cã ºtie câtã nevoie are de presã
în lunile care vin.

Oricât de zeflemist ar fi, ºi când trebuie, ºi
când nu, Adrian Nãstase nu ºi-a permis nicio-
datã glume proaste cu privire la democraþie.
�E cam enervantã democraþia asta�, declarã pre-
ºedintele Iliescu, plasând ºi cunoscutul sãu
zâmbet. �Sã faci astfel de �glume� într-o þarã cu
un Parlament infestat de extremiºti, cu greu
opriþi din marºul spre putere la ultimele alegeri
ºi de cãtre presa aceea �mai amplã decât
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glonþul�, e o dovadã de frivolitate politicã bizarã,
având în vedere vârsta ºi experienþa dlui Iliescu.

Vorbind despre agricultura germanã, preºe-
dintele spune cã �Estul este superior Vestului,
pentru cã în Est s-au pãstrat cooperativele agri-
cole de producþie�. Fireºte, dl preºedinte poate
�explica�, prin gesturi largi, minute în ºir
aceastã afirmaþie, dar vãd cã nu vrea sã þinã
seama de un sfat de gazetar pe care, cu tot
respectul, mi-am îngãduit sã i-l dau la o întâlnire
cu presa de la Cotroceni: dintr-un discurs se
reþine în mass-media ºi percepþia publicã ce este
mai ºocant ºi pitoresc, restul se pierde în ceaþã.
În cazul de mai sus: Estul este superior Vestului
� punct. Afirmaþie pe care o face preºedintele
într-o þarã care ºi aºa îl regretã pe Ceauºescu în
proporþie de 57% ºi este pe ultimul loc în drumul
spre Vest...

În fine, dl preºedinte a rupt inima târgului
susþinând iniþiativa sinistrelor reptile pedeseriste
Iorgovan ºi Predescu de amnistiere angro a
faptelor comise de persoane implicate în miºcãri
sociale dupã �89. Fãrã a þine seama o clipã de
devãlmãºia juridicã revoltãtoare pe care o conþine
o astfel de propunere, lansatã interesat de avoca-
tul Iorgovan, �tatãl hoþilor�, dl Iliescu a sãrit pe
loc cu �intrarea în normalitate� ºi �ºtergerea
reziduurilor�. Care reziduuri? Revoluþia?
Mineriadele? Poate în creierii dlui preºedinte
acestea vor fi fiind reziduuri, pentru mulþi
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români ele sunt amintiri dureroase, care nu se
vor ºterge toatã viaþa. Amnistiind faptele lui
Miron Cozma, sunt invitaþi la treabã toþi cei care
au de gând sã punã în pericol siguranþa ºi autori-
tatea statalã româneascã. Amnistiind faptele lui
Stãnculescu ºi Chiþac de la Timiºoara, revolu-
þionarul Iliescu trage pãmânt peste sicriul
Revoluþiei române, care ºi-aºa e coborât în
groapã. Poate cã ar fi bine, ca sã intrãm în
normalitate pânã peste cap, sã fie amnistiate ºi
faptele soþilor Ceauºescu � numai cã dupã aceea
s-ar putea sã-i vinã cuiva ideea sã-l bage pe Ion
Iliescu la puºcãrie...

PRM, unde o astfel de idee n-ar fi deloc de
neluat în seamã, tocmai a organizat, împreunã
cu fostul legionar I.C. Drãgan, o comemorare a
mareºalului Ion Antonescu. Lãsând la o parte
locul lui Antonescu în istorie ºi în amintirea
românilor, de unde nu poate fi ºters, cu bune ºi
cu rele, de nimeni, o astfel de manifestare, în
condiþiile în care încercãm cu disperare sã prin-
dem trenul occidental, este o provocare în toatã
regula. Provocare cãreia Adrian Nãstase i-a
rãspuns decis, cu preþul pierderii de popularitate
în rândurile unui anumit electorat, sancþionând
participarea ciudatului general Chelaru, ca repre-
zentant al MApN, la o manifestare de naturã sã
trezeascã reacþii cât se poate de negative în Statele
Unite, adicã în NATO-ul spre care ne zbatem.
Preºedintele Ion Iliescu, în calitate de comandant
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suprem al Armatei Române, a tãcut chitic pânã
în prezent, deºi premierul ar fi avut categoric
nevoie de susþinerea d-sale într-o chestiune atât
de delicatã, când C.V. Tudor cere destituirea
ministrului Apãrãrii.

La numai o jumãtate de an de la instalarea
noii puteri, fractura dintre taberele Iliescu ºi
Nãstase se cascã tot mai mult. Or, acesta este un
semn rãu care dã deoparte toþi parametrii econo-
mici. Guvernul Nãstase nu va putea sã facã
reformã dacã, în ochii populaþiei, nu are sprijinul
preºedintelui Iliescu. Oricât de deºtept ºi de bun
ca prim-ministru s-ar crede Adrian Nãstase, el
trebuie sã înþeleagã cã, fãrã capitalul de imagine al
lui Ion Iliescu, guvernul va fi înfrânt în
confruntãrile sociale inerente reformei. Dar ºi mai
important este ca preºedintele Iliescu, din înãlþi-
mea prestigiului ºi vârstei sale, sã înþeleagã cã a-ºi
torpila primul-ministru în momentele critice prin
care trece România echivaleazã cu o condamnare
ca popor a noastrã, a celor neamnistiaþi de
nimeni.
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Locul mareºalului Antonescu
e în cãrþile de istorie

În conflictul acutizat de vizita premierului
Nãstase în SUA, dintre �fanii� ºi �duºmanii�
politici ai lui Ion Antonescu, mareºalul cu acelaºi
nume e o statuie de carton mutatã de colo-colo.
Pentru unii, el reprezintã un criminal de rãzboi,
deoarece aºa a hotãrât America ºi tot ce vine de
la Washington e literã de lege. Alþii îl declarã
erou al neamului românesc, simbol al demnitãþii
naþionale ºi vor musai sã-i facã statui. Nici
�duºmanilor�, nici �fanilor� nu le pasã de reali-
tatea complicatã a istoriei personajului. Aºa se
face cã, ironie a destinului, portretul adversa-
rului neîmpãcat al comunismului, care a fost Ion
Antonescu, e purtat azi de cei mai râncezi
comuniºti naþionaliºti, de nostalgicii lui Nicolae
Ceauºescu, membru al echipei Pauker-Dej, care
l-a condamnat la moarte, din ordinul Moscovei,
pe mareºal. Iar cei care se dau drept anticomu-
niºti feroce, fundamentaliºtii occidentaliºti, se
leapãdã de el fãrã jenã, fiindcã �nu dã bine�.

Aud acum cã se vehiculeazã ideea unui
referendum cu privire la statuile lui Antonescu.
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Asta n-ar însemna decât o proastã înþelegere a
democraþiei, dupã 11 ani de când trãim în ea.
Referendumul nu e o operaþiune cu justificare
raþionalã, ci simplu opþionalã, da sau nu, votan-
tul nu e obligat nici sã-ºi dezvãluie, nici sã-ºi
justifice votul. Or, e absurd sã faci referendum
pe o chestiune spinoasã de Istorie � ea reclamã,
ca orice problemã ºtiinþificã, un rãspuns deschis,
justificat raþional, complex, pe baza unei docu-
mentãri solide. Prin urmare, ce facem, poporul
lasã tot ºi se cufundã în studiul perioadei anto-
nesciene? Sau îl punem sã rãspundã pe loc, pe
bazã de �ce simte�? Atunci s-ar putea sã obþinem
un procentaj în favoarea lui Antonescu la fel de
mare ca acela al opþiunii pentru NATO. Bun, ºi
ce facem cu procentajul ãsta? Îl trântim pe masã
la summit-ul de la Praga? Mai declarãm o datã
rãzboi Statelor Unite, cum a fãcut Antonescu?

Absurdul situaþiei e generat de obturarea prin
demagogie istoricist-patriotardã a unei decizii
politice la zi. Aici nu e vorba despre Antonescu
ºi despre sculpturã, e vorba despre politicã realã.
N-am auzit pe nimeni sã se scandalizeze pentru
cã, de pildã, România de azi întreþine multiple
relaþii politice, economice ºi sexuale cu Turcia �
asupritorul nostru de veacuri. Iar chestiunea de
politicã realã la zi e cã România vrea sã nu mai
rãmânã pe dinafara NATO. Washingtonul,
lobby-ul evreiesc de acolo, dar nu numai, îl
considerã pe Antonescu un aliat al lui Hitler ºi
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criminal de rãzboi. Au destule argumente pentru
asta. Ar avea ºi unii dintre noi contraargumente
� mare militar, mare patriot �, dar are altã noimã
decât ridicolul sã discutãm aºa ceva cu cei cãrora
le batem la uºã? Orice român lucid trebuie sã
recunoascã un lucru: americanii nu ne cer sã
dãrâmãm, de pildã, statuia lui Mihai Eminescu,
un fãcãtor de bine al României tuturor timpu-
rilor. Despre Ion Antonescu e greu de afirmat cã
rãul pe care l-a fãcut României n-a fost mai
mare decât binele. Fãrã sã cad ºi eu în greºeala
�istoricismelor� sterile, cred cã un lucru trebuie
spus. În ultimele sãptãmâni în care s-a aflat la
putere, mareºalul a refuzat sistematic sã înceapã
el însuºi tratativele secrete de armistiþiu cu aliaþii,
motivând cã este militar ºi nu îºi poate cãlca
cuvântul dat lui Hitler. Aruncând mereu povara
acestei miºcãri hotãrâtoare cãtre Maniu ºi ceilalþi
politicieni, Antonescu comitea o dublã eroare,
logicã ºi moralã. De ani de zile el nu mai era un
simplu ofiþer, îºi asumase rolul de ºef politic al
statului, mai mult, era un dictator în toatã puterea
cuvântului, cãruia i se închinau poezii în
manualele ºcolare. Cum sã mai pretinzi într-o
astfel de posturã cã eºti doar militar ºi laºi altora
o decizie politicã majorã? Apoi, ca patriot ce
era, mareºalul ar fi trebuit sã ºtie cã onoarea
personalã a unui român nu face doi bani în faþa
interesului naþional. Dacã e vorba despre salva-
rea þãrii, eºti dator sã te dezonorezi, sã te târãºti,
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sã te acoperi de ruºine tu ºi neamul tãu pânã la a
ºaptea spiþã. Altfel, onoarea militarã e doar
orgoliu sec.

Locul lui Ion Antonescu e, fãrã îndoialã, în
manualele de istorie, pe care trebuie sã le citeascã
orice român, dar nu în stradã, nici ca statuie,
nici ca nume de bulevard, nici ca soluþie de
stadion pentru problema �ciorilor�. E un lucru
pe care trebuie sã-l acceptãm pentru cã e raþional,
nu pentru cã ni-l impun americanii. Teamã mi-e
însã cã dupã ce vor fi înlãturate statuile românului
tragic Ion Antonescu, va rãmâne în vãzul ameri-
canilor ºi al lumii civilizate un alt monument,
viu, de astã datã al porciei omeneºti, al brutei cu
bani ºi în gãoazã, care se pretinde român: este
domnul �Gigi� Becali, cel care a gãsit potrivit
nu numai sã-i pomeneascã de morþii ºi de gura
mamei lui unui bãiat de culoare de la Pro Tv, pe
nume Malonga Parfait, care încerca sã-ºi facã
meseria de gazetar sportiv, dar ºi sã-i zbiere în
faþã, într-un final apoteotic, �Cioroiule!�. Gãsim
vreun loc unde sã-i punem pe cei de teapa
domnului Becali când ne vom duce la Praga?



Cristian Tudor Popescu88

C.V. Tudor � imun la
propria-i prostie

A încerca sã-i rãspunzi lui C.V. Tudor aºa
cum meritã e ca ºi cum ai da cu pumnul în
mlaºtinã. De-a lungul anilor, am evitat cât am
putut sã reacþionez la insultele, minciunile
monstruoase ºi ameninþãrile debitate la adresa
mea de aceastã creaturã. În ultimul numãr al foii
sale, care nici igienicã nu se poate numi, apare
însã un aspect interesant, care transcende
obiºnuitul atac la persoanã, exemplificând cu
limpezime funcþionarea în general a flaºnetei
retorice din encefalul lui C.V. Tudor. Dintr-un
editorial recent al subsemnatului, intitulat �Locul
Mareºalului Antonescu e în cãrþile de istorie�,
aºa-zisul gazetar piguleºte o singurã frazã referi-
toare la faptul cã mareºalul Antonescu a declarat
rãzboi SUA. �Unde e gafa pe care o comite
Chelioja? Aici e gafa: el afirmã cã mareºalul
Antonescu a declarat rãzboi SUA! Zbang cu
mãmãliga-n window! Realitatea istoricã este cã
nici Mareºalul, nici România n-au declarat nici
un rãzboi Americii, fiindcã þara noastrã a intrat
în cea de-a doua conflagraþie mondialã la 22 iunie



Nobelul românesc 89

1941, iar America a intrat abia dupã atacul
japonez de la Pearl Harbor, din 7 decembrie
1941. Nu Mareºalul Antonescu a declarat rãzboi
Americii, ci America a declarat rãzboi României.
Ai bãgat la cãpãþânã, Popiescule? Mai faci?
Sã nu mai faci, bãiatule, fiindcã prostia a început
sã doarã al naibii� etc. Pe ce mizeazã clãnþãul
livrând un astfel de text? Pe faptul cã aceia
dintre suporterii sãi mai sãrãcuþi cu duhul, uºor
de prostit, cei prea obiºnuiþi cu idei mestecate
de-a gata, vor ºuiera cu bucurie: �Ai vãzut,
domne, ce bine i-a zis-o! Om mare, om deºtept
Vadim al nostru, are culturã, nu ca nenorocitul
ãla de Popescu!�. Automat, tot articolul numi-
tului Popescu e considerat maculaturã, cât despre
Popescu însuºi, dacã spune prostii despre
Antonescu, musai sã fie adevãrat ºi faptul cã �îºi
bãtea nevasta evreicã în gurã, ca pe coasã�, cum
mai relateazã savantul C.V. Tudor în acelaºi text.
Iar Gigi Becali e cu siguranþã �simpatic�, citat
tot din C.V. Tudor. Fanii �tribunului� nu au
prostul obicei de a ºi verifica înainte de a se
pune pe hãhãit ºi batjocurã. Mai bine, cãci altfel
le-ar pieri probabil cheful sã mai cearã un rând...

E greu de clasificat ce-a fãcut �sociologul�
C.V. Tudor în textul de mai sus � imbecilitate
sau minciunã ordinarã? Existã în PRM cel puþin
o persoanã pe care ar fi putut s-o întrebe înainte
de a se repezi sã-ºi sufle mucii pe rever: istoricul
Gh. Buzatu. Aºa ar fi putut afla cã Popiescu,
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Chelioja º.a.m.d. ºtie foarte bine ce spune. În
virtutea tratatelor încheiate cu Germania nazistã
ºi Italia fascistã, România, condusã de mare-
ºalul Antonescu, a declarat rãzboi SUA pe 12
decembrie 1941, la câteva zile deci dupã atacul
de la Pearl Harbour, din 7 decembrie 1941.

A rãmas anecdoticã reacþia preºedintelui
Roosevelt care, primind comunicatul privind
declaraþia de rãzboi, a cerut sã se aducã o hartã
a Europei ca sã vadã unde se aflã exact aceastã
belicoasã Românie. A fost nevoie de nu mai puþin
de 6 luni de zile pânã când, la insistenþele lui
Molotov, SUA sã-ºi aducã aminte sã declare la
rândul lor rãzboi României, pe 6 iunie 1942.

Produs tipic al maºinii de propagandã ceau-
ºiste, imun la propria-i prostie, C.V. Tudor nu se
va împiedica nici aceastã datã de �intelectua-
lisme� ca adevãr, realitate, date istorice. El va
zbiera cã, chiar dacã Popescu are dreptate, asta
nu înseamnã cã nu e chel, nebun, alcoolic, incult,
cã nu-ºi bate nevestele, copiii, ca n-are vilã la
Breaza etc. etc. Iar dureros de mulþii români
care se uitã-n gura lui ca în gura raiului vor zice
din nou cu un fior de plãcere în suflet: �Ce bine
i-a zis-o!�. Dacã, totuºi, mãcar unul dintre aceºtia
va încerca de-acum înainte sã gândeascã ºi cu
capul lui când vorbeºte sau scrie �marele om�,
atunci articolul de faþã n-a fost în zadar.
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Vis ºi prostie

Unul dintre paradoxurile existenþei mele este
generat de dorinþa nãvalnicã a numeroase per-
soane de ambe sexe de a-mi împãrtãºi experienþe
paranormale, ufoistice, astrologice, halucinatorii
sau, cel mai adesea, de a-mi povesti visele lor.
Se pare cã faciesul meu sugerând vag demenþa,
coroborat cu faptul cã am scris într-o vreme ceva
încadrabil drept SF, îndeamnã la astfel de con-
fesiuni. În faþa mutrei mele rãmase de piatrã, de
care se loveºte frenezia lor fierbinte, respectivii
sunt cuprinºi de o nedumerire tristã. Dacã ar
putea ghici ce gândesc în acele clipe ar fi cuprinºi
de groazã.

Pentru mine, vis înseamnã prostie. Fantezie
înseamnã prostie. Cineva care îºi povesteºte visele
sau cineva care fantazeazã sans rivages e cu
siguranþã foarte puþin capabil sã înþeleagã realul.
Formula stas este se fãcea cã..., dupã care poate
urma orice: câini care zboarã mâncând pietre,
cruci vorbitoare unse cu gem, luminã ca apa,
o casã cu ochi. Sunt lucruri nesupuse nici unei
legitãþi, secreþii mentale goale de sens, gaze de
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eºapament ale creierului. Cei mai mulþi dintre
povestitorii de vise, fãrã sã le-o cearã nimeni,
sunt ºi pasionaþi interpreþi de vise, fie ale lor, fie
ale altora. Aceºtia au fãcut posibilã una dintre
cele mai mari escrocherii intelectuale din istoria
umanitãþii, psihanaliza lui Freud.

Tot din ideea de vis se trage ºi o bunã parte a
literaturii proaste a lumii. Prozatorii ºi poeþii
despre care se spune îndeobºte cã au fantezie
sunt cei care au nesimþirea de a pune pe hârtie
tot felul de împreunãri de imagini sau cuvinte, pe
principiul sã nu se înþeleagã nimic, sã ºocheze,
sã nu aibã nici o legãturã cu realitatea. Întrebat
de ce a scris aºa, ºi nu altfel, un astfel de �creator�
îþi rãspunde zâmbind superior cã asta e viziunea
lui, alimentatã de ºuvoiul imaginaþiei, cãruia nu
trebuie sã i se punã stavilã.

Rar o utilizare mai nelegitimã, de-a dreptul
penalã, a cuvântului imaginaþie. Una e fantezia,
ºi alta, cu totul alta, imaginaþia. A imagina presu-
pune recompunerea unui univers suprareal
pornind însã de la fragmente de real, pe baza
unei logici care poate fi ad-hoc, poate fi sui
generis, dar care este, în straturile ei adânci,
coerentã ºi consecventã.
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Nobelul românesc

Detest jurnalul ca formã a literaturii. Mai
ales jurnalul produs de un scriitor � mai degrabã
îl citesc pe al unei merceoloage cu permanent.
Cu cât se vrea mai mult o expresie sincerã,
dincolo de literaturã, a existenþei scriitoriceºti,
cu atât e mai aproape nu de literaturã, ci de
literaturizare. Jurnalul de scriitor e un travesti
unsuros, un deghizament inutil ºi de prost-gust,
o târfã cu respect care se pretinde imaculatã ca
foaia albã de hârtie. La nivelul cel mai de jos,
e vorba despre o contrafacere a realitãþii menitã
sã loveascã perfid în neprietenii respectivului
scriitor, ajunºi personaje �reale�, deformate
dupã necesitãþi, sub acoperirea subiectivitãþii
declarate a speciei jurnal. La niveluri mai înalte
avem de-a face cu o autoglorificare a autorului.
Scriu din ce în ce mai prost, zice autorul în
jurnal. Sau: nu mai pot sã scriu deloc. Asta nu
va sã zicã altceva decât: sunt un geniu, cãci
numai un geniu îºi poate permite sã scrie prost ºi
sã ºi �recunoascã� asta dupã ce, evident, a scris
capodopere, numai un geniu îºi poate descrie cu
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minuþie impotenþa literarã, pe principiul nu se mai
scoalã, dar ce distins atârnã. Un profesionist corect
cu sine ºi cu cititorii, în cazul în care constatã cã
nu poate sã scrie sau scrie prost, atunci nu publicã.
În nici un caz nu se fandoseºte pe sute de pagini
de �jurnal�, la preþul de lei 169.000.

Trecând peste acest prim nivel de respingere,
gãsesc în Jurnalul lui Cãrtãrescu tot felul de vise
povestite nouã de cãtre autor cu o insistenþã care
frizeazã kitsch-ul. Sã-ºi povesteascã visele, asta
face ºi coana Gheorghiþa, la coadã la lapte,
ºi coana Gheorghiþa nu e scriitoare. Pentru mine,
a relata în public un vis � secreþie mentalã
proprie ºi personalã, cu tot atâta relevanþã pentru
auditoriu cât culoarea fecalelor naratorului în
dimineaþa respectivã � e semnul sigur al þopeniei.
În literaturã, visul e o formã �slabã�, o inutilã
ficþiune în ficþiune, un trandafir vopsit. Nu
degeaba atâtea povestiri proaste se terminã cu
trezirea naratorului din vis.

Bun, i-am citit ºi visele lui Cãrtãrescu, sã vãd
pânã unde merge. ªi ce-am vãzut m-a pus defini-
tiv pe gânduri. Nu mai e vorba despre amãnunte.
În cauzã este atitudinea faþã de literaturã a auto-
rului splendidului Levant ºi al superbei Nostalgii.
Obsesia lui Mircea Cãrtãrescu, eventratã
monstruos în acest jurnal, este literatura ca
performanþã. Sã scrii mãcinat de gândul pre-
miilor literare, al topurilor, al rivalitãþilor, al
promovãrii textelor tale pe toate cãile! Spre
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deosebire de Mircea Cãrtãrescu, eu am fãcut
ceva mai mult sport în viaþã, chiar de perfor-
manþã. De asemenea, sunt un adept al concu-
renþei ca motor al dezvoltãrii în economia de
piaþã. Dar în literaturã aºa ceva mi se pare de
neconceput. Pentru mine, a face literaturã e
totuna cu a iubi. Iar iubirea nu poate fi gânditã
nicicum ca performanþã. Iubirea, nu sexul,
iubirea în sensul apostolului Pavel nu poate fi
premiatã, nu e pe locul unu, doi sau trei, nu are
grade de comparaþie. Nu iubeºti mai bine sau
mai prost. Nu eºti mai valoros în iubire decât
altul � toþi adevãraþii îndrãgostiþi din lume sunt
egali. În iubire nu te poþi antrena ca sã obþii
rezultate mai bune. Iubirea nu se naºte în urma
unei pregãtiri complexe, a unei alimentaþii ºtiinþi-
fice, a unui efort de voinþã îndelung educatã. Ea
vine sau nu vine când dã Dumnezeu. Tot aºa, mii
de cãrþi citite, rumegarea vieþii marilor scriitori,
cenaclurile, cãlãtoriile la simpozioane interna-
þionale nu garanteazã cu de-afurisenie naºterea
literaturii. Cum ºi atitudinile cãutate în viaþã,
asceza în chilia proprie contemplându-þi buricul
sau viciul public ºi zgomotos al beþiei, sexului
sau drogului pot sã te facã nu un mare scriitor,
ci, adesea, un rahat în ploaie.

Ca ºi iubirea, literatura înseamnã sã atingi
sufletul celuilalt. Mircea Cãrtãrescu a vãzut cu
siguranþã Oglinda, dar vãd cã n-a reþinut fraza
fundamentalã a gândirii artistice tarkovskiene:
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�Arta e fãcutã nu sã creeze idoli, ci sã miºte
suflete�. În literaturã ºi în iubire, trãieºti cu un
singur adversar în faþã: propriul tãu creier,
alunecos ºi plin de pete de întuneric. Tendinþa
continuã a acestui chil ºi ceva de materie cenuºie
e sã distrugã ce a creat. Sã falsifice forþa purã a
emoþiei. Sã maimuþãreascã adevãrul uman. Sã-þi
bareze drumul spre ceilalþi. În literaturã ºi în
iubire trebuie sã lupþi cu propriile tale angoase,
cu resemnarea, cu automistificarea, cu suspi-
ciunea, cu lehamitea, cu abandonul...

Vãd cã pe Mircea Cãrtãrescu îl obsedeazã
�Femina�, �Goncourt�, premiul Uniunii Latine
ºi, bineînþeles, Nobelul. Pe mine nu mã obse-
deazã, întrucât de multe ori se întâmplã sã iau
Nobelul fãrã sã mã duc la Stockholm. Eu nu
sunt un scriitor internaþional ºi nici nu mã
pasioneazã sã fiu. Nu scriu pentru americani,
portughezi, nemþi sau filipinezi. Dacã vor ajunge
vreodatã sã mã citeascã, sã fie sãnãtoºi. Dar
acum, cât mai pot sã simt stiloul în mânã, scriu
pentru mine ºi pentru nenorociþii ãºtia de
români, coada cozilor, ciuca bãtãilor, ultimele
gãini din gostat pe harta Europei. Când o garde-
robierã, un pensionar, un student, un medic, un
ºofer, un român de pe stradã, pe care nu l-ai
vãzut în viaþa ta, îþi spune sau îþi scrie cã nu vrea
sã-þi cearã nimic, cã nu vrea sã-þi dea nimic,
vrea doar sã ºtii cã i-a mers la suflet ce-ai scris
sau ce-ai spus, ãsta e Nobelul. Transcriu ultimul
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premiu Nobel, care nici nu ºtiu dacã e pentru
literaturã, aºa cum l-am primit de pe e-mail:

From: �Eugen Balteº� <exg@personal.ro>
To: <conduce@adevarul.kappa.ro>

  Sent: Saturday, July 14, 2001, 1:08 AM

�Domnule Cristian Tudor tocmai urmãresc pe tvr
emisiunea aia de erai îmbrãcat într-o cãmaºã albastrã
nici nu ºtiu cum se numeºte. E vineri spre sâmbãtã
perioada aia în care bãieþaºul de cartier îºi traslateazã
metafizicul de care e în stare spre o lenevire mocirloasã
ºi transpiratã de cãldura de afarã. Eu un tânãr dominat
de fricã ºi laºitate ce dã în complicitate cu mizeria nu
ºtiu de ce iubesc un �nebun� în cãmaºe albastrã o
chelie ce exprima o structurã osoasã ºi rãspicatã.

Pentru mine nebunul ãla reprezintã singura realitate
într-o lume putredã de moli ºi lipitori.

Do you want a free e-mail for life? Get it at http://
www.personal.ro/
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O statuie pentru Puiu Paºcu

De 1 Decembrie vom vedea floarea Armatei
române defilând cu mâna pe armã. Elicoptere,
tancuri, tunuri, plutoane conduse de ofiþeri
destoinici, gata sã intre de mâine în NATO sub
semnul amintirilor de glorie ale neamului:
Rovine, Cãlugãreni, Plevna, Mãrãºeºti, Tatra...
Soldaþii români nu au armele supertehnologizate
ale alianþei atlantice, dar au curaj, credinþã ºi
dragoste de þarã. Ei vor ºti sã rãspundã, în faþa
tribunei oficiale, cu toatã forþa plãmânilor
tineri: �N-o sã credem, sã trãiþi!� când domnul
Ioan Mircea Paºcu, ministrul Apãrãrii Naþionale,
va rosti cu glas ferm ºi vibrant: �Sã nu credeþi
cã mã lupt eu cu Becali!�.

Marii bãrbaþi militari ai românilor au fiecare
câte o vorbã, fie realã, fie literarã, spusã într-un
moment crucial, care le-a rãmas lipitã pe frunþile
de eroi: �Eu îmi apãr sãrãcia, ºi nevoile, ºi
neamul�, �Pohta ce-am pohtit�, �Cã Moldova
nu-i a mea, nici a voastrã...� �Ostaºi, vã ordon,
treceþi Prutul!�. Dl Paºcu, capul Armatei în
zilele noastre, intrã în istorie cu acest avertisment
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memorabil, rostit miercuri 21 noemvrie, anul
2001 dupã Hristos, pe aeroportul Otopeni, ca
rãspuns la o întrebare a Evenimentului zilei privind
afacerile cu terenuri din proprietatea MApN ale
rechinului mitocan Gigi Becali: �Sã nu credeþi
cã mã lupt eu cu Becali!�.

Dl ministru transmite astfel un mesaj impor-
tant pentru naþiune. Fiecare om în uniformã ia
aminte la spusele ministrului Apãrãrii Naþionale:
�Pãi, dacã dom� ministru nu se luptã, noi ce-am
înnebunit, sã ne încãierãm cu toþi becalii ãºtia?
Mai luãm ºi vreo sancþiune dacã ne dãm la ei!�.
Soldatul român înþelege cã poate primi oricând
ordin sã meargã în Afghanistan sã-l caute pe bin
Laden prin peºteri, sã-i înfrunte pe talibani, dar
ca sã lupte cu becalii, asta e prea mult. Simplul
cetãþean, cel pe care becalii îl furã zilnic, îl
strivesc în tribunale cu judecãtori cumpãraþi,
îl stropesc cu noroi din goana Mercedesului,
când nu-l calcã, ºi tot ei îl înjurã de mamã,
auzindu-l ce zice pe dl ministru nu al Tineretului
ºi Sportului, ci al Armatei, în care, dintre toate
instituþiile statului, are cea mai mare încredere,
va fi renunþat sã-ºi mai caute dreptatea pe la
diverse uºi ºi va lua o hotãrâre înþeleaptã: se va
duce sã se spânzure.

Dincolo de greºelile lui politice, dincolo de
înfrângerea alãturi de Hitler, militarul Antonescu
câºtigase, cât a fost la putere, lupta cu corupþia,
bãgând spaima în escroci. Ca sã dea mãsura
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exactã a campaniei anticorupþie pe care tocmai a
declarat-o deschisã, precum ºi a vremurilor pe
care le trãim, premierul Nãstase nu are decât sã
înlocuiascã, dacã tot le dã jos, statuile lui
Antonescu cu cele ale ministrului de Rãzboi Puiu
Paºcu.
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Cool � marfã rece

N-am gãsit un cuvânt românesc mai potrivit
decât acest �cool� englezesc ca sã rãspund la
întrebarea �Cum a fost?� Filantropica lui Nae
Caranfil. În argoul puºtimii, �cool� e de foarte
bine, înseamnã �marfã�, adicã ceva valabil, ca
lumea, meserie. Aºa e ºi filmul lui Nae. Dar
cool înseamnã în primul rând, în engleza curentã,
rece. ªi filmul lui Nae e ºi aºa. Marfã rece.

Nae Caranfil este un regizor putred de deºtept.
Spre deosebire de figurile tenebroase, monosila-
bice, afiºând primitivismul genialoid, ale regizo-
rilor români cu ºtaif, ochelarii încã tânãrului
Nae sclipesc de culturã ºi isteþime. El vine spre
cinema dinspre cinema, ca Truffaut, face film ca
un om care a vãzut multe filme. În extraordinarul
sãu început, E pericoloso sporgersi, Nae reuºea
miracolul: din substanþa ºi structurile pe care
le-aº numi peliculare (echivalentul în cinema al
atributului livresc pentru literaturã) ale filmului
þâºnesc la rãstimpuri emoþia, adevãrul, viaþa.
Jocurile mecanice ale grotescului, burlescului,
funambulescului, pe care Nae le cunoaºte foarte
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bine, nãºteau acolo un cinema viu, cald, de neuitat.
În Asfalt tango, momentele fertile sunt mai puþine,
mecaniqul fãta mai puþin vivant. Filantropica
începe prin a reproduce, în primele 20 de minute,
aerul ºi structura din American Beauty: profe-
sorul sãrit de 40 care face o fixaþie eroticã pentru
liceeana blondã, prostiile pe care le declanºeazã
din aceastã cauzã. Pânã ºi faciesul lui Mircea
Diaconu aduce izbitor cu cel al lui Kevin Spacey.
Figura cu cuplul care scoate un ban pãcãlind
lumea dintr-un restaurant de lux cu o scenetã
melodramaticã pare inspiratã din Idioþii lui Lars
von Trier, care începe exact aºa. Ca sã nu mai
vorbesc despre simpaticul citat cinematografic
cu puºtiul din reclamã aruncând racheta ruptã
aidoma antropoidului din 2001 � o odisee spaþialã
osul de vitã. Din nou, Nae cel pelicular. Numai
cã, de data aceasta, viaþa nu mai sare de nicãieri.
Scenariul curge bine articulat, umor este, de
rãsturnãri de situaþie aproape bulevardiere nu
ducem lipsã � dar personajele nu trãiesc. Ele sunt
doar proiecþii încãrcate cu inteligenþa lui Nae:
escrocul Pavel Puiuþ, scriitorul clasic român
rãcnind în bodegã, poetul Gãrii de Nord,
partenera de înscenãri a �profesorului Popescu� �
prea deºtepþi pentru a exista. Cu fiecare imagine,
cu fiecare replicã, Nae pare cã vrea sã
demonstreze ceva, nu atât nouã, celor din Sala
Palatului, cât unui public virtual. ªi acesta e un
lucru grav, care-i ia cinemaul lui Nae � în
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E pericoloso... el e mare ºi pentru cã nu vrea sã
demonstreze nimic. Când bietul belfer �Popescu�
îºi ia seama deraierilor sale financiare ºi
existenþiale, când cuvintele sale �Sunt doar un
profesor de liceu care trebuie sã predea clasicii
literaturii române� ar trebui sã construiascã un
puternic contrapunct emoþionant, am rãmas rece,
aproape înþelegându-i pe mâncãtorii de popcorn
din salã care continuau sã râdã din inerþie.

Tot ce-am scris pânã acum poate fi cu uºu-
rinþã minat de ridicol: când un film românesc
apare din an în paºti ºi când mai e ºi un film bun,
mai are rost sã analizezi? Zi mersi cã-l vezi!
Totuºi, þin prea mult la regizorul Nae Caranfil ca
sã nu-i spun cã drumul pe care o poate apuca de
la Filantropica încolo e frumos, lesnicios ºi sterp.
Încã puþin ºi dã în aºa-zisul postmodernism,
pseudonimul fãcãturii neînsufleþite a zilelor
noastre. L-aº ruga deci pe Nae, cu toatã dra-
gostea, sã-ºi mai taie din creier ºi sã-ºi mai
scociorascã prin suflet. Sã vadã mai puþin filmele
ºi mai mult oamenii. Pe scurt, sã fie mai filantrop.
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Revoluþia � un Caritas al sângelui

�Revoluþia românã nu a avut loc pentru ca
unii � o pãturã minoritarã � sã se îmbogãþeascã
pe cãi obscure� � a spus vineri dl Ion Iliescu. Ce
n-a spus preºedintele este motivul pentru care a
avut loc, totuºi, revoluþia respectivã. Nici nu era
nevoie, întrucât rãspunsul a venit foarte repede:
pentru ca dl preºedinte Ion Iliescu sã poatã
breveta revoluþionari. Asearã, la Cotroceni, s-a
pus la cale validarea a optsprezece mii de bucãþi,
eroii neamului românesc, care va sã zicã. Drept
e cã ei au fost certificaþi de fostul preºedinte
Constantinescu, dl Iliescu doar o sã le dea patala-
maua la mânã.

Întrucât atâtea mii de inºi nu încap la
Cotroceni, au fost chemaþi la întâlnirea directã
cu preºedintele, pentru a fi brevetaþi, 143 de
eroi, primii între egali, crema cremelor în materie
de activitãþi revoluþionare. La o primã privire
asupra listei oficiale, sare în ochi, la poziþia 66,
numele strãlucitor al senatorului PSD Ilie Plãticã
Vidovici, reprezentantul asociaþiei Ecoforum
Club Tineri Eroi. Dupã ce a luptat puternic în
�89, dl Vidovici, spre deosebire de alþii care s-au
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lãsat pe tânjalã, a continuat sã revoluþioneze
România de la Galaþi. Poliþia, Parchetul ºi presa
i-au consemnat cu sfinþenie isprãvile: �Zeci de
miliarde din rambursãri ilegale de TVA coordo-
nate de senatorul PSD Plãticã Vidovici�, �Mafia
alcoolului din Galaþi, ocrotitã de Plãticã Vidovici�,
�Dosarul Sidex � presiunile politice ale senato-
rului de tablã Plãticã Vidovici�, �Senatorul Plãticã
vinde ºi deºeurile de inox din Sidex�, �Familia
lui Plãticã Vidovici controleazã comerþul cu benzen
din Sidex� etc. etc.

O altã personalitate revoluþionarã figureazã
cu nr. 134: Chiuzbaian Gavril Iosif. Este chiar
fostul ministru al Justiþiei în cabinetul Vãcãroiu,
umflatul vopsit care a rãmas celebru printr-un
sperjur ordinar, �uitând� sã menþioneze la depu-
nerea jurãmântului de ministru cã este membru
PUNR. Mai presus de ministrul Minciunii, adicã
la poziþia 133, apare fostul primar al comunei
Voluntari, actualmente viceprimar, traseistul poli-
tic PDSR-PD-ApR Manole ªtefan. Amic al celui
care a nãscut din pântecul sãu generos nenu-
mãraþi revoluþionari cu certificat, marele Bebe
Ivanovici, dl Manole s-a împroprietãrit cu 1ha
de teren în zona Voluntari, a prosperat ca
primar � douã limuzine, o vilã cu trei etaje,
diverse proprietãþi � fãrã sã se împiedice de
acuzaþiile de abuz în serviciu ºi deturnare de
fonduri. El a pus în posesie diverºi particulari cu
terenuri aflate în administrarea Armatei, fiind la
originea scandalului MApN-Becali.



Cristian Tudor Popescu106

La poziþia 99 avem ºi un atlet al artelor,
cântãreþul Gheorghe Gheorghiu, supranumit
�Bivolul�. Acesta îºi foloseºte titlul de
revoluþionar ºi experienþa câºtigatã în bãtãlia cu
opresorii din �89 într-o încleºtare pe viaþã ºi pe
moarte pentru stãpânirea unui garaj de 13 mp
din str. Grigore Þãranu nr. 6, Bucureºti. Însuºi
Secretarul de stat pentru problemele revoluþio-
narilor, Iordan Rãdulescu, cãlcând în picioare,
cum îi stã bine unui revoluþionar, separaþia
puterilor în stat, încearcã sã sperie Judecãtoria
sectorului 5 printr-o scrisoare cu antetul Guver-
nului României în care cere ca Gheorghiu sã fie
lãsat netulburat în posesia garajului.

Cum spuneam, toþi aceºtia sunt vizibili la prima
vedere. La o a doua, cine ºtie câte alte personaje
remarcabile mai ascunde lista lui Iliescu. Ca sã nu
mai vorbim despre toþi cei optsprezece mii...

Miza acestor liste nu este doar gloria. Spre
deosebire de cei uciºi în decembrie �89, revolu-
þionarii cu brevet trebuie ºi ei sã trãiascã. ªi sã
trãiascã bine. Scutirea de impozite ºi facilitãþile
conducând la terenuri, spaþii comerciale, maga-
zine etc., din care s-au înfruptat ani de zile aceºti
martiri vii, au fost suspendate sub fostul ministru
de Finanþe Remeº. Acum, se fac presiuni
nãpraznice pentru ca ele sã fie reintroduse.
Consfinþind ºi asta, dl Iliescu va pecetlui, dupã
12 ani, transformarea Revoluþiei într-un Caritas,
SAFI sau FNI, în care unii au bãgat sânge ºi alþii
au scos bani.
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Întâlnirea de la Cotroceni s-a desfãºurat cu
interzicerea totalã a accesului presei. Poate cã dl
Iliescu i-a lãsat pe ziariºti sã le crape buza de ger
pe la porþi ca sã nu-i crape domniei sale obrazul
de ruºine. Slabã speranþã însã, devreme ce, dupã
12 ani de mocirlã legalã ºi moralã în România,
dl preºedinte are tupeul sã afirme: �pledez împo-
triva celor avizi de îmbogãþire pe orice cãi, lipsiþi
de scrupule, de respect faþã de criterii legale sau
morale�. Avizii ãºtia au prosperat sub dl preºe-
dinte, care, în numele unui înºelãtor �consens�,
nu s-a delimitat public niciodatã de nici un corupt,
de nici un intrigant, de nici una dintre jigodiile
care-i foiesc tot timpul prin preajmã. Singurul
tip de consens pe care a reuºit sã-l realizeze dl
Iliescu a fost cârdãºia...

O ultimã ºi inutilã întrebare, dle preºedinte:
mai ºtiþi cine a fost Liviu Babeº? Îmi îngãdui sã
vã reamintesc: românul care purta acest nume
ºi-a dat foc pe pârtie, la Braºov, în primãvara lui
�89, protestând împotriva regimului ceauºist.
Dumneavoastrã v-aþi ars carnetul PCR în noaptea
de 21 decembrie �89, Liviu Babeº ºi-a ars pro-
priul trup. Rugãmintea sussemnatului ar fi sã vã
gândiþi o clipã la Liviu Babeº atunci când veþi
pune stiloul pe hârtie ca sã-l faceþi pe Plãticã
Vidovici revoluþionar pe vecie.
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Puzzle România

Pânã pe la vârsta de 25 de ani îmi era jenã sã
rostesc fraze având ca subiect România. Tãceam
uluit, chiar speriat, când alþii de vârsta mea
ziceau cu nonºalanþã: România este... România
face... România nu face... România trebuie...

ªi astãzi cred cã e o dovadã de nesimþire sã
pronunþi sau sã scrii astfel de fraze înainte de a
împlini o anumitã vârstã ºi a avea în spate ceva
ani de muncã în aceastã þarã. Despre subiectul
România am scris ºi eu. Uneori cu durere, alteori
cu furie. Dar nu mi-am imaginat vreodatã cã aº
putea lansa public iniþiative de redesenare a hãrþii
politico-administrative a þãrii, pe motiv cã e cam
veche. ªi pentru un guvern e necesarã o lungã
perioadã de reflecþie, consultãri, testãri, fie ºi
doar pentru a ajunge sã formuleze aºa ceva,
darmite pentru un muncitor cu pixul � m-aº simþi
ca ºi cum i-aº cere mamei mele sã-ºi facã niºte
operaþii estetice, întrucât e cam bãtrânã. Or, în
anii din urmã, tot aud, cu uluiala de odinioarã,
feluriþi surtucari, de prin Ardeal ºi nu numai,
cum viseazã sã tranºeze România cu drujba,
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urmând sã coasã pe urmã bucãþile dupã o schemã
care le place lor mult. S-o facã semilunarã,
toroidalã, pãtratã, mozaic, puzzle, cubul Rubik.
Cu o Românie aºa cum este le e ruºine. Cã
persoane de soiul lui Gusztáv Molnár sau Bakk
Miklós articuleazã repetat ºi cu dicþie autono-
mizare, regionalizare, federalizare, nu mã mirã:
e vorba probabil despre nostalgia dupã Regiunea
Mureº Autonomã Maghiarã de pe vremea lui
Gheorghiu-Dej. Ce-o fi însã în þeasta unui critic
de poezie remarcabil, cum e Al. Cistelecan, sau a
unor prozatori inteligenþi, ca Daniel Vighi ºi Caius
Dobrescu, atunci când o fac pe memorandiºtii
pentru regionalizarea României? Probabil cã jena
pe care aºtept s-o descopãr la ei mã încearcã doar
pe mine, întrucât nu sunt un intelectual subþire.

ªi, pentru cã nu sunt un intelectual subþire,
nu pot sã închei decât cu un banc þãrãnesc din
vremea colectivizãrii. Tot aºa cum umblã acum
ceata lui Gusztáv Molnár sã ne convingã ce
bunã-i regionalizarea, activiºtii PCR se sforþau
sã ducã muncã de lãmurire cu þãranii nehotãrâþi
sã intre în colectivã. Bade Vasile, pãmântul nu
þi-l luãm, el intrã la colectivã, adicã rãmâne tot
al matale, dar sub altã formã. La care badea
Vasile îngusta ochii ºi îl întreba pe tovarãºul de la
raion: adicã, cum ar veni, dacã îmi tai dumneata
mie sula ºi mi-o pui pe piept rãmâne tot a mea,
dar sub altã formã?
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Caranfili ºi filantropi

Dupã ce am mai vãzut o datã Filantropica lui
Nae Caranfil, mi se întâmplã un lucru extrem de
rar în viaþa mea din cinema: simt nevoia sã mai
scriu o datã despre acest film. În finalul primei
scrieri, îl rugam pe Nae Caranfil sã aibã mai
multã prizã directã la uman, sã fie mai filantrop.
Greºeam. E lipsit de sens sã rogi caranfilul sã fie
filantrop.

Numesc caranfil tipul de ecranom pe care îl
deseneazã Nae în Filantropica. Fireºte, ecran-
oamenii nu sunt oameni, sunt fãpturi bidimen-
sionale de luminã, ceea ce nu înseamnã cã nu se
nasc, îmbãtrânesc ºi mor, fiind ºi ei împãrþiþi în
rase, dupã distanþa faþã de om. Filantropul calcã
mereu pe realitatea omului, încearcã sã se
confunde cu el, se strãduieºte sã recreeze pe
pânzã trãiri ºi emoþii �autentice�; când reuºeºte,
rezultatul poate fi ºi suprauman: ecranomul de
pe pânzã îþi comunicã o vibraþie sufleteascã de o
intensitate pe care n-o poþi gãsi în nici o fiinþã
omeneascã. Când eºueazã, senzaþia de falsitate,
de superficiu, e insuportabilã.
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Caranfilul e prudent � se þine mereu la un
pas-doi în faþa omului real, uneori se poate lãsa
sã ajungã la microni distanþã de el, dar nu îl
atinge niciodatã. Toate sentimentele lui sunt
dublu jucate: pe acest ecranom, petele de sânge
nu transmit durere, lacrima nu naºte lacrimã,
râsul nu e râsul lui, e împreunã cu noi, specta-
torii. Lui nu i se întâmplã cu adevãrat ceva, el nu
e niciodatã în primejdie, nu e umilit, nu e iubit,
el trãieºte ºi vorbeºte pe ecran ca ºi cum ar
povesti despre ce i s-ar putea întâmpla, poate nu
chiar aºa, unui om care seamãnã cu el. Nu ne e
scârbã, nici milã, nici teamã de caranfil. Cu el ne
râdem: toatã gama sentimentelor e suplinitã prin
forme ale râsului. În loc de te iubesc, te râd. În
locul urii � rânjetul. În locul tragediei, surâsul
trist, în locul râsului � hohotul.

Caranfilul populeazã tot ce-am vãzut eu din
Nae: E pericoloso sporgersi, Asfalt Tango,
Filantropica. În E pericoloso... se întâmplã un
lucru rar ºi preþios: de câteva ori, caranfilul
calcã omul. Impresia de o clipã cã sângele nu e
bulion, cã râsul e oglinda durerii poate fi mai
atingãtoare decât sângele ºi durerea înseºi. În
Filantropica, Nae þine caranfilul din scurt în
modul cel mai premeditat cu putinþã. Iatã de ce
n-avea rost sã-l rog pe Nae sã se apropie de om.
El face în acest film un pas calculat ºi hotãrât în
direcþia îndepãrtãrii de ecranomul filantrop, tipic
pentru perioada de creaþie sub comunism a
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cinematografiei noastre. Filantropia, sforþarea de
a recrea realitatea umanului pe ecran, a dat ºi
eºecurile, ºi capodoperele acelei vremi. Cu riscul
de a nu atinge altitudinea Pãdurii spânzuraþilor,
a Reconstituirii sau a lui Iacob, Nae mizeazã pe
caranfil.

Ce rezultã e un film care reformuleazã din
temelii atitudinea publicului românesc faþã de
cinematograful românesc. Lãsând la o parte
stupizeniile gen Sergiu Nicolaescu, vandabile cât
va fi omul un pic maimuþã, la filmele româneºti
bune de dinainte de �89 ºi chiar câþiva ani dupã,
românii intrau ca sã evadeze din realitatea
contrafãcutã a României. Ficþiunea grotescã era
afarã, românii cãutau adevãrul vieþii pe ecran.
De aceea era la mare preþ filantropul. De la un
film mare al lui Daneliuc, sã zicem Aceastã
lehamite, ieºeai ori hotãrât sã faci încã o revoluþie,
ori cu gândul sinuciderii. La Filantropica nu
evadezi în iluzie, nu rupi contactul cu lumea
de-afarã: mergi la film, ºi filmul e bun, dar
rãmâne film. Mai mult, filmul lui Nae Caranfil
dã senzaþia unei cinematografii româneºti
normale, cu filme multe ºi de toate felurile,
istorice, proaste, sexy, comedii, capodopere, din
care ar face parte. O cinematografie care nu
existã. Când cineva sculpteazã o statuie în deºert
o face într-un fel, când statuia va sta în mijlocul
Parisului o face altfel. Nae lucreazã în deºert ca
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ºi cum s-ar afla în mijlocul Parisului. ªi parcã aº
vrea sã cred cã filmul lui poate forþa naºterea
acestei cinematografii.

ªi mai mult: caranfilul în locul filantropului
(refuzul naturelului simþitor care a înnãmolit
aceastã þarã, ecartul continuu faþã de real) dã
senzaþia unei þãri normale în jurul sãlii de cinema.
Deºi imaginea Bucureºtiului în Filantropica e
lipsitã de menajamente, posedând toate ingre-
dientele României atroce � câini, cerºetori, ban-
diþi, aurolaci, killeri �, totuºi, felul cum se uitã
Nae la toate acestea te face sã crezi, pe tine,
spectator român, cã rãul ºi grotescul sunt adunate
de Nae pe ecran, ca sã ne râdem, noi pe noi, ºi
România de afarã e cât de cât mai curatã.

Oricât ar pãrea de ciudat, nu discursurile
politicienilor, ci faptul cã a apãrut un film ca
Filantropica mã face sã sper ºi sã cred cã vom
intra la toamnã în NATO. Chiar dacã eu voi
rãmâne pe dinafarã, cu gândul cã în filmele lui
Nae n-a murit pânã acum nimeni ºi cã aº vrea sã
vãd un caranfil în faþa semnului absolut al
realului: moartea.
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Baltazar Constantinescu

� Eºti prost.
Membrul Uniunii Scriitorilor din România

clatinã din cap cu milã.
� Vrei sã-þi spun eu ce înseamnã sã fii

scriitor?
Membrul are un chip sec, de gãinã de pradã,

din astfel de inºi þâºneºte uneori adevãrul ca
puroiul.

� Sã zicem cã scrii un roman. Cum îþi alegi
numele personajului principal?

� ªtiu eu? Depinde de cum vrei sã-l constru-
ieºti. Numele trebuie sã fie un soi de petic cald,
sã se lipeascã intim de personaj...

� Eºti prost. Ion Rus, de pildã, e un nume
bun?

� Nu ºtiu. Nu pot sã-mi dau seama aºa, în
abstract...

Membrul râde.
� E un nume prost. În literaturã trebuie sã ai

nume bun. Nume bun e Baltazar Constantinescu.
De câte ori vine vorba despre personajul ãsta nu
spui el, nu laºi fraza fãrã subiect, a fãcut,
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a dres. Repeþi sistematic Baltazar Constantinescu
a fãcut, Baltazar Constantinescu a dres...

� Bine, ºi ce-i cu asta?
� La o carte de trei sute de pagini, punând

cap la cap toþi Baltazar Constantineºtii, câºtigi
în medie o coalã editorialã în plus faþã de cazul
în care l-ar fi chemat Ion Rus.

Zile în ºir dupã aceastã discuþie n-am mai
fost în stare sã citesc nici din Borges; mã opream
dupã câteva pagini cuprins de greaþa fãrãrostului.
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Parchetarul General combate
dispreþul prin ridicol

Dispreþ faþã de însemnele României. Aºa
calificã procurorul general Joiþa Tãnase into-
narea imnului Ungariei de cãtre conducãtorii
UDMR la Târgu-Mureº. Pânã la dispreþul
udemerist însã, însemnele susamintitei Românii
ar putea sã fie înecate în ridicol de cãtre chiar dl
Joiþa Tãnase. Înainte de a-l apuca autosesizarea,
dl parchetar general ar fi trebuit sã-ºi sune mobi-
lizarea generalã pentru neuronii sãi, în vederea
unui atac cerebral asupra problemei. Potrivit art.
236 din C.P., care face vorbire cât se poate de
imprecis despre dispreþul pentru însemnele
României, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni
la 3 ani. Adicã ce face dl parchetar general, bagã
toatã conducerea UDMR, tot Consiliul Repre-
zentanþilor Uniunii la puºcãrie? Pentru cã au
cântat un cântec care se întâmplã sã fie ºi imn de
stat al Ungariei? ªi dacã-l cântau pe-al Americii,
atunci se mai autosesiza Parchetul? Sâmbãtã
dimineaþã, celebrul tenisman croat Goran
Ivanisevici a depus jurãmântul militar.
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Transmiþând imagini de la eveniment, CNN a
pus ca fundal sonor imnul României,
�Deºteaptã-te, române!�. Ce-ar trebui sã facã
acum Croaþia? Sã dea în judecatã CNN-ul,
cerând întemniþarea conducerii postului de tele-
viziune pentru dispreþ faþã de imnul croat?

Evident, în cazul de la Târgu-Mureº nu e
vorba despre o greºealã, cum s-a întâmplat la
CNN. Un minim impuls raþional i-ar fi putut
spune dlui parchetar general cã are de-a face cu
o provocare elementarã. Udemeriºtii au gândit
aºa: dacã organele române vor sãri cu Codul
Penal pe noi dupã ce cântãm imnul Ungariei,
imaginea în întreaga lume va fi aceea a unei
Românii intolerante, crispate naþionalist, nãpus-
tindu-se asupra unor bieþi maghiari care au cântat
de sãrbãtorile de iarnã un vechi cântec religios.
În plus, UDMR mai poate aduce oricând ºi argu-
mentul cã, în cazul banderolei negre cerute de
ºogorul Csaba de Ziua Naþionalã a României,
care chiar a fost o lezare a simbolurilor româ-
neºti, s-a delimitat cu claritate de infractor. ªi dl
Joiþa n-a dezamãgit, s-a nãpustit eroic ca un
berbece asupra unei uºi larg deschise, pentru a
se propti cu cornul în peretele opus.

Întâmplarea de la Târgu-Mureº ar avea un
caracter contravenþional, mai degrabã decât penal,
definit limpede de Legea 75/1994, care prevede
amenzi de la 25 la 50 de milioane lei pentru
intonarea imnului altui stat în afara situaþiilor
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oficiale prevãzute. Lege limpidã, dar stupidã.
Dacã niºte unguri din Ardeal, la o nuntã, cântã
þinându-se de pahar imnul Ungariei, ce faci,
umbli cu amenda dupã ei?

Mai trist e cã însuºi premierul Nãstase s-a
declarat �bucuros� cã fapta maghiarilor �se
mãsoarã cu legea�. Pentru dânsul o prostie pare
sã fie un prilej de bucurie. Îmi îngãdui sã-i atrag
atenþia dlui prim-ministru cã dispreþul faþã de
însemnele României se manifestã sistematic în
aceastã þarã, ºi nu ungurii sunt campioni. Toate
brutele ºi beþivii care se înfãºoarã în tricolor ca
sã poatã înjura, scuipa ºi lovi mai cu spor sub
pretextul vreunui meci al Naþionalei de fotbal,
toþi urangutanii politici de felul lui C.V. Tudor,
care a insultat ºi calomniat din nou, chiar la
Parchetul General, pe preºedintele ºi premierul
þãrii, toþi demagogii hãmesiþi de capital politic
care au compromis an de an Sãrbãtoarea
Naþionalã încãierându-se la Alba-Iulia sau
Bucureºti, toþi escrocii îmbogãþiþi peste noapte
din Parlamentul României, fie români, fie
unguri, care poartã insigna tricolorã sub ghemul
de potlogãrii adunate în guºã, ce fac cu însem-
nele României, domnule prim-ministru? Pe ãºtia
n-aveþi de gând sã-i bãgaþi într-o zi la puºcãrie?
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Banii au miros

Când scriu aceste rânduri, Sorin Ovidiu Vântu
va fi apãrut la Marius Tucã Show. Numeroºii
telespectatori vor vedea cã e brunet, costeliv, cu
mustaþã, poate chiar cu barbã nerasã de câteva
zile, ºi cã vorbeºte repede ºi precis. Nu ºtiu dacã
la televizor se va sesiza formidabila mobilitate,
de nevãstuicã, a privirii. Nu ºtiu dacã îºi va
aprinde o þigarã de foi în timpul emisiunii.
Oricum, apariþia lui în carne ºi oase nu va aduce
nici o iluminare cutremurãtoare în minþile
noastre de telespectatori. Ar fi fost mai sugestiv
dacã pe ecran ar fi apãrut, ondulând uºor, o
siluetã plasmaticã, fumurie ºi lunguiaþã, cu un
trabuc înfipt în ceea ce ar trebui sã fie chipul.
Pentru cã domnul SOV nu existã. El este doar
una dintre nenumãratele feþe pe care le poate lua
creatura mimeticã închegatã din fumul armelor
care au tras foc automat pe 25 decembrie 1989
într-o cazarmã din Târgoviºte.

Nu ºtiu, de asemenea, ce va spune astã searã
domnul SOV. ªtiu însã ce nu va spune.

Creatura mimeticã s-a multiplicat fulgerãtor
în zeci de exemplare. În câþiva ani, a invadat
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prim-planul vieþii publice din România:
magnaþii fumului. Zeci de trabuce au prins sã se
agite prin aerul patriei � din ceaþa adunatã astfel
a început sã plouã cu miliarde. Bani din fum,
cãci trabucul era singura legãturã cu capitalismul
a acestor felurite soiuri de hoþi. Istoria econo-
micã a României ultimului deceniu va trebui sã
aducã în luminã acest aspect original: în capi-
talism, la noi s-a pus accentul pe agriculturã, în
socialism � pe industrie, iar în tranziþie � pe
furt. Principalul mijloc de producþie în aceºti
ani a fost furtul, diversificat prin zeci de metode.

Cum s-a nãscut domnul SOV? Cei mai mulþi
nu pot vedea astãzi dincolo de FNI. De fapt,
pãrinþii lui SOV sunt Petre Roman, Adrian Severin
ºi Nicolae Vãcãroiu. În 1991, a fost lansatã legea
privatizãrii în prima ei formã. Ea comitea, în mod
deliberat, o gravã eroare economicã: proprieta-
tea socialistã, colectivã, asupra mijloacelor de
producþie era trecutã pe bucãþi (de hârtie) în mod
�echitabil� în proprietatea particularã, indivi-
dualã, a cetãþenilor. Nu era nimic echitabil ºi nici
logic în asta: cine a avut proprietate în comun
neseparabilã nu poate primi proprietate individualã.
Fabricile trebuiau fie restituite proprietarilor, cu
compensãrile corespunzãtoare pentru investiþiile
statului, fie vândute pe bani adevãraþi, rapid,
prin licitaþie. Veniturile adunate astfel la bugetul
statului, cheltuite apoi în folosul public, ar fi
fost singura formã corectã de redistribuire a
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proprietãþii comune de dinainte de 1989.
Aºa-numitele certificate de acþionar n-au fãcut
decât sã-i zãpãceascã pe oameni de cap. Nu ºi pe
Vântu, care s-a miºcat în mare vitezã,
achiziþionând angro certificate la preþuri de nimic
ºi speculându-le apoi la sume fantastice.
Cupoanele lui Vãcãroiu n-au fãcut decât sã
accentueze haosul, din care a profitat cine
trebuie. Nici un cetãþean cinstit din þara asta nu
a câºtigat de pe urma certificatelor ºi cupoa-
nelor, în schimb s-au umplut de bani SIF-urile,
Vântu, funcþionarii FPS.

În întreaga lui activitate ulterioarã, Vântu nu
a acþionat de unul singur, ci sub egida �Vântu &
Vârfuri politice�. Sigla CEC, cea care a permis
anvergura înspãimântãtoare a înºelãtoriei FNI,
a fost vândutã escrocilor de þãrãnistul fruntaº
Camenco Petrovici. Prin trustul lui Vântu s-au
perindat, plãtiþi cu bani grei, Vlad Soare, fost
viceguvernator BNR, Daniel Dãianu, fost ministru
de Finanþe, Florin Georgescu, fost ministru de
Finanþe. Povestea cu Nicolae Vãcãroiu ºi BID e
cât se poate de cunoscutã. BRS a fost înfiinþatã de
membri ºi simpatizanþi PDSR. Teodor Mihãescu,
cel care voia sã cumpere 20% din �rentabila�
BID cu banii SIF Muntenia ºi care a �rãtãcit�
600.000 $ din banii SIF-ului depuºi la BRS, era
pânã mai ieri vicepreºedinte PSD, sector
5 Capitalã. Iar la BRS a fost vicepreºedinte pânã
anul trecut în varã dl Mucibabici, înalt funcþionar
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al Bãncii Naþionale! De altfel, în tradiþionala
impotenþã a supravegherii efectuate de BNR,
a apãrut cu ocazia scandalului BRS un element
novator: dacã pânã acum BNR venea sã constate
cã la banca X s-a furat tot ce era de furat, cã
depunãtorii pot sã-ºi ia adio de la bani ºi cã BNR
n-a ºtiut nimic, acum majoritatea potlogãriilor
de la BRS s-au petrecut în regimul de suprave-
ghere specialã instituit de BNR la 1 iulie 2001!
Ca ºi cum n-ar fi fost de-ajuns, aceeaºi Bancã
Naþionalã, în loc sã-l dea pe mâna poliþiei pe
supraveghetorul-ºef numit de ea, care n-a fãcut
decât sã asigure buna desfãºurare a delapidãrilor,
îl numeºte acum pe acest Ioan Hidan administrator
special la BRS. Dl guvernator Mugur Isãrescu o
mai fi prin þarã?

Metoda lui Vântu a fost simplã ºi puternicã:
cum a pus ochii pe un personaj public de care
avea nevoie, l-a îmbrãcat în purcoaie de bani ºi
în ditirambi cu privire la valoarea lui mondialã.
Mulþi dintre cei care au primit bani de la Vântu,
inºi de notorietate, nu vor putea fi acuzaþi de vreo
ilegalitate. Li s-a dat, au luat. Dl Ion Iliescu zice cã
nu are importanþã de unde au intrat 300 milioane
la Fundaþia PDSR-ului. Nicolae Vãcãroiu, de
câte ori a fost întrebat în legãturã cu contractul
semnat pe 700.000 $ cu Vântu, n-a fãcut decât
sã rânjeascã destins ºi sã afirme social-democrat
cã o maimuþã contabilã ca el valoreazã mai mult
de 700.000 $. Toþi cei mânjiþi de Vântu, cicã
economiºti, finanþiºti, social-democraþi, declarã
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cã li se pare firesc sã primeascã sume enorme,
conforme cu valoarea lor. Nici unul � econo-
miºti, finanþiºti, social-democraþi... � nu crede
cã ar fi trebuit sã-ºi punã întrebarea: de unde are
ãsta atâþia bani, într-o economie care abia îºi trage
sufletul, într-o þarã mâncatã pe jumãtate de sãrã-
cie, ca sã mã plãteascã pe mine regeºte? Nici
unul � economiºti, finanþiºti, social-democraþi... �
nu-ºi pune întrebarea crucialã pentru orice factor
public de decizie ºi influenþã, într-o þarã cu
economie ºi politicã sãnãtoase: de unde vin
banii?

Nu fabricile energofage, ci Vântu ºi neruºi-
naþii lui clienþi politici reprezintã cea mai grea
moºtenire pe care ne-a lãsat-o Ceauºescu. Pentru
ei, banii nu au miros. Pentru noi, ceilalþi, banii
miros a durere ºi disperare, a foame ºi boalã,
a moarte ºi umilinþã...
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Vânãtorul Nãstase
ºi vulturul Ciuvicã

Aºa cum cititorii au putut constata, ziarul
Adevãrul nu a publicat aºa-zisul �raport�
Armagedon II. ªi am ºi explicat în ziar de ce:
textul era o însãilare de articole de presã, multe
din Adevãrul, plus o serie de afirmaþii neargu-
mentate în vreun fel, totul conceput ca un atac la
persoana Adrian Nãstase sub semnul anoni-
matului. Prin urmare, prima reacþie publicã a
premierului ni s-a pãrut cea corectã: �Nu inten-
þionez sã intru în dialog cu cineva care se ascunde
sub anonimat ºi, ca atare, nu poate fi tras la
rãspundere. [...] Consider cã este important sã
evitãm aceste capcane care ni se întind ºi sã ne
vedem de drum�. Asta se întâmpla miercuri. 48 de
ore mai târziu, vineri, se declanºeazã o opera-
þiune care ar pãrea rutinã zilnicã într-o dictaturã
bananierã sud-americanã sau africanã, dar care
în România candidatã la NATO ºi UE þine încã
de domeniul coºmarului ºi al funambulescului.
Un anume Ciuvicã, bãiat de prãvãlie al lui Emil
Constantinescu, este ridicat de miliþie de pe stradã
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ºi anchetat în legãturã cu scrierea ºi difuzarea
�raportului� Armagedon II. În prealabil, poliþaii
dãduserã nãvalã peste mama lui Ciuvicã. E dibuit
ºi un rãspândac al textului pe internet, e umflat
ºi ãsta. Un comunicat important pentru þarã al
Parchetului General apreciazã cã aceastã
rãspândire de �date false� reprezintã o ameninþare
la adresa siguranþei naþionale ºi a relaþiilor
internaþionale ale României. Încã puþin ºi se
declarã stare de asediu...

Ciuvica e o cioarã micã, cu coadã de rându-
nicã. Regimul Nãstase (cãci e tot mai limpede cã
asta ne e dieta de la o vreme încoace) a declanºat,
prin intermediul doctorilor de la Interne, o ope-
raþie de chirurgie geneticã vizând transformarea
acestei ciorele într-un vultur. Astfel, marele
vânãtor Nãstase poate sã punã la ochi un uriaº
puºcoci cu lunetã. În cine va trage, rãmâne de
vãzut.

Prima explicaþie pentru aceastã genialã opera-
þiune este, fireºte, prostia în stadiu terminal.
Ce-a fãcut numitul Ciuvicã, admiþând cã el este
autorul textului? A fãcut ceea ce fac sute de
milioane de oameni de pe întreaga planetã:
a scris ºi expediat un text pe internet. Netul e
tãrâmul libertãþii neîngrãdite de expresie. Fie-
care zice pe Net ce-i trece prin cap, de la înju-
rãturi, obsesii sexuale, preferinþe culinare, pânã
la teorii ºtiinþifice în premierã. Cine vrea sã le ia
de bune, le ia, cine nu, nu. ªefi de state sunt
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bãlãcãriþi înspãimântãtor pe reþea ºi nu vine nici
o poliþie sã-i aresteze pe fãptuitori. Gestul lui
Ciuvicã e mai puþin decât a scrie cu spray-ul pe
un gard sau un zid �Nãstase e hoþ!� ºi a o lua la
fugã � pe Net nu se murdãreºte domeniul public.
Dacã tot vorbeºte Parchetul General de afectarea
relaþiilor internaþionale ale României, îi pot
asigura pe domnii procurori cã imaginea creatã în
Occident de acþiunea Parchetului ºi Internelor
este aceea a miliþiei nãpustindu-se pe cineva
aºezat în faþa computerului personal ºi dând cu
bulanul ºi în ins, ºi în computer. În �Armagedon
II� este transcris faptul cã ºcolarizarea copiilor
familiei Nãstase la ªcoala Americanã Interna-
þionalã din Bucureºti costã 20.000 dolari pe an.
Ãsta nu e un fals ºi nu-i aparþine lui Ciuvicã:
informaþia respectivã a apãrut în premierã ºi
exclusivitate în ziarul Adevãrul, dl Nãstase
rãmânând fãrã replicã. Are de gând dl Nãstase
sã punã bulanul ºi pe Adevãrul?

Vorbeam despre prostie întrucât dl Nãstase
îºi dã cu respectivul bulan în genunchi cu o
frenezie de necrezut. Potrivit propriei declaraþii
publice, premierul �nu intrã în dialog cu anonimii
care nici mãcar nu pot fi daþi în judecatã pentru
calomnie�. Nu intrã în dialog, da-i urmãreºte
ºi-i aresteazã! Curat anonim, da� umflaþi-l! ªi
când � vinerea! �Nu mai cred în arestãrile fãcute
vineri�, declara premierul ºi preºedintele PSD
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Adrian Nãstase pe 23 aprilie 2001, în scandalul
arestãrii fiului prefectului de Bihor...

Primii care încearcã sã profite de aceastã
ocazie nesperatã sunt ciuvicii, caþavencii ºi ciume-
þii lui Constantinescu, în cap cu însuºi Ciocul
Mic. Produsul cel mai de seamã al Alianþei
Ciuvice nu va pierde cu siguranþã prilejul sã iasã
din anonimatul unde trebuia lãsat sã putrezeascã
ºi s-o facã pe apãrãtorul libertãþii ºi democraþiei.

Care chiar sunt atacate. Ca gazetar bãtrân, nu
pot sã nu observ o diferenþã. În 11 ani de când
meseria m-a intersectat cu dl Ion Iliescu, am
contabilizat nenumãrate atacuri, injurii, calomnii,
adevãruri ºi neadevãruri teribile despre viaþa,
familia ºi faptele lui. Eu însumi am scris crunt
despre preºedinte nu o datã. Suma articolelor
apãrute în presã, sub semnãturã în clar, la adresa
dlui Iliescu depãºeºte astronomic în gravitate
molcomul ºi anonimul Armagedon II. ªi totuºi,
din înãlþimea funcþiei prezidenþiale, Ion Iliescu
se enerva, se rãstea la gazetari, îi mai lua ºi de
guler, pe unul l-a ºi fãcut animal, dar niciodatã
n-a pus miliþia pe cei care au zis ce nu-i convenea.
Dupã abia un an de mandat ca premier, dl Nãstase
aresteazã anonimi care-l deranjeazã. Presupunând
cã nu e vorba despre prostie, ci despre o acþiune
paranoicã, dar atent premeditatã, rezultã cã în
bãtaia lungii carabine a dlui Nãstase nu se aflã
lifuroii opoziþiei, necredibili ºi dacã încearcã sã
convingã o gloatã de flãmânzi sã meargã la masã.
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Cazul �Ciuvicã la computer� devine un precedent
ameninþãtor, expediat de camarila Nãstase pe
adresa celor care încã scriu cu pixul ºi semneazã,
ºi care îl incomodeazã cu adevãrat pe noul mare
cârmaci...
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Dracula Gang

�Cred cã trebuie sã-þi faci un concediu în
România.� Aceastã replicã, menitã sã stârneascã
râsul, e plasatã în dialogurile dintr-un super-
succes cinematografic vrãjitoresc: Harry Potter
ºi piatra filozofalã. Dupã Balul vampirilor, al lui
Roman Polanski, sau Twin Peaks, al lui David
Lynch, România apare din nou ca un tãrâm
emblematic pentru ironia negru-absurdã în
ficþiunea occidentalã contemporanã � weird este
cuvântul englezesc cel mai potrivit, intersecþie
între fantomatic ºi caraghios. Existã deci, ca
potenþial turistic, un orizont de aºteptare al
strãinului cu bani de cheltuit pentru ciudãþeniile
dãtãtoare de fiori, de râs ºi groazã, pe care le-ar
putea întâlni în România � în cap, fireºte, cu
Dracula. Problema e cã turistul vine aici nu cu o
imagine româneascã a lui Dracula � aºa ceva
nici nu existã, Vlad Þepeº (the Impaler)
neoferind nici pe departe spectaculozitatea nece-
sarã �, ci cu una desenatã de o filmografie
occidentalã abundentã, mai mult, mai puþin sau
deloc bazatã pe romanul lui Bram Stoker. Prin
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urmare, principalul sãu punct de interes va fi sã
întâlneascã în România originarul ºi originalul
acestui mit. Genuine, true, real reprezintã o
marfã din ce în ce mai cãutatã într-un Occident
plin de artefacte supertehnologizate. E evident
cã sloganul publicitar cel mai potrivit pentru aºa
ceva ar fi: �Duceþi-vã sã vedeþi adevãratul þinut
al lui Dracula�.

Deci nu mã deranjeazã neapãrat, aºa cum
crede dl ministru Agathon, promovarea în forþã
a mitului Dracula pe aceste meleaguri. Mi se
pare însã din start ºi fundamental greºitã direcþia
de acþiune: construirea unui imens superkitsch
Dracula de plastic în inima Transilvaniei. Ceea
ce îl poate interesa pe strãin este Transilvania
medievalã autenticã; vata de zahãr roºie ca
sângele, tricourile cu Dracula, colþii de plastic ºi
creierul servit la masã fiind suveniruri pe care le
poate gãsi ºi pe lângã un �castel Dracula�
construit în Japonia sau Honolulu. În vreme ce
dl ministru Agathon ºi primul-ministru Nãstase
încearcã sã ne convingã cu orice preþ sã ne
bãgãm banii într-o giganticã butaforie, zeci de
palate ºi conace din Transilvania zac în paraginã.
Pentru refacerea totalã a superbului castel renas-
centist-baroc din Bonþida mai sunt necesare zeci
de miliarde. Conacul renascentist Dejardine din
Aghireºu, datând din 1572, e groapa de gunoi a
satului. Castelul din Moldoveneºti sau cel din
Rãscruci, construit de principele Banffy, sunt



Nobelul românesc 131

ziduri oarbe nãpãdite de buruieni. Ca ºi cel de la
Cisteriul de Mureº. Castelul de la Sãvãdisla e
spital TBC. Dl Agathon vrea camere de torturã
prin jupuire, fierbere, prãjire, fãcute proaspãt
din polistiren ºi gips, în vreme ce Casa Cãlãului
din Cluj zace nerenovatã. Oricare dintre aceste
edificii istorice poate fi reparat, decretat Castelul
lui Dracula ºi înconjurat cu industria de
gablonþuri corespunzãtoare, dacã se þine cu tot
dinadinsul. Eu cred însã cã þinta atractivã pentru
turistul strãin ar fi Dracula Land, ºi nu Dracula
Parc. Este suficient ca Transilvania istoricã sã
fie cât de cât îngrijitã, sã se creeze o reþea de
drumuri ºi comunicaþii ca lumea, hoteluri de
calitate, entertainment profesionist, totul sub
marca �Þara lui Dracula�, ºi turiºtii chiar vor
veni. Asta e valabil, ºi fãrã Dracula, pentru toatã
România, al cãrei potenþial turistic uriaº faþã de
monotona Ungarie ne face ridicoli prin compa-
raþie cu vecinii noºtri maghiari, care scot din
turismul promovat cu cap mult mai mult decât
noi. Mi se pare evident cã profitabilã nu poate fi
decât o reþea turisticã, fie ºi sub semnul lui
Dracula, nu o uriaºã ºi izolatã gogoaºã sinteticã,
crescutã într-o þarã altfel la pãmânt.

Nu þin cu tot dinadinsul sã-l acuz pe dl ministru
Agathon de intenþii frauduloase. Doar cã, pentru
a ne scoate banii din buzunar în sprijinul unei idei
greºite, utilã doar în vederea obþinerii unei ipote-
tice glorii aducãtoare de capital politic pentru sine
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ºi pentru premierul Nãstase, recurge la falsificarea
frauduloasã a realitãþii. Dupã ce Adevãrul a publicat
amarul ºi logicul articol despre utopia Dracula
Parc al distinsei ziariste britanice Jessica Douglas
Home, dlui ministru parcã i s-a dat cu tere-
bentinã. A lãsat-o mai uºor cu SIF-urile, de unde
spera sã stoarcã niºte bani, dar a anunþat
triumfãtor cã celebra companie austriacã Explore
Erlebnis Produktionen va finanþa, construi ºi
administra castelul contelui Dracula în Dracula
Parc. Condiþiile contractului nu poate sã ni le
spunã, cã e secrete. Cert era cã la aceºti minunaþi
austrieci keine parale, pe româneºte canci,
urmeazã sã adune ºi ei niscai euro cu cãciula de
pe unde s-o putea, cicã în ºase luni. Acest
contract, preciza dl ministru, �reprezintã rãspunsul
adresat contestatarilor proiectului Dracula�. Nici
cã se putea zicere mai prosteascã. Pãi, asta e
misiunea unui ministru, sã încheie contracte ca
sã dea cu sâc contestatarilor? Ce treabã are un
om din Executiv cu contestatarii de orice fel? În
fiºa postului dlui Agathon figureazã promovarea
turismului românesc, nu darea peste nas sau
închiderea gurii nu ºtiu cui.

Cât de celebrã este aºa-zisa Explore s-a vãzut
în ziarul nostru de ieri, unde reporterii  Adevãrului
au dat jos prompt pantalonii sereleului de gang
vienez, dotat cu �specialiºti în emoþii�, inexistent
pe site-ul oficial al Camerei Economice din Austria
ºi în Pagini Aurii. Capital social cicã vreo 30.000
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de dolari, douã copiatoare, trei calculatoare ºi o
bucãtãrie la care se urcã pe scãri, cãci imobilul
din Mariahilfestrasse, Eingang chiar printr-un
gang, n-are lift. Aºa ceva gãseºti din belºug prin
blocurile din Bucureºti, nu era nevoie sã se
deranjeze dl Agathon pânã la Viena. Dupã ce dl
premier Nãstase s-a mai potolit, dl Agathon consi-
derã cã e rândul sãu sã ia presa româneascã ºi
populaþia adultã a acestei þãri drept adunãturi de
pitecantropi...

Proiectul Dracula Parc reprezintã totuºi o pre-
mierã: plãtim ca sã ne batem joc de noi înºine în
propria noastrã þarã. Mulþi români ne-am revoltat
când, într-un manual de istorie pentru liceu,
Vlad Þepeº a fost redus la stupiditatea roºie a
occidentalului Dracula; proiectul guvernului
Nãstase nu face decât sã mute aceastã batjocurã
din manual pe pãmântul României, în modul cel
mai pãgubos ºi fãrã ca nimeni din Occidentul
globalizant ºi strivitor de tradiþii naþionale sã
ne-o cearã.
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Eminescu ºi nituitoarea

Am primit de la dl Ion Cristoiu un plic cu
documente din Justiþie privind procesul sãu cu
dna Gabriela Adameºteanu, precum ºi un text
semnat de d-sa în care constatã slaba solida-
ritate jurnalisticã în cazul sãu. Luându-l ca pe
un reproº legat de faptul cã nu am exprimat încã
vreo opinie cu privire la scoaterea casei d-sale
la mezat, o fac în rândurile ce urmeazã.

Condamnarea dlui Cristoiu la plata a 400
milioane lei pentru suferinþele morale pe care i
le-a provocat d-nei Adameºteanu prin textul sãu
�O doamnã cãreia i-aº putea spune: fã!� este
excesivã. În ce mã priveºte, consider cã reacþia
unei persoane publice faþã de insultã trebuie sã
fie diferenþiatã de cea pe care o reclamã calomnia.
Dacã cineva afirmã despre subsemnatul cã a
împins o bãtrânã în faþa tramvaiului, cã a luat
ºpagã sau cã a furat dintr-un magazin, atunci ne
judecãm pânã în pânzele albe la tribunal.
Inventãrii de fapte, cu subiect ºi predicat, care,
dacã ar fi adevãrate, ar trezi oprobriul public,
trebuie sã i se rãspundã cu sancþiuni oricât de
dure. Dl Cristoiu nu a fãcut aºa ceva în articolul
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sãu. Acolo apar fraze care pot fi calificate drept
insulte, dar nu calomnii. Dacã despre mine s-ar
spune cã nu aº trezi interes sexual nici mãcar
unei nimfomane care a stat doi ani în puºcãrie,
n-aº avea nimic de comentat. La fel, dacã cineva
mã calificã public drept chelios, hidos, cretin,
jigodie. Atâta vreme cât accepþi statutul de
persoanã publicã, trebuie sã-þi asumi riscul
insultelor. ªi-apoi, oamenii pot decide, pentru
cã te au în faþa ochilor, ca material probatoriu
viu, dacã sunt sau nu de acord cu invectivele
respective. Deci dna Adameºteanu cred cã putea
trece peste exprimãri ca �Distinsa doamnã,
ajunsã la o înfãþiºare când nu mai intereseazã, ca
femeie, nici mãcar pe marinarii stãtuþi câteva
luni departe de þãrm...� sau �... o neica nimeni
în plan cultural, meritã s-o tratez ca pe o doamnã
cãreia i-aº putea spune: fã!�. Dacã totuºi s-a
adresat Justiþiei, cred cã pedeapsa de luat în
considerare pentru Ion Cristoiu � o spun ca
jurnalist condamnat penal pentru insultarea unui
ministru de Interne � era amenda penalã, care
poate merge pânã la 15 milioane lei, ºi obligarea
la publicarea sentinþei în câteva cotidiene de
mare tiraj. 400 milioane lei daune morale, în
civil, e ceva ce aruncã Justiþia în zona relei-voinþe
ºi pe scriitoarea Gabriela Adameºteanu în inde-
cenþã ºi penibil. Cât priveºte transformarea dlui
Cristoiu într-un Rafo Oneºti al gazetãriei
româneºti, prin cererea sa de eºalonare a plãþii
sumei în cauzã, plonjãm de-acum în grotesc.
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Acestea fiind zise, nu pot sã nu spun ºi cã
dl Cristoiu se face, totuºi, vinovat de calomnie.
Când afirmã, în mod repetat, în apãrarea sa, cã
textul în cauzã e un pamflet, cã e literaturã,
ºi pronunþã numele lui Eminescu, Caragiale,
Arghezi, dl Cristoiu calomniazã grav pamfletul,
literatura ºi pe numiþii Eminescu M., Caragiale
I.L. ºi Arghezi T. Ca sã-i spui unei femei: fã!
ºi cã n-o vor nici marinarii stãtuþi, nu e nevoie
de un gazetar, cu atât mai puþin de un scriitor �
e suficient un client de bodegã. Metaforele
aºa-zis pamfletare ale dlui Cristoiu sunt cãznite,
ilogice, lipsite de orice valenþã literarã ºi, prin
aceasta, triviale. De pildã: �Directoare de revistã
pe care o citeºte doar ºunca în care o împache-
teazã producãtorii din piaþã�, scrie dl Cristoiu
despre dna Adameºteanu. Un raþionament simplu,
pe care gazetarul Cristoiu îl poate verifica
ducându-se la piaþã, aratã cã produsele alimentare
se împacheteazã în cotidienele de mare tiraj,
tipãrite în zeci ºi sute de mii de exemplare, care,
o datã citite, furnizeazã hârtia necesarã produ-
cãtorilor din piaþã. Nu în revista 22, cu tirajul ei
sub 10.000 exemplare, pe care o poþi întâlni
învelind ºunca doar, eventual, la pacheþelul de
dimineaþã cu care se duc membrii GDS la
serviciu. ªi care � altã �metaforã� aiurea � nu e
�cititã� doar de ºuncã, ci de un grup de cititori
minuscul, dar fidel.

Mai la vale, �pamfletarul� Ion Cristoiu i-o
mai zice el o datã, �tare�, dnei Adameºteanu:



Nobelul românesc 137

�...n-atinge în planul talentului publicistic nici
nivelul unei nituitoare�. Numai cã în acest fel
ofenseazã în primul rând nituitoarea, nu scrii-
toarea. ªi eu cred cã gazetãria practicatã de dna
G.A. este nulã. Dar a fi nituitoare înseamnã a
munci cinstit, bãtând nituri. Este absurd ºi jignitor
sã iei ca referinþã dispreþuitoare pentru talentul
publicistic o nituitoare (sau o bobinatoare, sau o
filatoare, sau o sudoriþã), care poate fi foarte
priceputã la bãtut nituri ºi nu e nici o ruºine cã
nu ºtie sã scrie �literar�, ca dl Cristoiu. În plus,
posibilitatea ca respectiva nituitoare sã aibã un
talent gazetãresc încã nedescoperit nu poate fi
exclusã din start � cunosc un fost buldozerist
care se numãrã printre cei mai buni gazetari din
presa românã de azi. Deci, încã o datã, oiºtea
dlui Cristoiu nu nimereºte nici mãcar gardul.

ªi mai e ceva, destul de jalnic: dl Cristoiu e
foarte vioi la mitocãnii adresate, totuºi, unei
femei, mai în vârstã decât el, care se exprimã
fãrã talent, dar urban � despre mine, de pildã,
dna Adameºteanu a scris cã trebuie sã fiu de
îndatã �asanat�. Dl Cristoiu nu insultã un mafiot,
o gorilã politicã, un potentat. Insultã, curajos,
o femeie de la o gazetã. Care femeie cicã l-ar fi
�atacat�. Cum lesne se poate constata, Ion Cristoiu
a fost insultat, batjocorit, fãcut în toate felurile
de C.V. Tudor de-a lungul vremii în România mare.
Drept rãspuns, giganticul pamfletar Cristoiu nu-l
atinge nici cu o floare pe patronul sãu spiritual
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C.V. Tudor, dimpotrivã, îi închinã niºte compuneri
de încurajare scrise foarte curãþel...

P.S. Dacã dl Cristoiu ajunge în stradã, sunt
gata sã-l gãzduiesc în vila pe care C.V. Tudor
scrie de ani de zile cã o am la Breaza.
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Somodiva

Mehedinþeancã de lângã Dunãre, felul de a vorbi
al bunicii mele era împãnat cu sârbisme. Am
venit la Bucureºti, sã cresc boracu lu� fie-mea.
Boracul eram eu � mult mai târziu aveam sã aflu
cã �borac� înseamnã rãzboinic, dar ºi bandit în
sârbã. Ibenti mamii tãle sau rãzdania ta, aºa înjura
bunica ºi orice sârb recunoaºte aceste invective.

Poþi sã sapi în cuvinte ca într-un sit arheo-
logic. Prin nordul Ardealului, la ceas se zice
cheleretã. Aºa cum ruºii, ajunºi la Paris dupã
înfrângerea împãratului, au lãsat în urmã cuvân-
tul bistro, de la bâstre: repede, adicã sã le dea
repede ceva de bãut, soldaþii lui Napoleon,
trecând spre Rusia, lãsaserã românilor din nord
chelereta, amintirea lui �Quel heure est-il?�.
Uneori, nici nu e nevoie sã mergi atât de adânc în
timp: geamblac � aºa numesc petroliºtii balco-
nul circular cu parmalâc situat la circa o treime de
vârf ºi douã treimi de bazã pe o sondã. Acolo poate
sã stea un om. Între cele douã rãzboaie, omul se va fi
numit Jim Black, vreunul din yankeii de la societa-
tea Româno-Americanã ajunºi pe Valea Prahovei.
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Dar nimeni, niciodatã, n-a putut sã-mi identifice
originea numelui pe care îl folosea bunica mea
pentru moarte. Ea spunea somodiva. Umblã pe
la poartã somodiva dupã mine, Cristinele. Bunica
mea, Ioana, era o þãrancã sãnãtoasã, care n-a
ieºit niciodatã din România cât a trãit � dupã
aceea nu ºtiu, mai existã þarã dupã moarte, sau
Chicago e totuna cu Bucureºtiul? � ºi n-ar fi
scornit niciodatã nimic. Cine i-a pus în minte
cândva cuvântul acesta cu rezonanþã himalaicã,
indo-tibetanã, cel mai greu de uitat dintre toate
numele morþii pe care le-am auzit vreodatã �
somodiva?
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Fântâna Sufletului Stins

În templul operei lui Kurosawa se aud ºi
chicoteli. Neaºteptate pentru cei care nu vãzu-
serã decât sfâºietorul Ikiru (A trãi) sau crepus-
cularul, sensibil pânã la durere, Dodes Kaden.
Adevãrate hohote de râs se umflã în Sanjuro,
înãbuºite cu mâna la gurã, mute, nu înregistrate
pe banda sonorã, ºi declanºate cu o încãpãþânare
deprimantã, cum se face în sitcomurile de azi.
Sanjuro, samuraiul ºleampãt ºi isteþ ca dracul, îi
ridiculizeazã constant ºi pedagogic pe cei 9 samu-
rãiaºi agitaþi, le taie mereu avântul spre prostie.
Dar vine ºi rândul lui sã fie pus la punct de
bãtrâna ºi delicata doamnã: �Eºti o sabie goalã,
fãrã teacã, scânteind în luminã, dar cele mai
bune sãbii sunt cele care rãmân în teacã�. În
final însã, Muroto ºi Sanjuro, cele douã �sãbii
goale�, obiºnuite sã se scalde în sânge, trebuie
sã se înfrunte ºi atunci piere orice umbrã de
surâs. Una dintre cele mai încãrcate tãceri din
istoria cinematografului � nici un pic de aro-
ganþã sau fanfaronadã, fiecare dintre cei doi e
conºtient de forþa celuilalt, ºtie cã poate ucide ºi
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poate fi ucis pe loc, luptã cu liniºtea morþii
întipãritã pe chip. Sanjuro ºi Muroto sunt la un
metru distanþã unul de celãlalt. Nu se mai
depãrteazã pentru ritualul luptei complete. Va fi
doar o singurã loviturã, mai iute ºi mai finã
decât aripa libelulei despicând aerul. Când am
vãzut prima datã filmul, în copilãrie, la cinema
Moºilor, nu mi-a rãmas pe retinã decât o strãfulge-
rare urmatã de arteziana de sânge þâºnind din
pieptul lui Muroto ºi mutrele îngrozite ale samu-
rãiaºilor. Nici acum n-aº putea vedea mai mult
dacã n-ar fi tehnologia. Digitalizatã ºi derulatã
fotogramã cu fotogramã pe computer, bãtrâna
secvenþã pe celuloid dezvãluie o adevãratã capo-
doperã de artã cineticã.

Muroto este cel care vrea cu tot dinadinsul
lupta pe viaþã ºi pe moarte. Sanjuro îi propune
mai întâi s-o lase baltã. Nu þine neapãrat sã
moarã, nici sã ucidã. Acest cadru psihologic face
previzibil faptul cã Muroto va miºca el cel dintâi.
Ambii luptãtori sunt dreptaci ºi poartã sãbiile pe
ºoldul stâng. Muroto alege soluþia cea mai la
îndemânã: va trage sabia cu dreapta, prelungind
miºcarea de smucire din teacã într-o loviturã
despicantã longitudinalã, întãritã de apucarea
mânerului ºi cu cealaltã mânã. Este o loviturã
celebrã în tehnica samurailor, care spintecã
adversarul de la claviculã pânã la sex. Dacã
încearcã sã rãspundã la fel, Sanjuro nu poate spera
decât sã-l rãneascã sau, recuperând printr-o vitezã
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de execuþie fenomenalã fracþiunea de secundã
pierdutã la început, sã-l ucidã simetric pe Muroto.
El însuºi însã n-are nici o ºansã sã scape cu
viaþã. ªi atunci Sanjuro cedeazã deliberat primul
tempo. Când degetele dreptei lui Muroto ating
mânerul, Sanjuro se apleacã înspre stânga. Trage
sabia din teacã nu cu dreapta � de aici începe
geniul � ci cu mâna stângã; fireºte, nu poate s-o
apuce decât aºa cum se þine cuþitul în pumn cu
vârful în jos. Miºcarea mâinii sale stângi este
înainte ºi spre stânga, mai directã ºi mai scurtã
decât dacã ar fi folosit dreapta; acum Sanjuro
recâºtigã tempoul cedat. La capãtul acestei
miºcãri, partea terminalã a lamei ajunge la o
palmã-douã de subþioara descoperitã de Muroto
prin tragerea sabiei cu dreapta. De aici încolo,
stânga lui Sanjuro nu mai poate face mare lucru,
nemaiavând nici pârghie ºi nici cursã ca sã con-
tinue miºcarea cu destulã forþã. Intervine însã
mâna dreaptã � arma samuraiului, Katana, e sabie,
nu spadã, adicã e ascuþitã numai pe o parte.
Dreapta lui Sanjuro se înfige în lamã, pe partea
neascuþitã, cam la 30 cm de vârf, din cei 70 cm
câþi mãsoarã Katana. Miºcarea continuã cu o
fandare adâncã; þinutã cu stânga de mâner ºi
împinsã cu dreapta în lamã, sabia lui Sanjuro
despicã jumãtatea dreaptã a pieptului lui Muroto,
înainte ca sabia acestuia sã coboare îndeajuns.
Artera pulmonarã ºi vena cavã superioarã, secþio-
nate, aruncã sângele la mai mult de un metru �
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Fântâna Sufletului Stins. Chipul lui Sanjuro,
supravieþuitorul, e tot atât de departe de clocotul
vieþii ca ºi masca împietritã a celui ucis.

Computerul mai poate face ceva: poate sã-l
ºteargã pe Muroto, sã-l ºteargã ºi pe Sanjuro ºi
sã lase doar cele douã sãbii goale plutind deasu-
pra ierbii mângâiate de vânt, într-un balet letal
fãrã oameni, atât de potrivit zilei de azi.
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Aurul copiilor dresaþi

În vreme ce lotul naþional de politicieni se
plimbã în disperare prin Europa, încercând sã
dea impresia cã iau ºi þara cu ei, România iese
din Europa. Mai rãu, nu mai vrea ºi nu mai
poate sã intre. O Românie copil, incapabilã de
fãþãrnicie, þipã refuzând sã fie dusã în cuºcã
pentru a fi arãtatã Europei ca un animal de circ.
Cu 27 de ani în urmã, la Campionatele Europene
de la Skien (Norvegia), România începea în
gimnastica femininã ameþitoarea cruciadã a copiilor
care vor cuceri planeta. O fetiºoarã de 13 ani ºi
ceva, Nadia, câºtiga 4 medalii de aur ºi una de
argint, lãsând cu gura cãscatã lumea adulþilor.
De atunci n-a fost campionat european, mondial
sau Olimpiadã de la care copilele României sã
nu plece cu aur ºi argint, dând politicienilor aflaþi
la putere prilejul sã pozeze în mamoºi de medalii.
Pânã când, în acest martie secetos al lui 2002,
echipa României, în frunte cu superstarul Andreea
Rãducan, a ajuns sã nu se înscrie la Europenele
de la Patras (Grecia), pentru cã sportivele nu
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mai vor ºi nu mai pot sã se supunã programului de
pregãtire. Cu o lunã în urmã, Andreea se întorsese
pur ºi simplu din uºa sãlii de antrenament...

Marele antrenor Octavian Belu spune cã
�aceºti copii nu au discernãmântul necesar
pentru gestionarea problemei performanþei�. Aºa
o fi, dar alta mi se pare problema, pe care mã
mir cã nu o formuleazã dl Belu: e normal, e
firesc, e omenesc sã le ceri unor copii sã aibã
discernãmânt în materie de mare performanþã?

De atâþia ani suntem ultimii în clasamentul
cursei spre Europa � cu victoriile unor copii
chinuiþi ne rãzbunãm frustrarea. Occidentului,
care ne spune mereu cã suntem slabi, necompeti-
tivi economic, îi trimitem material uman fabricat
în eprubeta infernalã de la Deva ca sã-i facem în
ciudã. Dar cu ce preþ se face o campioanã-fetiþã?

În majoritatea cazurilor, e vorba despre copii
de oameni sãraci ºi fãrã multã carte. Mama Nadiei
Comãneci, femeie de serviciu, a rãmas o emblemã
perpetuatã pânã azi. Când vine antrenorul ºi ia
în grijã o gurã de hrãnit, oferind ºi perspectiva
câºtigãrii unor sume la care bieþii oameni nici nu
viseazã, fireºte cã pãrinþii sunt fericiþi. Niºte
pãrinþi mai înstãriþi ºi mai instruiþi nu ºi-ar arunca
fata în malaxor. 11 luni pe an, o gimnastã-copil
trãieºte ca într-un lagãr: nici o miºcare nesupra-
vegheatã, mâncare calculatã la gram, antrena-
mente ºi iar antrenamente, de multe ori în frig,
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pe aparate rablagite, care o solicitã pânã la refuz.
În aceºti ani, copilul suferã deformãri fizice ºi
psihice de care nu va mai scãpa tot restul vieþii:
încetinirea, chiar stoparea creºterii, tulburãri de
ciclu menstrual, tasãri de vertebre, leziuni
ireversibile ale coloanei ºi membrelor, grave
carenþe în pregãtirea ºcolarã, gândire nedez-
voltatã, o mentalitate de executant docil, dacã nu
de sclav. Toatã �cariera� sportivã i se consumã
pânã la 18-19 ani, vârstã la care, în alte sporturi,
ea abia începe. Acest program diabolic lasã
societãþii un soi de handicapate, de �monºtri� la
20 de ani, care ce vor face de-acum încolo cu
viaþa lor?

Eu, unul, nu mai pot de multã vreme sã mã
bucur deplin sau sã admir performanþele gimnas-
ticii copiline româneºti, cã feminine nu se poate
numi. Gimnasticã femininã fãceau pe vremuri
Vera Ceaslavska sau Ludmila Turiºceva: acelea
n-au luat niciodatã 10.00, nu erau capabile de
performanþe extraterestre, dar erau femei în toatã
puterea cuvântului, când fãceau un exerciþiu frumos
sau când cãdeau, le citeai pe chip bucuria sau
amarul deplin conºtiente; mature emoþional, îmi
transmiteau ºi mie, spectator, vibraþia extraordi-
narã a trãirii sportive. ªi, de fapt, ultima raþiune
a sportului nu este spectatorul? Dincolo de note,
zecimale, metri, sutimi de secundã, puncte, ceea
ce rãmâne nu sunt chipurile, gesturile sportivilor,
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trãirile lor imprimate în creierul spectatorilor?
Are sens sportul de performanþã numai cu arbitri
ºi computere, fãrã spectatori? Nu cred. Iar eu,
spectator, mã uit acum la chipurile crude, nelãsate
sã se coacã, sã îºi închege expresivitatea, la
jumãtãþile de zâmbet mecanic pentru public ale
piticuþelor noastre dresate, funcþionând ca niºte
periferice vii ale tabelelor electronice de punctaj,
ºi sentimentul care mã nãpãdeºte este mila...

Genul ãsta de sport, cu comandã politicã de a
câºtiga cu orice preþ, întemeiat pe chin ºi mizerie
omeneascã, este apanajul Rusiei, României ºi
Chinei, marile puteri în gimnastica femininã ºi
foste dictaturi comuniste dintre cele mai atroce.
Acestui �sport� i-a spus �Ajunge!� Andreea
Rãducan. În lungul ºir de performere cu care ne
mândrim din 1975 ºi pânã azi, Andreea face o
figurã aparte. Aceastã fatã are o maturitate, limpe-
zime de gândire ºi prezenþã de spirit extraordinare,
pe care le-a probat cu brio începând cu teribilul
meci cu Comitetul Olimpic Internaþional pe care
i l-a aranjat felcerul imbecil Oanã. Ea nu mai
vrea sã fie o roboþicã producãtoare de medalii,
vrea sã trãiascã altfel, ca o fatã frumoasã ºi
deºteaptã ce este...

Eu aº zice s-o lãsaþi în pace, domnule Belu.
Nouã, adulþilor, ne lipseºte discernãmântul pe
care Andreea îl are din plin. Dacã vrem sã intrãm
cu adevãrat în Europa ºi în lume, nu cred cã mai
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avem nevoie de medalii de aur obþinute
schilodindu-ne fetele cum fac þiganii cu copiii,
ca sã-i punã la cerºit, ºi trimiþându-le sã ne aducã
recunoaºterea pe care noi, românii maturi,
o cerºim din poartã în poartã...
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Ora învãþãmântului politic

Cu prilejul instalãrii unei linii de computere
la �Sf. Sava�, fostul elev al liceului, Adrian
Nãstase, a vorbit cu mult elan despre necesitatea
introducerii tehnologiei informatice în ºcoli.
Mi-am îngãduit sã-i atrag atenþia dlui
prim-ministru cã, dincolo de utilitatea sa deose-
bitã în asimilarea de cunoºtinþe ºi antrenarea
gândirii, computerul influenþeazã intim structura
umanã: e greu de crezut cã elevul care îl folo-
seºte, dialogând prin internet cu oameni din toate
colþurile lumii, familiarizându-se cu alte limbi ºi
limbaje, necunoscând frontiere în calea minþii ºi
a sufletului, va ajunge vreodatã xenofob, rasist
sau naþionalist ºovin. Ura se naºte de cele mai
multe ori din izolare ºi ignoranþã. Am mai zis ºi
cã mintea utilizatorului de computer este
îndreptatã de la bun început pe calea rigorii, a
raþionalismului, a gândirii bazate pe principii,
ceea ce dã speranþe cu privire la împuþinarea
demagogilor buimaci printre politicienii români
ai viitorului. Dl premier a aprobat fãrã rezerve
ºi a întãrit toate acestea.
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Pentru ca miercuri dimineaþã sute de elevi
români de la liceul româno-maghiar �Bolyai
Farkas� din Târgu-Mureº sã fie nevoiþi sã recurgã
la manifestaþii cu steaguri naþionale, ca sã nu fie
strãmutaþi cu forþa la liceele �Papiu Ilarian� ºi
�Unirea�, în locul elevilor maghiari aduºi la
�Bolyai Farkaº�. Nu existã nici o justificare ºcolarã
pentru aceastã acþiune segregaþionistã: unicul
motiv este, la dorinþa UDMR, crearea de licee
�pure etnic�, sã nu se mai amestece adolescenþii
unguri cu cei români ºi viceversa. Cine a dat acest
ordin de tip �bosniac�? Partidul de guvernãmânt,
condus de progresistul, liber-schimbistul, compu-
teristul, futuristul domn Nãstase, care spunea cã
�trebuie sã deschidem ferestrele calculatoarelor
pentru toþi elevii� � ºi sã le închidem în nas uºile
ºcolii lor, domnule prim-ministru? Nici un
responsabil pesedist nu a catadicsit sã-i întrebe pe
elevii români ºi maghiari de la liceele în cauzã
dacã vor sau nu sã se mute. Marele partid i-a tratat
pe tineri ca pe o adunãturã de deportaþi. Unde e
grija faþã de copii ºi tineri, pe care o afiºeazã
pesediºtii în tot momentul? N-a contat decât
trocul politic PSD-UDMR, semnat la Bucureºti la
începutul anului de dnii Nãstase ºi Markó Béla ºi
consfinþit la nivel local. Din bezna nãtângiei sale,
Natea, prefectul Târgu-Mureºului, anunþã cã el
aplicã �legea� (adicã protocolul PD-UDMR).
ªi dacã, fereascã Dumnezeu, mai avem un
Târgu-Mureº �90, unde se ascunde dl Natea?
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ªi care �lege�? Potrivit Legii învãþãmântului,
art. 11-(1), �Învãþãmântul nu se subordoneazã
scopurilor ºi doctrinelor promovate de partide�.
Cine dã dreptul PSD ºi UDMR sã-ºi bage aran-
jamentele de partid în ºcoli?

Dl prefect Ovidiu Natea nu este singurul dema-
gog buimac care, ºi dacã doarme cu capul pe
computer, nu va ajunge vreodatã la raþiunea
bazatã pe principii. Însuºi ministrul Educaþiei
Naþionale, dna Ecaterina Andronescu, o scaldã
în modul cel mai didactic: mai întâi declarã cã
a fost de acord cu operaþiunea de strãmutare
dictatã de PSD, fapt confirmat ºi de dl Markó
Béla, apoi, câteva ore mai târziu, spune: �Nu
este în interesul învãþãmântului românesc aceastã
mãsurã�. Probabil auzise vântul cum bate
dinspre Cotroceni: joi, la Miercurea-Ciuc,
preºedintele Iliescu a declarat cã nu înþelege �de
ce trebuie sã se treacã la epurare etnicã�. Strivitã
între Iliescu ºi Nãstase, ieri, la prânz, dna
ministru se refugia în penibil, bântuitã probabil
de dorinþa sã-ºi poatã retrage complet capul între
umeri, ca broasca þestoasã: �E o problemã a
comunitãþii locale. MEC încurajeazã descentrali-
zarea învãþãmântului preuniversitar�. În loc sã
procedeze ca o profesoarã ºi sã bage în ochii
partidului art. 11-(1) al Legii învãþãmântului, dna
ministru se leapãdã ºi de prevederile aceleiaºi
legi potrivit cãrora numai MEC are dreptul sã
decidã în legãturã cu profilul, specializãrile ºi
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cifrele de ºcolarizare din învãþãmântul liceal. Sã
se descurce comunitatea localã cum o ºti.

La Slobozia în schimb, oraº situat tot în
România, dna Andronescu îºi înalþã ochelarii ºi
redevine ministreasã. D-sa hotãrãºte, pe baza
indicaþiei preþioase a ºefului de partid, dl Nãstase,
cu privire la înfiinþarea câte unei universitãþi în
fiecare capitalã de judeþ, sã se facã cel puþin un
colegiu, o filialã de Universitate la Slobozia,
�pentru a mai ridica puþin nivelul oraºului�. Adicã
are Slobozia de toate, apã caldã, curent ieftin,
drumuri ca-n palmã, spitale, ºcoli primare, ºi
obsesia slobozenilor e sã nu �rãmânã fãrã
coledzi�, când în România sunt 56 de univer-
sitãþi de stat legale, 8 particulare acreditate ºi 50
autorizate provizoriu. Din nou, partidul strânge
legea de gât: ce dacã înfiinþarea unei universitãþi
e permisã doar prin proiect de lege, nu prin
decizie ministerialã, ce dacã o filialã de
universitate poate lua naºtere doar prin decizia
Senatului respectivei Universitãþi? Dna ministru
a prevãzut ºi numãrul de locuri la Universitatea
Slobozia, nu mai mult de 25, încãlcând cu
picioare vesele ºi autonomia universitarã cu
privire la cifrele de ºcolarizare. Ce pãcat cã dna
profesoarã Andronescu nu are unde sã predea
niºte învãþãmânt politic...

Cãci asta face acum partidul de guvernãmânt,
bazându-se pe experienþa înaintaºilor: dacã nu
mai poate sã bage ore de învãþãmânt politic, bagã
politica în ºcoalã.
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Le Pen � un semnal mai
grav decât 11 septembrie

Rãsturnarea ºi împrãºtierea regimului taliban
de cãtre americani i-a fãcut pe o seamã de
politologi occidentali sã afirme cã teoria ciocnirii
civilizaþiilor e un fâs. Adicã i-a venit rândul ºi
lui Samuel Huntington sã fie aruncat la coº.
Solidarizarea cu Osama bin Laden ºi mollahul
Omar sub lozinca: �Musulmani din toate þãrile,
uniþi-vã!� nu s-a produs. Statele islamice au
preferat sã-ºi conserve relaþiile economice ºi
financiare cu SUA, lãsându-i pe fraþii talibani în
plata lui Alah. Modelul de societate occidental
(de fapt american) ºi-a demonstrat din nou supe-
rioritatea asupra întregii lumi, au spus, cu vie
satisfacþie ºi justificatã mândrie, aceiaºi polito-
logi, aºa cum spuseserã ºi dupã �victoria� NATO
din Kosovo.

Cât de fals ºi costisitor este acest triumfalism
a demonstrat-o rezultatul nãucitor al extremistu-
lui Jean Marie Le Pen în turul întâi al preziden-
þialelor din Franþa. Dupã Austria ºi Italia, însuºi
liderul simbolic al Uniunii Europene, marea
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Franþã, intrã în convulsii radicale de dreapta.
Peste 4 milioane de francezi au votat un program
simplu ºi dãrâmãtor: refuzul de a accepta �noua
ordine mondialã� impusã de SUA, ieºirea Franþei
din UE ºi din zona euro, sfârºitul toleranþei faþã
de minoritãþile rasiale, respingerea mondializãrii,
primatul Naþiunii. Fireºte cã absenteismul sau
nemulþumirea francezilor faþã de creºterea crimi-
nalitãþii, cauzatã în special de imigranþi, au o
contribuþie la acest rezultat ºoc. Dar a nu vedea
cã, în esenþã, este vorba despre un protest împo-
triva noii �bolºevizãri� a lumii în stil american
ar fi o gravã dovadã de orbire a Westului. Cercurile
conducãtoare ale Occidentului s-au obiºnuit sã
impunã prin forþã unor þãri amãrâte, ca Iugoslavia,
codul eticii ºi echitãþii capitaliste � political
correctness. În Israel nu se mai duce nici mãcar
muncã de lãmurire, palestinienii sunt raºi de pe
faþa pãmântului sub privirea blajin-neputincioasã
a New York-ului � capitala Israelului, dupã Golda
Meir. Westicii nu s-au aºteptat însã ca o linie
Huntington sã treacã nu prin Kosovo sau Orientul
Apropiat, ci chiar prin inima Occidentului. În
România, care zgreapþãnã la poarta NATO,
e posibil ca Washington-ul sã determine înlãtu-
rarea statuilor lui Ion Antonescu, dar ce mai
poate sã facã atunci când milioane de francezi
voteazã pentru un �frate� politic al mareºalului,
cãci asta este Jean Marie Le Pen? La Seattle, la
Praga sau la Genova, marile puteri au pus soldaþii
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pe demonstranþii antiglobalism, acum însã nu
le-ar rãmâne decât sã ia la bastoane democraþia...

Unul dintre punctele forte ale corectitudinii
politice este vânarea antisemitismului ºi acolo
unde nu existã. Acum, ies în stradã francezi ca
sã strige cã le e ruºine cã sunt francezi dupã ce
a ieºit din urne Le Pen, dar când, cu 10 ani în
urmã, în parlamentul Franþei s-a aprobat o lege
care îi condamnã penal pe cei ce pun la îndoialã
cel mai mic detaliu în legãturã cu Holocaustul,
exterminarea evreilor în al doilea rãzboi mon-
dial, nu ºtiu sã fi ieºit cineva în stradã. Deci un
întreg segment de istorie a fost scos de sub
semnul investigaþiei raþionale, specific acestei
ºtiinþe, mai ales în þara lui Descartes, ºi pus, în
pragul mileniului III, sub cel al lozincii: �Crede
ºi nu cerceta�; un bãtrân eseist, Roger Garandy,
a fost condamnat pentru cã se încãpãþâna sã nu
accepte lozinca de mai sus, ºi acum se mirã
Franþa raþionalã cât a putut sã urce antisemitul
Le Pen...

Nu altul e mecanismul în cazul arabo-afri-
canilor care umplu Franþa. Grija enervantã faþã
de statutul minoritãþilor a dus la o tiranie a
acestora asupra unei majoritãþi albe exasperate.

Nu cred cã prea mulþi dintre cei care l-au
votat pe Le Pen sunt cu adevãrat antisemiþi,
xenofobi, antiamericani, anti-UE. Nu sunt încã.
La fel ca în cazul Vadim � România 2000, este
vorba despre un vot de protest al europenilor
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care þin cel mai mult la ideile de Naþiune ºi
identitate culturalã � francezii. Ei au simþit un
adevãr pervers ºi dureros: ºtergerea barierelor,
dizolvarea naþiunilor, uniformizarea umanã nu
se fac sub semnul Europei unite, independente ºi
mai puternice, ci sub ghidajul ºi beneficiul viitor
al Statelor Unite ale Americii. Pur ºi simplu,
americanii au nevoie de o Europã unitã ca s-o
poatã controla mai uºor. Iatã însã cã reacþia cea
mai de temut împotriva noii dogme vine din
interiorul Occidentului, nu din nisipurile
Orientului. Dupã 11 septembrie, americanilor nu
le-a fost prea greu sã gãseascã o þintã în teritoriul
altei civilizaþii ºi s-o distrugã. Acum însã, ce sã
facã, sã asedieze Parisul? ªi s-o fi gândind careva
la Washington cã un alb american rasist, anarhist,
antiglobalist, extremist, un nou Timothy
McVeigh, în loc sã omoare sute de oameni cu
explozibil în Oklahoma, ar putea candida, cu
rezultate la fel de �surprinzãtoare� ca ale lui Le
Pen, la preºedinþia unei Americi obosite de atâta
corectitudine politicã ºi mondializare?
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Trigrama Shakespeare

�Though this be madness, yet there is method
in�t.� Bãtrânul Polonius suspecteazã nebunia cu
socotealã a lui Hamlet nu numai pentru cã-l
priveºte personal � fiica lui, Ofelia, e pomenitã
întruna în vorbirea �fãrã ºir� a prinþului -, ci ºi
dintr-un principiu general: �How pregnant some-
times his replies are! a happiness that often
madness hits on, which reason and sanity could
not so prosperously be delivered of�. Accesul la
cunoaºtere ºi adevãr pe calea iraþionalului e o
temã care obsedeazã Europa de când iudeo-creºti-
nismul a reuºit sã marginalizeze gândirea greacã.
Polonius spune însã �hits on�, adicã nebunia o
plesneºte, o nimereºte, o brodeºte acolo unde
raþiunea ºi bunul-simþ sunt destul de rezervate.
Shakespeare, aºa cum îmi apare din întinderile
nesfârºite ale Textului sãu, e un raþionalist,
sceptic, ba chiar cinic adesea. Brodeala pe care
el o alãturã nebuniei prin gura lui Polonius dã
mãsura preþuirii faþã de nespectaculoasa, dar
solida raþiune. Imprecaþia lui Macbeth adresatã
vieþii �it is a tale/ Told by an idiot, full of sound
and fury/ Signifying nothing� înseamnã tocmai
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revolta minþii împotriva nonsensului, împotriva
hazardului, împotriva iraþionalului.

Întreaga operã a lui Shakespeare poate fi privitã
ºi ca un uriaº efort de a da sensuri vânzolelii
oarbe din afara ºi dinlãuntrul fiinþei omeneºti.

Gândind aºa, se pot gãsi uluitoare noime
ascunse în �nebunia� textului shakespearean.
�You are welcome�, le spune Hamlet actorilor
ajunºi la curte, �but my uncle-father and aunt-
-mother are deceived�. Guildenstern e curios sã
ºtie în care anume privinþã s-au înºelat unchiul-
-tatã, regele Claudius, ºi mãtuºa-mamã, regina
Gertrude. �I am but mad north-north-vest; when
the wind is southerly I know a hawk from a
handsaw�, rãspunde Hamlet. De sute de ani,
aceste fraze sunt considerate nonsensuri, alãtu-
rãri arbitrare de cuvinte prin care Hamlet ilus-
treazã pentru cei din jur nebunia sa regizatã. ªi
dacã nu-i aºa? Dacã ele încifreazã un sens adânc,
premeditat de Will, marele combinator?

Hawk înseamnã uliu, dar ºi persoanã hrãpã-
reaþã, rapace. Handsaw înseamnã fierãstrãu de
mânã, dar, printr-un joc de cuvinte, poate însemna
ºi ins care taie aerul cu braþele în timp ce vorbeºte.
�Nor do not saw the air too much with your
hand�, le recomandã Hamlet actorilor. El identi-
ficã, iatã, prin hand ºi saw tipul uman gesticulant
ºi gãlãgios fãrã substanþã, tãiatul aerului cu
mâinile fiind tocmai semnul golului lãuntric,
al fracturii între a spune ºi a simþi ºi înþelege. Un
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papagal, am numi scurt un asemenea ins. Hamlet
spune deci cã ºtie sã deosebeascã un uliu
(personaj hrãpãreþ ºi periculos) de un papagal
(personaj guraliv ºi de nimic, dar nepericulos).
Când ºtie asta? Când vântul bate dinspre sud.
Una dintre marile cãrþi ale culturii lumii este Yi
Jing � Cartea schimbãrilor. O Biblie a Chinei
strãvechi, izvor al confucianismului, taoismului
ºi buddhismului chinez. Nu numai o carte de
divinaþie, pe baza cãreia poþi încerca sã-þi prevezi
viitorul, ºi azi, ca ºi acum mii de ani, ci ºi o carte
a gândirii iniþiatice, a principiilor politice ºi
morale, a unei Weltanschauung chinezeºti. Un
concept fundamental în Yi Jing este acela de
trigramã, simbol format din trei linii, cu opt
combinaþii între linia continuã (Yang) ºi linia
întreruptã (Yin). Cea mai rãspânditã schemã de
ordonare a trigramelor în corespondenþã cu
punctele cardinale, cea a regelui Wen, aratã aºa:

Trigrama sudicã, o linie întreruptã între douã
linii continue, se numeºte li. Liniile �tari� yang
închid deci o linie �moale� yin � imaginea pe
care Yi Jing o atribuie trigramei li, trigrama
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focului, este cea a unui soldat în armurã. Când
vântul bate dinspre sud, spune Hamlet, adicã
atunci când se aratã duhul în armurã, eu ºtiu sã
deosebesc uliul de papagal, în pofida a ceea ce
cred unchiul ºi mama. Este un mesaj de ame-
ninþare pe care Hamlet îl aruncã lui Claudius �
toatã purtarea ta unsuroasã faþã de mine e inutilã,
ºtiu cine-mi eºti. Înainte de asta, Hamlet spune
cã e nebun, dar numai nord-nord-vest. Trigrama
nordicã din schema Wen este Kan, o linie continuã
între douã linii întrerupte, yin-yang-yin. Kan,
trigrama apei, semnificã, spune Yi Jing, ceva
ascuns, un afund care cuprinde pericole. Senti-
mentul fundamental atribuit de vechii chinezi
acestei trigrame este cel de neliniºte, de anxietate
continuã. Numeroase boli îi sunt asociate. Ce se
aflã la nord-vest în schema Wen? Pânã aici am
raþionat cu calm ºi luciditate, aici recunosc cã mi
se taie încã o datã respiraþia: la nord-vest este
trigrama primã, trigrama cerului, qian, trei linii
continue, yang-yang-yang, masculinul în toatã
splendoarea lui: simbolul asociat este tatãl!
Potrivit lucrãrilor antice de geomancie, qian
înseamnã nici mai mult nici mai puþin decât
rege!

Iatã deci lectura de profunzime a �nebunelii�
lui Hamlet: unchiul ºi mama s-au înºelat. Nu-mi
ies din minþi decât atunci când e vorba despre
lucrul ascuns, malefic, periculos, neliniºtitor în
legãturã cu tatãl meu, regele. Dupã ce fantoma în
armurã a tatãlui meu mi s-a arãtat ºi m-a luminat,
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mintea mea cât se poate de sãnãtoasã ºtie sã
desluºeascã pe regicidul flãmând de glorie ºi avere.

Cui îi adreseazã Hamlet aceastã comunicare
cifratã? Fireºte, nu lui Claudius. Nu rezultã nici
un moment din textul piesei cã regele uzurpator
cunoaºte Yi Jing. Hamlet � Shakespeare ne
adreseazã acest mesaj nouã, celor care trãim la
sute de ani dupã el ºi într-o zi îl vom descifra. El ne
comunicã astfel un lucru extraordinar: cã William
Shakespeare cunoºtea cartea chinezeascã a schim-
bãrilor. ªi prin asta ne spune: opera mea nu este
rezultatul unei revelaþii de naturã divinã, al unei
inspiraþii cãzute în capul meu cu hârzobul din
cer, genialitatea mea nu e rezultatul alcoolului,
nici al nebuniei, nici al hazardului. Nici o
maimuþã din Univers, cât va exista el, nu va
reuºi sã rescrie Hamlet apãsând un timp infinit
pe clapele unei maºini de scris sau ale unui
computer. Am acumulat în kilogramul ºi ceva de
materie cenuºie pe care l-am avut la dispoziþie
practic toatã cultura lumii timpului meu. De aici,
din acest ocean primordial aflat în mintea mea
strãbãtutã de fulgere, a luat naºtere viaþa
cuvintelor mele, de câte ori mai adevãratã decât
viaþa însãºi...

Cum altfel aº putea încheia acest text care mã
uluieºte ºi pe mine, decât cu fãrâma din
Shakespeare care mi-e cea mai dragã? Nu ºtiu
dacã existã pentru ea o trigramã:

�I could be bounded in a nutshell, and count
my self a king of infinite space...�.
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