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În loc de prefaþã

�� abject literat contrafãcut, care nu s-a ilustrat niciodatã
prin nimic într-adevãr creator. [�] Nenorocitul îndrãzneºte sã
judece de sus, din inexistenþa sa monocelularã, un fenomen care
l-a orbit pe el ºi toatã mediocritatea invidioasã, toatã ºobolã-
nimea care s-a trezit la cutremurul din 1989 ºi a început sã
chiþcãie. [�] Acest mic ºi scârbos mihãieº poate trage irespon-
sabil, în orice, din tufiºul lipsei de fiinþã, pe principiul luptei de
partizani. [�]  Mi-e silã de cerneala fecaloidã care curge prin
literele tuturor mihãieºilor sorosizaþi care au transformat spaþiul
literar românesc într-un noroi menit dezinsecþiei. Batjocorirea
valorilor româneºti este religia lor, fie cã ele sunt poduri de
flori [�] fie cã sunt daco-geþi sau latini. Damful acestei atitudini
nu e nazist-bolºevic? Astfel ar putea fi numit Mircea Mihãieº,
dacã ar exista. Dar el nu existã. [�] Gândire de pãduchi, acþiune
de huligani! Mihãieºiada jegoasã!�

(Adrian Pãunescu, �Republica�, 16 aprilie 1998)



Se dedicã domnului Emil Constantinescu,
preºedintele României, precum ºi colaboratorilor
sãi, numiþi ºi nenumiþi,  fãrã a cãror tragi-comicã
activitate cartea de faþã n-ar fi existat.

Autorul



1996

Pietroaiele din lada cu zestre

Problema fundamentalã a urmãtoarelor luni (ºi, tare mi-e
teamã, a urmãtorilor ani) e lichidarea sinistrei zestre a regi-
mului Iliescu. Chiar dacã nu-ºi propun acest lucru, învin-
gãtorii de la 3 ºi 17 noiembrie vor trebui sã fie radicali.
Situaþia catastrofalã a economiei îi va transforma, fãrã voia
lor, în niºte Saint-Just de circumstanþã. Bãtaia de joc gene-
ralizatã, cinismul fãrã perdea ºi minciuna cancerizatã au
împins un întreg popor în stare de animalitate. Sfâºierea la
care Ion Iliescu a îndemnat permanent populaþia a dat rezul-
tatele scontate. Dar a creat ºi o prãpastie care va trebui
umplutã. Ca într-o nouã Spartã, nu e exclus ca hãul dezas-
trului naþional sã fie umplut cu trupurile morale ale celor
care au provocat-o.

Pânã în ultima clipã, Ion Iliescu a jucat pe cartea zâzaniei,
ºtiindu-se maestru în stârnirea spiritelor maligne ºi în exploa-
tarea energiei lor distructive. Dar, încã o datã, cine a semãnat
vânt va culege furtunã. În 1996, în 1997 va trebui sã se în-
tâmple ceea ce complotiºtii moscoviþi au împiedicat în 1989:
stârpirea viperei comuniste. Monstrul cu mii de chipuri va
trebui, în fine, sã iasã din scena istoriei. Va trebui sã iasã în
modul ruºinos în care a intrat.

Ar fi o curatã iresponsabilitate ca noua putere sã se
mulþumeascã, dintr-un fals spirit de democraþie, cu jumãtãþile
de mãsurã. În cel mai scurt timp, indecizia se va rãzbuna, iar
ºerpii bolºevici se vor regenera monstruos. Menþinerea în
funcþii a impostorilor al cãror singur talent e slugãrnicia îi va
costa mult. A sosit momentul ca þara sã fie condusã de cei
care ºi-au dat, în decembrie 1989, viaþa pentru libertate.
�Revoluþia tinerilor� va trebui sã fie o realitate. Dacã ºi
Convenþia Democratã va întoarce spatele tinerilor, ezitând sã
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le dea funcþii de decizie, putem sã ne facem de pe acum
bagajele ºi sã ne aºezãm în spatele coloanelor tutsi ºi hutu
care patruleazã prin deºerturile africane. Nu rãzbunare, ci
dreptate se aºteaptã de la noii diriguitori ai Romaniei. Ar
trebui sã aflãm, în fine, cum au fost cheltuite miliardele
existente în 1989 în vistieria þãrii. Am fi curioºi sã desco-
perim cum se scurg sutele de milioane de dolari pe aºa-zisa
imagine a þãrii. Pentru toate acestea, cineva trebuie sã plã-
teascã. Prea s-a obiºnuit lumea cã pedeapsa maximã e elibe-
rarea din post. Urmatã, aproape matematic, de un exil aurit,
în cine ºtie ce misiune diplomaticã.

Una din strategiile regimului Iliescu a fost ºtergerea
urmelor prin scoaterea din dispozitiv a personajelor com-
promise. Astfel a dispãrut, la momentul potrivit, Gelu
Voican-Voiculescu, în împrejurãri în care prezenþa lui în þarã
ar fi putut fi jenantã pentru cei care nu doreau sã se ºtie nimic
despre crimele din decembrie 1989. Astfel a fost trimis
în diplomaþie amiralul Cico Dumitrescu, persoanã de care se
leagã multe dintre misterele revoluþiei române. Tot astfel
Aurel Dragoº Munteanu, primul preºedinte al Televiziunii
Române Libere, omul capabil sã producã ceaþã simultan în
cinci milioane de case de români cu ajutorul unui singur
televizor.

Rând pe rând, monºtrii fãrã ºira spinãrii aflaþi în slujba
lui Ion Iliescu au fost rãsplãtiþi cu funcþii grase, ori mãcar
cãlduþe, la ambasade, legaþii sau centre culturale din strãinã-
tate. O leprã stalinistã precum Paul Everac îºi face mendrele
chiar ºi acum, dupã ce puterea care l-a susþinut s-a prãbuºit,
la Veneþia, povestindu-le, probabil, italienilor despre aventu-
rile sale din vremea când scria piese mobilizatoare precum...
ªi la stânga trei ciocane.

Ca ºi cum asta n-ar fi destul, iliescienii au început o vastã
operaþie de recuperare a diverselor cãzãturi din exil. Am citit
cu stupoare cã regimul domnului Iliescu îºi permitea sã-l
plãteascã cu sute de mii de dolari pe un nimeni precum Petru
Popescu, spre a bandaja imaginea României în Statele Unite.
E încã unul din misterele postrevoluþionare care trebuie lãmu-
rite: în ce constã capacitatea lui Petru Popescu de a salva
onoarea þãrii, când el mai are încã probleme de a-ºi curãþa de
microbii bolºevici propria biografie? Va sã zicã, prozatorul
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de doi bani, ocolit de confraþi, care ieºeau din încãpere
imediat ce-ºi fãcea apariþia fiul celebrului ilegalist comunist
Radu Popescu, omul de casã al Ceauºeºtilor ºi a cãrui
poreclã, Securistul, era la fel de cunoscutã în epocã precum
aceea a blândului porc referitoare la poetul king-size Adrian
Pãunescu, ei bine, construieºte imaginea României în lume!

În timp ce personalul ambasadelor e plãtit cu sume de
mizerie, inºi de teapa unei jalnice cãzãturi, precum Petru
Popescu, sau dubioºi colecþionari de icoane româneºti, pre-
cum Daniel Nelson, diplomat pensionar american de rang
inferior la Bucureºti, încaseazã tacticos zeci ºi sute de mii de
dolari. Dolari care nu proveneau, în nici un caz, din moºte-
nirea de familie a lui Ion Iliescu, ci din sudoarea celor pe
care, de ºapte ani, îi duce cu neruºinare de nas. Astfel de
lucruri trebuie aduse la cunoºtinþa oamenilor cât mai urgent.
Altminteri, vom vedea foarte curând în noii potentaþi complici
inconºtienþi ai celor mai mari trãdãtori de þarã pe care i-a
cunoscut istoria României. Nu va fi uºor, nu va fi plãcut. Dar
operaþia chirurgicalã de eliminare a cancerului kaghebisto-
iliescian trebuie dusã la bun sfârºit. Altminteri, ceasurile
istoriei se vor opri pentru totdeauna la ora Moscovei. Toate
acestea sunt lucruri fireºti. Ele nu trebuie privite nici ca o
rãzbunare prosteascã ºi nici ca o târzie revanºã a dezmoºte-
niþilor istoriei româneºti. (27 noiembrie 1996)

Modelul cartaginez

Învingãtorii de la 3 noiembrie îºi intrã, încetul cu încetul
în drepturi. Dupã începutul cam bâlbâit, care a arãtat o
neaºteptat de acutã crizã de cadre a Convenþiei Democrate
(dacã nu a fost vorba cumva de lupte interne pentru putere),
noua clasã conducãtoare începe sã-ºi afirme identitatea. E
prea devreme sã discernem cu claritate ce stil de lucru se va
instaura atât în Piaþa Victoriei, cât ºi la Cotroceni. Tot ceea
ce se observã e tendinþa de constituire a echipelor pe baza
fidelitãþii faþã de conducãtor (în cazul Cotrocenilor) sau faþã
de partid (în cazul guvernului). În ce mã priveºte, aº fi
preferat ca în aceste echipe sã intre oamenii cu adevãrat
valoroºi ai fostei opoziþii, fie cã sunt sau nu reprezentaþi în
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Parlament. Dar aceasta e o simplã pãrere. În fond, trebuie
acordat credit învingãtorilor. Doar astfel ne vom putea, apoi,
raporta cu deplinã seninãtate, de o parte ºi de alta, la rezul-
tatul concret al intruziunii unor uºoare nuanþe corporatiste
în constituirea structurilor de putere. Declaraþiile primului
ministru au fost cel puþin ambigue (probabil cã intenþionat
ambigue), în timp ce noul preºedinte s-a abþinut de la orice
fel de angajamente premature. Aº observa o singurã tendinþã
(nu ºtiu cât de conºtientã) aceea a delegãrii puterilor. Prin
numirea d-nei Zoe Petre drept consilier atât pe politicã
internã, cât ºi pe politicã externã, e clar cã la Cotroceni se
contureazã, în preajma preºedinþiei, un nou centru de putere.

Am urmãrit cu destulã atenþie evoluþia lucrurilor în tabãra
perdanþilor. Trebuie sã remarc, dintr-un minim spirit de
fair-play, figura cu totul onorabilã pe care o face Ion Iliescu.
El este, de altfel, singurul dintre potentaþii pedeseriºti care
dã impresia cã ºtie sã piardã. Nu am observat în intervenþiile
sale de pânã acum, decât o singurã notã stridentã (dar parþial
motivatã): reacþia la o aserþiune a lui Petre Roman, potrivit
cãreia dl. Emil Constantinescu este primul preºedinte demo-
crat al României. Are ºi dl. Iliescu argumentele sale când
pretinde întâietatea. Din pãcate, ele se pierd îndãrãtul unor
acþiuni ce îi poartã semnãtura personalitãþii ºi care nu au
deloc de-a face cu democraþia: mineriadele, repetata încãl-
care a Constituþiei (ºi când a candidat a treia oarã la pre-
ºedinþie, ºi acum, în 1996, când a concurat pentru Senat),
tulburile relaþii cu ruºii etc. etc.

La nivelul continuitãþii, trebuie menþionate desele ºi peni-
bilele ieºiri din pepeni ale d-lui Adrian Nãstase. Dezavantajat
de un chip masiv, pe care e uºor de citit fiecare gând,
dl. Nãstase s-a specializat într-un joc stupid de faulturi groso-
lane. Nu ºtiu dacã ieºirile sale umorale sunt doar consecinþa
faptului cã a pierdut dreptul la girofar ºi bodyguarzi, ori dacã
e vorba de spaime mai adânci, legate de mult prea numeroa-
sele învârteli de pe vremea când tãia ºi spânzura în România.
Mã surprinde, de asemenea, tãcerea unor Vasile Vãcaru sau
Miron Mitrea, oameni despre ale cãror mâini nu tocmai curate
s-au scris tomuri întregi. Se vor fi ºtiut ei pe lista neagrã a celui
mai nou membru al P.D.S.R.-ului ºi nu considerã necesar
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sã-i irite ºi mai mult pe noii guvernanþi? Greu de spus. Dar
dacã dl. Iliescu se va þine de cuvânt (ºi impresia mea e cã se
va þine, pentru cã în proporþie de optzeci la sutã el a pierdut
alegerile din cauza lãcomiei ºi neruºinãrii susþinãtorilor ime-
diaþi), e posibil ca oameni precum Marþian Dan sã revinã
puternic în prim-planul vieþii partidului, încercând sã mai
dreagã busuiocul amar al înfrângerii.

Vioiciunea (ºi veselia suspectã) a d-lui Iliescu din ultimele
zile aratã cã el are ºi soluþii de rezervã. Ca de pildã, Grupul
Un Viitor pentru România, suspect de invizibil în vremea din
urmã. În cazul unei victorii a P.D.S.R.-ului, membrii sãi ar
fi alcãtuit, fãrã îndoialã, scheletul noii guvernãri. În situaþia
actualã, singura lor ºansã de a reintra pe scena politicã e sã
devinã remorcile locomotivei iliesciene. Orice s-ar întâmpla,
a sosit momentul ca binele sã fie separat de rãu. Nu de
rãzbunare e vorba aici, ci de o minimã ºansã acordatã binelui
sã se regenereze. Aud tot mai des cã oamenii din staffurile
Convenþiei Democrate nu mai prididesc sã contabilizeze cere-
rile de noi adeziuni. Ar fi cea mai mare greºealã sã se lase
îmbãtaþi de semnele acestei victorii cu ghimpi. Pentru simplul
motiv cã indivizii care se aratã atât de entuziaºti, acum, de
þãrãniºti, de liberali, ecologiºti etc. fac parte din oribila
categorie a fripturiºtilor naþionali. Las de-o parte infiltrãrile,
încercãrile de destabilizare ºi celelalte trucuri ale oricãrei
puteri cãreia îi fuge pãmântul de sub picioare. Ar trebui ca
partidele învingãtoare în alegeri sã fie capabile sã-ºi apere
sãnãtatea moralã. Oricum nu le va fi uºor nici cu cei infiltraþi
încã din 1990!

Nimeni nu poate aºtepta, peste noapte, miracole econo-
mice. Dar mãcar o bunã imagine poate fi oferitã. Cu mai
multã atenþie la prioritãþile naþionale decât la poftele clien-
telei, acest lucru se poate face. Pentru a tãia în carnea vie a
corupþiei, a ineficienþei, a delãsãrii, domnului Ciorbea nu
trebuie sã-i fie teamã sã biciuiascã nici comoditatea, oportu-
nismul, ba chiar cinismul unora dintre membrii propriului
cabinet. Ar fi pãcat ca, peste patru ani, inabilitatea sau lipsa
voinþei de a controla strict miºcãrile subordonaþilor sã-l trans-
forme într-o variantã mai plinã de bunãvoinþã a lui Nicolae
Vãcãroiu.
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Iar... Cotroceniul ar trebui, totuºi, pãrãsit cât mai repede.
Discursurile abile vor putea acoperi, o perioadã, realitatea,
însã impostura va ieºi la ivealã cu o violenþã direct propor-
þionalã. La fel ca în cazul palatului Victoria Socialismului.
Nu voi înþelege nici în ruptul capului de ce în Dealul
Mitropoliei au putut sã-ºi þinã marile discursuri câteva din
cele mai strãlucite minþi ale þãrii, dar nu le vor putea ºi
politicienii ajunºi acolo doar pentru cã au avut norocul sã
dea, cândva, mâna cu Corneliu Coposu.

În rest, vorba celor din vechime, Cartagina trebuie
dãrâmatã.

P.S. Înainte de a trimite la tipar aceste rânduri, am aflat
despre decizia d-lui Emil Constantinescu de a invita la
discuþii, în vederea participãrii la constituirea structurilor
administrative, partidele din opoziþie rãmase în afara
Parlamentului. E un gest de înþelepciune politicã. E în avan-
tajul d-lui Constantinescu sã nu comitã dubla eroare a lui Ion
Iliescu: pe de o parte de a nu-ºi asigura un flanc ºubred, pe
de alta de a lãsa pe din afarã mulþi dintre oamenii cei mai
capabili ai þãrii.  (11 decembrie 1996)



1997

Idil\ pe un sac cu dinamit\

Spre deosebire de fo[tii st\p^ni ai Rom^niei, nu de
abuzurile, de �v^n\torile de vr\jitoare�, de schimb\rile
operate de `nving\torii de la 3 noiembrie mã tem. Ci de
gafele lor. Iatã, primii candida]i la un loc în top sunt domnii
Bãsescu [i T\riceanu. Sunt departe de a `mp\rt\[i simpatia
multora dintre gazetari fa]\ de fostul c\pitan de vapor ajuns
multiplu ministru. N-am apreciat niciodat\ umorul lui cam
grosolan, [mecheria unsuroas\ a superiorului care se bate pe
burt\ cu subordona]ii. Nu cred nici în marile lui calit\]i
manageriale, pentru simplul motiv c\ prezen]a în acela[i
minister, în urm\ cu cinci ani, n-a dep\[it în consecin]e
trecerea gâºtei prin apã.

Iatã c\ dl. Bãsescu se întrece pe sine, `ncerc^nd s\
aduc\ în fruntea C.F.R.-ului (spun faimoasei institu]ii pe
vechiul ei nume, pentru cã nimic nu ne `ndrept\]e[te s\
vorbim de o �societate na]ional\�: în ciuda pre]urilor abe-
rante ale biletelor de tren, g\rile sunt adev\rate excrescen]e
ale gropii lui Ouatu, mi[un^nd de cea mai sinistr\ faun\
imaginabil\. C^t despre amabilitatea func]ionarilor, nici nu
merit\ s\ vorbim. Orice c\l\torie pe liniile noastre ferate �
inclusiv în a[a-numitele Inter City-uri, unele dintre ele, pre-
cum cel venind din Iugoslavia, fiind adev\rate c\ru]e scoase
de la fier vechi � e un co[mar) un personaj at^t de compromis
`nc^t a st^rnit p^n\ [i revolta admiratorilor coali]iei de
guvern\m^nt.

Nu [tiu dac\ planurile lui Traian Bãsescu de a-l numi ca
[ef al c\ilor ferate pe Virgil Leancu, destituit pentru incom-
peten]\, ]ine de lipsa de informare a ministrului sau de
politica recicl\rii vechii clientele. Nu are nici o importan]\
cã favoritul d-lui Bãsescu e membru P.U.N.R., at^ta vreme
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c^t deasupra intereselor de partid se afl\ interese de alt ordin:
ziarele scriu cã dl. Leancu a fost implicat în mai multe
scandaluri financiare. Cea mai gogonat\ dintre ispr\vile sale
e achizi]ionarea unor baterii electrice pentru ma[ini, dar care,
în ciuda geniului managerial al [efului ceferist, nu se potri-
vesc [i la ma[inile de trac]iune C.F.R... Cum st\m, în acest
caz, cu mult clamatul primat al competen]ei? E vorba de
competen]a ministrului care-[i alege oamenii, dar [i de a
func]ionarului public al c\rui rol e s\ fac\ treburile s\ mearg\.
Dac\ nu ca pe roate, m\car ca pe [ine.

Al doilea exemplu e cel al d-lui Popescu-T\riceanu. Mai
mult din polite]e dec^t din naivitate, am sperat c\ o dat\ cu
`nl\turarea sinistrei echipe Vãcãroiu (dar nici cu anterioarele,
conduse de Petre Roman [i Theodor Stolojan, nu mi-a fost
ru[ine!) vom sc\pa dac\ nu de pro[ti, m\car de nesim]i]i.
Cum poate un ministru care se pretinde democrat s\ apar\ la
televizor [i s\ sus]in\, f\r\ s\ clipeasc\ m\car, c\ uria[ele
pre]uri ale carburan]ilor nu `i vor afecta, citez, �decât pe
posesorii de automobile�!!!

Se va fi bazând dl. Tãriceanu pe ne[tiin]a noastr\ [i pe
obi[nuin]a poporului rom^n de a înghi]i orice gogoa[\?
Spilcuitul ministru putea s\ ne spun\ c\, de fapt, pre]urile la
benzin\ nici n-au fost m\rite, ci doar �rea[ezate� pentru a
ajunge din urm\ nivelul uria[elor salarii ale rom^nilor. Dar a
sus]ine în v\zul a milioane de telespectatori c\ nu exist\ nici
o leg\tur\ `ntre scumpirea motorinei, a benzinei, a gazelor
naturale [i nivelul de trai e cel pu]in un semn de cras\
incompeten]\.

Mai grav e c\ [eful s\u direct, dl. Ciorbea, aflat la aceea[i
mas\, nu i-a dat cu liniarul peste degete, spun^ndu-i c\
vorbe[te prostii. Dac\ am ajuns, la dou\ luni de la preluarea
puterii, s\ apel\m la acelea[i minciuni grosolane, aproape c\
e timpul s\ ne `ntreb\m dac\ nu cumva planul de salvare a
comunismului, g^ndit de Andropov, e în plin\ derulare. {i c\
marii, vechii bol[evici au cedat puterea în fa]a adversarului
cel mai incompetent, [tiind c\ vor putea s\ i-o smulg\ din
m^ini atunci c^nd vor avea chef.... Înc\ mai sper c\ bâlbâ-
ielile de acest fel provin din spaima contempl\rii bilanþului
dezastruos l\sat de cei [apte ani apocaliptici iliescieni. ~nc\
mai a[tept ca guvernul s\ prezinte starea real\ a economiei
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na]ionale. ~nc\ mai sper cã o [leaht\ de tic\lo[i n-a fost
`nlocuit\, la conducerea ]\rii, cu una de incapabili. Glasuri
r\u-voitoare spun deja c\ dl. Ciorbea nu dore[te s\ dea în
vileag bilan]ul guvern\rilor anterioare pentru a putea acoperi,
la r^ndul s\u, atunci c^nd va p\r\si puterea, gre[elile ce se
vor ivi în timpul conducerii sale. Ar fi cel din urm\ lucru pe
care `l doresc rom^nii, iar actuala administra]ie ar trebui s\
[tie asta. Imobilismul maladiv, absen]a oric\rei ini]iative
notabile, polite]ea des\v^r[it\ ar\tat\ gangsterilor politici [i
mafio]ilor care au condus ]ara nu sunt de bun augur pentru
anul în care intr\m.

Perioada de gra]ie s-a cam `ncheiat, a[tept\m efectele
schimb\rii. Dac\ ele nu se vor resim]i c^t de repede, tare
mi-e team\ c\ democra]ii no[tri vor compromite nu numai o
mare idee, ci pânã [i perestroika iliescian\. ªi ca solu]iile
urm\toare nu vor putea fi dec^t de extrem\. {i înc\ de
extrem\ original\: comunismul cu fa]\ na]ionalist\, ori fas-
cismul cu chip bol[evic. Dac\ nu sunt con[tien]i de tragicele
alternative în fa]a c\rora le e dat s\ evolueze, guvernan]ii ar
trebui s\ deschid\ ochii. {i dac\ ceea ce vor z\ri atunci `i va
speria, ar trebui s\ ia în considerare [i posibilitatea demisiei.
Dar foarte repede, p^n\ nu se va discredita total ideea de
democra]ie în ochii unei popula]ii care nu s-a dat niciodat\ în
v^nt, pentru mult\ vreme, dup\ experimentele occidentale.

Altminteri, am tr\i o adev\rat\ tragedie na]ional\ dac\
`nving\torii din ultimele alegeri nu sunt ceea ce vor s\ par\,
ci ceea ce cred despre ei adversarii. (15 ianuarie 1997)

Magii par]iale

A[a dup\ cum anticipam, noul regim `[i `ncepe domnia
dând liber la circ. Spectaculoasele arest\ri ale lui Sever
Mure[an [i Miron Cozma ([i celelalte care vor urma `ntre
timp) sunt mai degrab\ expresia crizei `n care se afl\
guvernul, dec^t a radicalei dorin]e de justi]ie. E, `ns\, foarte
bine c\ se `nt^mpl\ [i a[a, c\ valul de pe marea minciun\
pedeseristo-iliescian\ `ncepe s\ se ridice. M\surile recente
au lovit `n plin: ca dovad\, luat prin surprindere, senatorul
Ion Iliescu n-a g\sit altceva mai bun dec^t s\ protesteze �



Mircea Mihãieº16

anemic [i pueril � c\ noua putere `ncepe s\-[i onoreze
promisiunile electorale.

Cum cele dou\ sute de zile se scurg dramatic (contractul
primarului Victor Ciorbea s-a `ncheiat, `ns\ `]i trebuie enorm
de mult\ bun\voin]\ pentru a admite c\ s-a schimbat ceva
esen]ial `n via]a Bucure[tiului), grevate [i de nefastul poli-
ticianism `n care se complac guvernan]ii, arest\rile spec-
taculoase ]in [i de c\ldur\, [i de foame, [i de cur\]enie. Noua
putere mizeaz\ evident pe efectul arest\rilor. Impactul ac]iu-
nilor a fost cu totul remarcabil: dac\ n-avem destul\ benzin\,
m\car c\tu[e s\ avem! N-are rost s\ pierdem vremea criti-
c^nd decizia lui Cerveni de a se pune la dispozi]ia lui Sever
Mure[an. Conven]ia Democrat\ pl\te[te acum oalele sparte
ale politicianismului dezastruos practicat `n ultimii doi ani:
pentru a ]ine c^t mai la distan]\ personalit\]i [i partide inco-
mode pentru cei afla]i `n fruntea piramidei, s-a apelat la
serviciile unei pleiade de afaceri[ti cu gur\, la care morala e
o marf\ ca oricare alta: ce nu ofer\ Emil Constantinescu
(de pild\, ministerul Justi]iei!) ofer\, prin compensare,
cei `mpotriva c\rora Emil Constantinescu a pornit un r\z-
boi necru]\tor! Ace[tia sunt oamenii, previzibila scaden]\
a sosit!

Mult mai palpitant stau lucrurile `n leg\tur\ cu
�Luceaf\rul huilei�. Arestarea brigandului din Valea Jiului
este, `ntr-adev\r, o bun\ lovitur\ publicitar\. Nu [tiu cine a
avut ideea arest\rii [i, mai ales, nu [tiu cine a stabilit aceste
capete de acuzare, [i nu altele � pentru c\, slav\ Domnului,
justi]ia avea de unde alege! ~n acest caz, aspectul formal e
cel pu]in la fel de important ca [i cel moral `n cazul s\riturii
lui Cerveni `n borcanul cu miere severmureºan.

N-ar fi trebuit s\ scape nim\nui � de[i, p^n\ la ora la care
scriu `nc\ n-am auzit nici un comentariu pe aceast\ tem\ � c\
Miron Cozma este `nvinuit doar pentru organizarea mine-
riadei din septembrie 1991.

S\ fi uitat, `n graba redact\rii, �organele� s\ men]ioneze
[i celelalte expedi]ii punitive ale superminerului? Sau poate
c\ `n rubricile actelor oficiale n-au `nc\put toate acuza]iile.
Sau, poate, profesioni[tii de la Parchetul General s-au g^ndit
c\, indiferent de num\rul infrac]iunilor, pedeapsa r\m^ne
aceea[i. Sau, poate, cineva le-a spus s\ procedeze astfel.
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{i atunci, ajungem la celebra `ntrebare: cui prodest?
Cine avea interesul ca o parte din infrac]iunile lui Miron
Cozma s\ fie scoase la lumin\, iar altele s\ fie date uit\rii?
Cum p^n\ [i S.R.I.-ul, prin gura aurit\ a domnului Ulieru, a
dat drumul enormei propozi]ii: �Sã se fac\ justi]ie, chiar cu
riscul afl\rii adev\rului!�, haide]i s\ spunem lucrurilor pe
nume. Miron Cozma a fost egal cu sine `n toate deplas\rile la
Bucure[ti. A amenin]at, a schingiuit, a spart capete [i poate
chiar a asasinat [i `n ianuarie 1990, [i `n februarie, [i, mai
ales, `n 13-15 iunie acela[i an. Dac\ avem pu]in\ memorie,
imaginea interna]ional\ a României s-a pr\bu[it total dup\
mineriada din iunie 1990, [i nu dup\ aceea din septem-
brie 1991. ~ncep^nd cu acel moment, lumea civilizat\ ne-a
`ntors, ca la un semnal, spatele, nemaiv\z^nd `n noi dec^t
o hoard\ barbar\, `n care oamenii subp\m^nturilor taie [i
sp^nzur\ dup\ bunul-plac propriu � dar [i dup\ al echipei de
marionete moscovite. De unde, atunci, amnezia mai mult
dec^t suspect\ a Parchetului General? Oric^t de naivi am fi
([i suntem!), o `ntrebare ne d\ totu[i t^rcoale: dar dac\ nu
e vorba de amnezie, ci de scamatorie? Dar dac\ exist\
interese majore ca biografia de infractor a lui Miron Cozma
s\ `nceap\ `n septembrie 1991, [i nu `n ianuarie 1990? Dac\
e a[a, cine are astfel de interese?

Primul nume care vine ̀ n minte este, firesc, al d-lui Iliescu
(era s\ m\ apuce mila, v\z^ndu-l la televizor protest^nd
`mpotriva cruciadei anti-corup]ie � nu at^t pentru ce spunea,
c\ci nu era nimic nou, ci pentru felul `n care arãta: o frac-
]iune de secund\, imaginea fostului pre[edinte cu cu[ma pe
cap a sem\nat uluitor cu aceea a lui Ceauºescu scos din tab,
la T^rgovi[te!). Dar, dac\ ar fi avut vreo putere, dl. Iliescu ar
fi eliminat dintre capetele de acuzare [i mineriada din 1991!
Atunci? Nimic mai simplu! Cine a fost complicele d-lui
Iliescu `n 1990, dar n-a mai fost `n 1991?

~n r\spunsul la aceast\ `ntrebare st\ toat\ drama vie]ii
politice a României post-comuniste. ~n ultimii patru ani,
existã pu]ine motive de a-l ̀ nvinui pe d-l Petre Roman (pentru
c\ despre el e vorba!) c\ nu s-a angajat ferm la instau-
rarea democra]iei `n România. Pe de alt\ parte, e `nc\ mai
limpede c\, `n calitatea de prim-ministru, a fost angrenat
`n absolut toate mi[c\rile anti-democratice din perioada
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decembrie 1989-septembrie 1991. ~ns\ dup\ debarcarea
produs\ `n `mprejur\rile dubioase cunoscute, dl. Roman nu a
exprimat, m\car circumstan]ial, regretul c\ a patronat cu
cinism unul din cele mai negre capitole ale istoriei României.

Av^nd `n vedere c\ ministerul Justi]iei (pentru care oamenii
d-lui Roman au luptat eroic, la baionet\) e condus de unul din
subordona]ii de partid ai lui caudillo, e greu s\ fim `nvinui]i
de rea inten]ie `n presupunerea c\ mandatul emis `mpotriva
lui Miron Cozma men]ioneaz\ doar mineriada din 1991. Exist\
`ns\ [i o alt\ posibilitate: ca adversarii lui Petre Roman (`i
includ aici pe destui ]\r\ni[ti) s\ fi manevrat ei `n[i[i lucru-
rile. De ce? Pentru a-i ar\ta incomodului partener de guver-
nare, prea agresiv cu preten]iile, pisica neagr\ a primelor
mineriade. La care, de[i poate nu-[i mai aminte[te, a fost, `n
virtutea pozi]iei oficiale, totu[i pãrtaº! (22 ianuarie 1997)

Dup\ Hiroshima

Nu am scris din prima clip\ despre `nlocuirile de la
televiziune, pentru c\ eram curios s\ v\d reac]iile ̀ nl\tura]ilor
din cochetele func]ii. Cum obedien]a li se scurge prin vene
mai impetuos dec^t s^ngele, eram aproape sigur c\ nu proas-
pe]ii detrona]i vor protesta, ci sprijinitorii lor, din umbr\ sau
din penumbr\. Firesc, Iliescu, Nãstase [i ceilal]i au v\zut `n
darea de-o parte a lui ªoloc, Melinescu & comp. lovitura de
gra]ie aplicat\ celor mai zelo[i dintre slujitori. Pentru regimul
Iliescu, st\p^nirea asupra televiziunii a echivalat cu o arm\ la
fel de nimicitoare ca [i bomba de la Hiroshima. Efectul ei
asupra popula]iei a fost, psihologic vorbind, devastator.

~ntr-adev\r, ce reprezint\, f\r\ televiziune, z^mbetul etern
electoral al lui Ion Iliescu? Doar r^njetul pierit al unui
dictator e[uat, masca resentimentar\ a nomenklaturistului
frustrat `n a[tept\ri. Dar rubiconda masc\ a lui Adrian
Nãstase? Onctuosul balerin politic nu e, f\r\ girofar [i f\r\
bodyguarzi, dec^t o mediocritate l\]it\, un produc\tor de
mici [op^rle avoc\]e[ti la care nu mai reac]ioneaz\ nici m\car
studen]ii din anul `nt^i de la jurnalistic\, darmite gazetarii
experimenta]i.

Schimb\rile de la televiziune au eliminat, dintr-o lovitur\,
[i fauna extremist-na]ionalist\. Ca prin minune, elucubra]iile
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lui Funar s-au evaporat, [i `n ciuda faptului c\ el nu mai
vegheaz\ la fruntarii, ]ara n-a fost ciuntit\. Discursurile
bombastice ale lui Pãunescu au redus sim]itor din decibeli,
dar cantitatea de patriotism pe cap de locuitor nu s-a sub]iat
precum ozonul. Am fost scuti]i de cupletele justi]iare ale lui
Vadim, [i iat\ c\ justi]ia parc\ a `nceput s\ mi[te. Ciudat e c\
societatea rom^neasc\ se `ndreapt\ spre normalizare `n ciuda
cobitoarelor de serviciu � [i parc\ spre disperarea lor.

Unora, schimb\rile de la televiziune li se par prea radi-
cale. Mie mi se par cu totul insuficiente. Pe ce motiv un
Nicolae Melinescu e destituit, `n timp ce un Victor Ionescu e
men]inut, ba chiar `n\l]at `n grad? Ce anume motiveaz\
promovarea lui Cristian Þopescu, stimabil comentator sportiv
pe vremuri, dar catastrofal realizator de emisiuni a[a-zis
cultural-distractive? Lipsa de gust, de dinamism, de imagi-
na]ie `[i pun amprenta pe fiecare secund\ a emisiunilor din
dup\-amiezele de week-end ale d-lui Þopescu. Partea tare a
comentariilor sale era buna informa]ie, corecta orientare `n
h\]i[ul disciplinelor sportive. A-i cere s\ aib\ [i originalitate
e poate prea mult.

Cred c\ principala primejdie care pa[te `n aceast\ clip\
televiziunea e obsesia concuren]ei. Am observat acest lucru
`ntr-un interviu din revista �22� cu domnul Stere Gulea.
Probabil c\ noii manageri ai postului na]ional simt c\ au pier-
dut teren ̀ n detrimentul canalelor particulare [i ̀ [i imagineaz\
cã vor recupera handicapul copiindu-le ticurile. Complet
gre[it. Nu cred c\, pe termen lung, artificialitatea, specta-
culozitatea g\unoas\ a multora dintre posturile particulare
vor avea c^[tig de cauz\. Nu te po]i men]ine `n frunte la
nesf^r[it cu seriale lacrimogene spaniole ori cu imbecilit\]i
cu preten]ii comice demult expirate `n Occident.

Singurul lucru pe care trebuie s\-l fac\ televiziunea
na]ional\ e s\-[i pun\ oamenii la treabã. Eforturile armatei
de angaja]i (aproape 3500!) nu se reg\sesc, nici pe departe,
`n rezultatul palpabil al [tirii, al programului, al emisiunii.
Faptul c\ popula]ia `nghite orice t^mpenie atractiv amba-
lat\ (a[a cum o dovede[te succesul maladiv al serialelor
invocate) ar trebui s\ le dea de g^ndit realizatorilor. Ce-ar fi
dac\, `n locul acelor kitschuri cu sclipiciuri le-ar oferi atrac-
tive programe care s\ cultive nu bovarismul, ci inteligen]a
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popula]iei? Programarea frenetic\, dup\ miezul nop]ii, a
filmelor porno, nu `nseamn\, nici pe departe, c\ ai eliminat
de pe pia]\ concuren]a (loial\ sau neloial\!) a televiziunii
particulare.

~n fond, problema se afl\ `n cu totul alt\ parte. Polemicile
aprinse `n jurul schimb\rilor de la televiziune r\m^n minore,
at^ta vreme c^t e vorba de o opera]ie de cosmetizare. Nu
cu televiziunile locale trebuie s\ se r\zboiasc\ echipa d-lui
Gulea, ci cu `nsu[i statutul institu]iei. Tare mi-e team\ c\
`mb\]o[area `n lupta cu, totu[i, debila concuren]\ ascunde
frica de o radical\ modificare a statutului televiziunii `nse[i.
A `ncerca s\ faci din ea cel mai puternic canal e ca [i cum
statul s-ar lua la `ntrecere cu `ntreprinderile private. Or, din
aceast\ concuren]\ bezmetic\ nu va avea de c^[tigat, `n nici
un caz, democra]ia � pentru c\ `n nici o democra]ie puternic\
nu exist\ astfel de mamu]i. E inutil s\ atrag aten]ia [i asupra
riscului de a crea o televiziune de stat puternic\. Nu am nici
o emo]ie c\ at^ta vreme c^t `n fruntea ei se vor afla Stere
Gulea, Alina Mungiu, R\svan Popescu [i ceilal]i, lucrurile
nu vor decurge perfect. Dar ce ne facem dac\, peste patru
ani, noul parlament va g\si de cuviin]\ s\ `i `nlocuiasc\ cu
Vadim Tudor, Pãunescu [i Ungheanu? V\ da]i seama de ce
ar fi ei `n stare, av^nd la dispozi]ie o televiziune, dotat\ cu
aparatur\ [i oameni de mare pricepere profesional\? Deci,
cred c\ viitorul televiziunii nu const\ `n democratizarea ei �
fie [i prin persoana, de `nalt\ moralitate, a lui Stere Gulea.
Ci `n transformarea `n serviciu public � a[a cum se `nt^mpl\
peste tot ̀ n lume. Abia astfel vom dob^ndi garan]ia c\ nimeni
nu va mai min]i poporul cu televizorul. Sau, `n orice caz, nu
at^t de flagrant [i cinic!

P.S.: C\ noua echip\ e obsedat\ de transformarea
Tvr-ului `ntr-un fel de ProTv, deci `ntr-un post local, o
dovede[te prezen]a `n comitetul ini]iat de Stere Gulea a unor
personalit\]i � stimabile, nici vorba � exclusiv din Capital\.
Oare un Al. Zub, de la Ia[i, un Adrian Marino, un Marian
Papahagi, un Ion Pop, un Ion Vartic, de la Cluj, un Livius
Ciocârlie, un Cornel Ungureanu, un {erban Foar]\ de la
Timi[oara (ca s\ m\ restr^ng doar la c^teva nume) nu ar
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putea fi la fel de competen]i precum oricare din cei invita]i
cu at^ta tam-tam s\ reformeze institu]ia-problem\ a statului?
Unii dintre ei, sau al]ii, ar trebui invita]i de urgenþ\, m\car
pentru a nu se crea jenanta senza]ie c\, pe cãi democratice,
ne re`ntoarcem la cel mai exclusivist centralism. {i la cel mai
bizar: unul cu ifose na]ionale, dar cu ambi]ii strict locale.
(29 ianuarie 1997)

Monarhismul platonic

Va trece iarna, se va face prim\var\, va veni Pa[tele. Ca
mai `n fiecare an, Regele Mihai s-ar putea hot\r` s\ viziteze
Rom^nia. Care au fost deznod\mintele ̀ ncerc\rilor anterioare
de a-[i petrece s\rb\torile cu noi, se [tie: expulz\ri violente,
ca dintr-o ]ar\ bananier\, declan[area unei campanii sca-
broase de calomnii, prin televiziunea �profesioni[tilor�
Roºiianu, Melinescu, ªoloc. Ce efect au avut, pe plan
interna]ional, astfel de ac]iuni democratice, nu mai e nevoie
s-o spun. Tandemul Iliescu-Roman a demonstrat [i `n acele
`mprejur\ri (ca [i `n altele, la fel de delicate, precum pro-
blema terori[tilor, a chem\rii minerilor `n iunie 1990 etc.)
o solidaritate de granit.

E prea pu]in important ce crede ast\zi senatorul Ion
Iliescu despre Rege [i despre eventuala sa vizit\ `n ]ar\
`n 1997. Dar nu e cu totul indiferent ce spune Petre Roman
(acest Petru Rare[ care, la a doua venire, se dovede[te mai
]anþo[ dec^t la prima). M\rturisesc smerit c\ a[tept de c^teva
luni, plin de interes, reac]iile diver[ilor oameni politici
rom^ni `n aceast\ chestiune. Nu [tiu dac\ e un simplu zvon,
nu [tiu dac\ Regele inten]ioneaz\ cu adev\rat s\ vin\ cur^nd
`n ]ar\. Dar ideea sosirii sale e un sugestiv exerci]iu al reac]iei
politicienilor la stres.

Las, deocamdat\, de-o parte atitudinea omului num\rul
unu al ]\rii, pre[edintele Constantinescu. Domnia sa e prea
ocupat cu dosarele corup]iei � s\-l l\s\m s\ le studieze `n
lini[te. De altfel, nici nu [tiu ce ar mai avea de ad\ugat, `n
clipa de fa]\, dup\ ce, `n toamna lui 1996, `ntr-o singur\
s\pt\m^n\, a spus totul � [i `nc\ ceva pe deasupra: dintr-un
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monarhist fanatic, luni, dl. Constantinescu a devenit,
miercuri, cu totul indiferent la ideea regalist\, pentru ca
s^mb\t\ s\-l descoperim, `n bun\ companie, pe baricadele
republicanismului frenetic (reprezentat, anþãrþ, la noi, [i de
ploie[teanca Mi]a Baston).

Passons, donc. Pre[edintele a spus, la vremea respectiv\,
ce avea de spus (f\c^nd, dup\ p\rerea mea, o imens\ gre[eal\
de percep]ie a realit\]ii: dup\ cum au evoluat lucrurile, cred
c\ `n noiembrie 1996 ar fi fost ales [i dac\ ar fi m\rturisit c\
e mar]ian [i c\ vrea s\ ia `ntreg poporul cu el `n spa]iul
extraterestru!). Mai ciudat e ce se `nt^mpl\ cu liderii unui
partid care [i-a descoperit republicanismul doar `n clipa `n
care a sim]it c\, dac\ se `ncoard\ pu]in, va atinge cu buricele
degetelor ciolanul: P.N.}.C.D.-ul. Exist\, din p\cate, prea
multe m\rturii ale conduc\torilor ]\r\ni[ti privind aspira]iile
monarhiste pentru a ne l\sa, acum, prosti]i. ~n repetate r^n-
duri, at^t Corneliu Coposu, c^t [i adjunc]ii s\i au declarat c\
nu-[i imagineaz\ preluarea puterii dec^t legat\ de restaurarea
monarhiei `n ]ar\.

Acum, ajuns omul num\rul trei `n ]ar\, dl. Diaconescu se
f^st^ce[te jalnic `n fa]a ziaristului care-l chestionase `n leg\-
tur\ cu vizita regal\. Strateg nevoie mare, dl. Diaconescu
r\spunde ca trezit din somn: �Nu m-am g^ndit la lucrul
\sta...�. Nu, z\u?! S\ fi fost monarhismul ]\rani[tilor o
simpl\ iubire platonic\, incapabil\ s\ dep\[easc\ nivelul idilei
virginale, al plimb\rii romantice pe sub zarz\rii din parc?
Cum adic\, nu s-a g^ndit dl. Ion Diaconescu la posibilitatea
ca regele s\ vin\, o dat\ [i o dat\, ̀ n Rom^nia? Atunci, ce fel
de monarhism profesa `n urm\ cu doar c^teva luni partidul pe
care-l conduce? Un monarhism f\r\ monarh? Un regat `n
care regele e doar cel care minte mai abitir? S\ fi fost
monarhismul ]\rani[tilor doar o modalitate de a-i `nt\r^ta [i
mai mult pe oamenii lui Ion Iliescu?

Probabil c\ dac\ dl. Diaconescu nu se g^nde[te la lucruri
care ar fi trebuit s\-i fie demult clare, nu mai e nici o speran]\
ca venerabilul ]\ranist s\ se g^ndeasc\ la sfid\rile, tot mai
numeroase, ale unei realit\]i aflate `n pragul exploziei. Cu
mult regret, constat c\ lipsa de caracter n-a f\cut victime
doar `n r^ndul activi[tilor bol[evici.
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~ntr-o linie a principialit\]ii pe care nu i-o [tiam chiar at^t
de viguroas\, superiorul d-lui Ion Diaconescu, Petre Roman,
pretinde fermitate `n abordarea chestiunii. El cere, nici
mai mult, nici mai pu]in, ca Regele s\ recunoasc\ actuala
Constitu]ie, �adoptat\ prin referendum�. S\ vezi [i s\ nu
crezi! De c^nd a devenit acest procedeu o obliga]ie? S-a mai
cerut, `n ultimii [apte ani, vreunui rom^n gonit din ]ar\ de
comuni[ti s\ recunoasc\ �ordinea de stat�? ~n 1944, c^nd
Valter Roman, tat\l actualului pre[edinte al Senatului, venea
`n Rom^nia din U.R.S.S. ([i nu venea, nota bene, singur, ci
`mpreun\ cu trupele sovietice!) i-a cerut cineva s\ recunoasc\
�ordinea de stat�? Nu e cam mare neru[inarea unora dintre
cei care construiesc, `n numele nostru, originala democra]ie
anti-monarhic\ a Rom^niei?

Era de prev\zut c\ problema regalit\]ii va da mari dureri
de cap Conven]iei Democrate, o dat\ ajuns\ la guvernare.
Schizofrenia politicã `n care tr\iesc mul]i dintre actualii con-
duc\tori ai ]\rii (monarhi[ti l\crimo[i acas\, `n pijama, dar
republicani feroci de `ndat\ ce-[i iau costumul de parla-
mentar) se va r\zbuna. N-am s\ pricep niciodat\ de ce trebuie
s\ mint\ atunci c^nd minciuna a devenit public\ [i se întoarce
at^t de u[or împotriva lor. Mai ales c\ nu erau obliga]i s\
mint\ de fric\, a[a cum au f\cut, pe r^nd, `n ace[ti ani,
Iliescu, Roman, Stolojan, Nãstase, Vãcãroiu. Se pare, `ns\,
c\ putreziciunea clasei politice rom^ne[ti a p^rjolit totul,
[i nu iart\ pe nimeni, pleznind chiar [i acolo unde locul
sun\ a plin.

M\ `ntreb ce crede Regele `nsu[i despre giruetele a[a-
zi[ilor s\i suporteri. Cum `i vede pe to]i ace[ti monarhi[ti
de dou\ parale? Dar cum `l vor privi `n ochi, la o even-
tual\ sosire `n ]ar\, d-nii Constantinescu, Diaconescu [i
ceilal]i? Nu-mi fac emo]ii: va fi cald, va fi soare [i faptul
c\ vor purta ochelari negri va fi o scuzã mai mult dec^t
onorabil\. Ce-i drept, lucrurile ar fi putut sta [i mai r\u:
la urma urmelor, Valter Roman a sosit `n ]ar\ protejat de
tancuri! (12 februarie 1997)
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B\lm\jeala standard

Pe zi ce trece, m\ conving c\ studiul rela]iei dintre
poporul rom^n [i guvernul Ciorbea nu mai e treaba gaze-
tarilor, a sociologilor ori a politologilor. Ci a psihiatrilor. Ea
poate fi descris\ `n urm\toarea ecua]ie: un popor masochist,
ner\bd\tor s\ suporte toate chinurile iadului, e obstruc]ionat
de guvernul sadic, ce refuz\ cu cinism s\-l `nfometeze, s\-l
]in\ `n frig, s\-i prind\ degetele `n menghin\. Dac\ nu m\
`n[el, nu s-a mai ̀ nt^mplat, ̀ n ultimii [apte ani, ca majoritatea
zdrobitoare a popula]iei s\ fie at^t de dornic\ s\ `ndure cu
stoicism orice m\sur\ restrictiv\. Dup\ alegerile din noiem-
brie, rom^nii ar fi acceptat [i s\ doarm\ goi `n [an], numai s\
[tie c\, dup\ un anumit interval, va rena[te speran]a.

N-am `n]eles, [i nu `n]eleg nici acum refuzul guvernului
Ciorbea de a lua act de dorin]a de sacrificiu a rom^nilor. ~n
loc s\ treac\ imediat la m\suri decise, radicale � anun]ate, de
altfel, `n campania electoral\ �, guvernan]ii [i-au pus m^ne-
cu]ele de func]ionari anemici [i socotesc, cu o vitez\ de
melc, doar-doar vor da peste vreo buc\]ic\ de ca[caval r\mas\
de la guvernul de guzgani ai d-lui Vãcãroiu. Opera]ie perfect
inutil\, de vreme ce alegerile au fost c^[tigate tocmai pe
ideea c\ regimul Iliescu a p^rjolit totul `n ]ar\. Ce spera s\
afle, acum, `n bezna nop]ii guvernamentale, domnul Ciorbea
din ceea ce n-a v\zut, la lumina zilei, `nainte de alegeri?

Dac\ `n primele s\pt\m^ni am fost tentat s\ pun gre[elile
guvern\rii pe seama tracului [i a dificult\]ii `nceputului,
ast\zi e tot mai limpede c\ avem de-a face cu un guvern al
neputin]ei [i al ne[tiin]ei. De[i `n campania electoral\ cam-
pionii Conven]iei Democrate ]ineau prelegeri sfor\itoare
despre reform\, iat\ c\ ast\zi, ajun[i la putere, b^jb^ie mai
r\u dec^t activi[tii de mucava ai lui Ion Iliescu. Ce mai
a[teapt\ guvernul Ciorbea pentru a intra `n ac]iune, acum,
c^nd pacientul e demult pe masa de opera]ie [i anesteziat?
S\-[i desfac\ singur leg\turile, s\ smulg\ din m^na tremu-
r^nd\ a premierului bisturiul [i s\-[i fac\ hara-kiri?

Neputin]a executivului nu mai are scuze, iar dl. Ciorbea
nu mai are nici explica]ii. ~n Rom^nia, nu cred c\ se mai
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pune problema compromiterii restructur\rii, pentru c\ ea e
demult compromis\. Ce s\ mai restructurezi [i ce s\ mai
privatizezi, c^nd toate `ntreprinderile rentabile au intrat de-
mult `n circuitul clientelar al clicii iliesciene? Problema care
st\ ̀ n fa]a guvernului e c^t se poate de simpl\: este el ̀ n stare
s\ `nchid\ marile fabrici care at^rn\ ca un bolovan de g^tul
]\rii, sau nu? Poate el atrage, `n timp record, investitori
str\ini? Este el capabil s\ redistribuie for]a de munc\ pe noi
direc]ii? Restul e filozofie, balet, [uet\, vodevil politic. Dar
nu guvernare.

Tind s\ cred c\ acest guvern nu va fi `n stare s\ rezolve
nici una din misiunile ce-i stau ̀ n fa]\. De ce? Pentru simplul
motiv c\ n-a reu[it s\ dezlege nici m\car problemele minore
legate de propria sa constituire. M\ intereseaz\ mai pu]in c\
`ntre direc]ia Roman [i direc]ia Ciorbea exist\ diferen]e
majore de abordare a guvern\rii. Nu impresioneaz\ pe nimeni
c\ `n confruntarea cu versata echip\ usedist\ dl. Ciorbea nu
scoate la b\taie dec^t o molcom\, neputincioas\ polite]e.
Responsabil pentru e[ecul deja previzibil nu va fi dl. Roman
(care nu e vinovat, nu-i a[a, nici pentru ceea ce a f\cut, ca
de pild\ mineriadele din 1990, darmite pentru ceea ce n-a
f\cut!), ci simpaticul nostru premier.

O minim\ pruden]\ ar fi trebuit s\-l `mpiedice pe dl.
Ciorbea s\ apar\ la televizor flancat de reprezentan]ii marilor
puteri financiare ale lumii. Nu i-am perceput gestul ca pe
unul de autoritate, ci ca pe o `ncercare de a se da pe dup\
corcodu[. F.M.I.-ul pleac\, nemultumi]ii din ]ar\ r\m^n.
Cunosc^nd versalitatea func]ionarilor interna]ionali, nu m-ar
mira, peste c^teva luni, s\ pretind\ c\ au avut `n Rom^nia cu
totul alte treburi dec^t cele anun]ate de dl. Ciorbea.

O putere care, `n c^teva luni, n-a fost `n stare s\ se pun\
pe picioare e cel pu]in suspect\. Unde sunt cei cincisprezece
mii de oameni preg\ti]i s\ ia `n primire posturile [i s\ se apuce
imediat de treab\? C^nd `n jurul d-lui Diaconescu roiesc
indivizi despre care presa a scris, [i mai scrie, lucruri grave,
cum s\ te a[tep]i la luarea taurului de coarne? De ce a trebuit
s\ plece Ion Iliescu, dac\ `n diploma]ie a r\mas vechea lui
clientel\? Dac\ p^n\ [i la Washington e p\strat un incapabil
precum Mircea Geoan\, ale c\rui servicii aduse ]\rii se
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confund\ perfect cu serviciile de la jocul de tenis, pl\tite cu
bani grei, [i cu micile intrigi diplomatice av^nd efectul apei
cu busuioc, cum s\ a[tept\m o revolu]ie a mentalit\]ilor?

N-a[ vrea s\ fiu `n pielea d-lui Ciorbea peste c^teva luni,
c^nd dezastrul va atinge apogeul. Bulgarizarea spre care ne
`ndrept\m la galop `[i are originile, [i la noi, [i `n sudul
Dun\rii, `n indecizia guvernan]ilor de a t\ia `n carne vie. Ce
destin politic `[i menajeaz\ dl. Ciorbea, c^nd ar putea intra
cu adev\rat `n istorie, `n favoarea unui viitor `ntr-o ]ar\ din
care nu vor mai fi r\mas dec^t sc\l^mb\ielile bombastice ale
lui Pãunescu [i Vadim? Ar fi trist ca premierul s\ cad\ `n
plasa politicianismului ieftin, pentru c\ ar fi prima [i ultima
sa c\dere.

Fire[te c\ un e[ec al actualei puteri ar `nsemna [i e[ecul
democra]iei `n Rom^nia. ~n locul actualilor guvernan]i, a[
l\sa-o mai moale cu declara]iile triumfaliste despre intrarea
`n N.A.T.O. N.A.T.O. are chef de noi cam tot at^t c^t avem
noi chef s\ ne aliem cu cecenii, afganii sau kurzii. ~nainte de
a ne angrena `n r\zboiul stelelor, noi ar trebui s\ c^[tig\m
m\car r\zboiul proteinelor pe cap de locuitor. De locuitor
care, chiar [i a[a fl\m^nd, e mai lucid, `n acest moment,
dec^t echipa `n curs de `mbuibare � imaginile t.v. o dove-
desc � a d-lui Victor Ciorbea. (19 februarie 1999)

Port\relul Mickey Mouse

Cu fiecare clipã, b^lbele premierului Ciorbea devin tot
mai enervante. E clar, omul \sta se potrive[te cu func]ia
precum halterofilul cu rolul de prim-balerin\. Ardelean eu
`nsumi, [tiu c\ lentoarea nu e neap\rat un semn al profun-
zimii. Destui ardeleni dau uimitor de bine impresia c\ [ed [i
cujet\, c^nd, `n fapt, doar [ed! Problema cu dl. Ciorbea e c\
[ede pe un scaun prea mare pentru costeliva sa `ndem^nare
politic\ [i administrativ\. ~n timp ce el nu are curajul s\ ias\
`n public dec^t flancat de diver[i port\rei ai B\ncii Mondiale
[i ai F.M.I., subordona]ii s\i fac, care de care, declara]ii mai
aiuritoare.

Ceea ce tr\im acum e rezultatul politicianismului de cea
mai joas\ spe]\ practicat la alc\tuirea guvernului. Oric^t de
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generos ai fi, n-ai cum s\-i vezi func]ion^nd armonios pe
dansatorii de rap din P.D., un[i cu toate alifiile [i dedulci]i la
cele mai incredibile afaceri, cu amatorii ]\r\ni[ti de menuet
(valseurii liberali nici nu intr\ la socoteal\). Nu [tiu cum
func]ioneaz\ activitatea guvernului, dar am impresia c\ se
pierde mult\ vreme cu ungerea mecanismului, pentru admi-
nistrarea propriu-zis\ a ]\rii nemair\m^n^nd dec^t f\r^me de
timp. Cu vocea sa molcom\, de institutor chezaro-cr\iesc, e
greu de crezut c\ dl. Ciorbea se poate face ascultat de o clas\
de juni posed^nd vasta experien]\ a Stambulului.

Nu mi-l pot `nchipui, de pild\, pe dl. Ciorbea f\c^nd fa]\
driblingurilor iu]i ale ministrului Bãsescu, mai potrivit cu
rolul de scamator, dec^t cu cel de administrator al trans-
porturilor ]\rii, dup\ cum nu-l v\d rezist^nd subtilit\]ilor cu
fri[c\ european\ ale d-lui Severin. Caren]ele de abilitate ale
premierului le-a resim]it `nsu[i pre[edintele Constantinescu.
Drept dovad\, alesul de la 17 noiembrie a preluat energic
fr^iele politicii externe, pun`ndu-l cu totul `n umbr\ pe
dl. Severin.

Merg mai departe [i spun: probabil c\ `n aceast\ clip\,
cel mai potrivit prim-ministru al ]\rii ar fi pre[edintele ̀ nsu[i.
Inflexibilitatea lui mohor^t\ ([i la care, ca unul care l-am
contestat `n permanen]\, sunt foarte atent) cred c\ ar da bune
rezultate. Asta dac\ nu cumva blegeala premierului e rezul-
tatul unei `n]elegeri de culise. N-ar fi exclus ca vioaia
activitate din exterior s\ fie condi]ionat\ de men]inerea
statu-quo-ului `n interior.

Dac\ lucrurile stau a[a, probabil c\ asist\m la cea mai
grav\ gre[eal\ din istoria post-comunist\ a Rom^niei. Imobi-
lismul [i incoeren]a nu produc dec^t imobilism [i incoeren]\.
Luarea la fug\, peste ar\tur\, a pre]urilor nu aduce nimic
altceva dec^t cre[tere a pre]urilor. C^nd singurul pe care se
mizeaz\ c\ va ̀ mbun\t\]i starea economic\ a ]\rii e buzunarul
petecit al cet\]eanului, `nseamn\ c\ politica guvernamental\
a fost elaborat\ nu de economi[ti, ci de clien]i ai spitalelor
psihiatrice.

Vorbe goale precum �privatizare a 50 de `ntreprinderi
s\pt\m^nal� (de ce 50 [i nu 500 sau 5000?), �cre[terea
ºomajului�, explozia infla]iei etc. nu `nseamn\ dec^t c\
rom^nii, afla]i deja cu capul `n laþ, vor `ncepe s\ fie, u[urel,
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u[urel, strangula]i. Ce viziune economic\ st\ la baza acestor
afirma]ii aberante? Dup\ ce rom^nii vor ajunge la nivelul
bulgarilor, ce va face acest guvern al impoten]ei? Va importa,
cu ajutorul F.M.I.-ului, gropari stila]i [i elegante echipaje
mortuare? Pentru c\ altceva dec^t spectrul foamei [i al dispe-
rãrii nu se `ntrevede `nd\r\tul cale[tii-dric pe care-o m^n\ la
vale domnul Ciorbea.

La ora c^nd scriu aceste r^nduri (duminic\, 16 februarie),
prim-ministrul nu [i-a prezentat `nc\ faimoasele solu]ii de
redresare economic\. ~ns\ experien]a celor trei luni de la
c\derea regimului Iliescu nu `ndrept\]e[te nici un fel de
speran]ã. E aproape cert c\ actuala echipã guvernamental\ va
avea o via]\ scurt\. E posibil ca ea s\ fi fost conceput\ drept
un guvern de sacrificiu. Dar dac\ maximumul de competen]\
ie[it din at^tea capete luminate se rezum\ la mentalitatea de
port\rel, conform c\reia cet\]eanul trebuie s\ pl\teasc\ un
sfert din oalele sparte ale economiei, `nseamn\ c\ Vãcãroiu
era un profet politic demn de magistrul s\u, Brucan.

Singura lec]ie pe care o putem trage, acum, pe drojdia
guvernului Ciorbea, e c\ urm\toarea echipã va trebui s\ ia
na[tere pe cale fireasc\, pe baz\ de afinit\]i, [i nu prin
forcepsuri dizgra]ioase, a[a cum s-a produs acum. Probabil
c\ dac\ mini[trii actuali ar fi adev\ra]i profesioni[ti, impresia
s-ar mai fi estompat. Din p\cate, e vorba, ̀ n mare majoritate,
de o adun\tur\ de ciolãnari, de veleitari, fonfi intelectual [i
flecari politic, al c\ror loc e, `n cel mai bun caz, la baza
piramidelor ministeriale, [i nicidecum `n v^rful lor.

Suntem cu to]ii speciali[ti `n v\ic\reli. ~ns\ lamentãrile [i
autocompãtimirea `n care guvernul Ciorbea d\ recitaluri de
virtuoz nu promit nimic bun. Nu e cazul s\ reamintim c\ ac-
tuala putere una a promis `n campania electoral\, [i alta face
acum. Pe c^t de macho erau prin septembrie-octombrie 1996,
ast\zi parc\ au f\cut transfer de identitate cu omul invizibil.
C\ Iliescu a lãsat ̀ n urma lui o ]ar\ p^rjolit\, [tim. Pe fond de
prosperitate, ]ara poate fi guvernat\ [i de Mickey Mouse.
Problema e ce faci c^nd porne[ti de la zero. Cum faci s\
sco]i, din piatr\ seac\, resursele demar\rii economiei, orien-
tarea spre produc]ia cu [ansã de a fi v^ndut\ `n str\in\tate.

Or, tocmai la acest capitol paralizia e total\. S\ admitem
c\ popula]ia accept\ s\ suporte cele dou\zeci [i cinci la sut\
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din dezastrul economic. Dar asta nu va opri infla]ia. Peste o
lun\, tot vom pl\ti `nc\ un sfert din ceea ce nu se va fi
rezolvat p^n\ atunci. Iar c^nd, peste patru-cinci luni, vom fi
ajuns cu totul lefteri, ce se va `nt^mpla? Vom `ncepe s\
c\l\torim cu tramvaiele, precum bulgarii, pl\tind `n ou\ [i
cartofi? Atunci, pentru ce era nevoie s\ ne debaras\m de
regimul Iliescu? Doar pentru a-l sc\pa de pedeapsa pe care
o merit\ cu v^rf [i `ndesat? (26 februarie 1997)

Clonarea lui Iuda

Un politruc chinuit de m^nc\rimi de limb\ [i de spinare
e cadavrul viu Eugen Florescu. Coprofag f\r\ pereche al
familiei Ceauºescu (cu v\dite preferin]e pentru partea femi-
nin\ a constructului dictatorial), ]uþer de mahala al bol[e-
vismului na]ional, politruc antisemit [i xenofob, Florescu
`nv^rte, de c^te ori poate, cu coada m\turii `n sc^rna `n care
se b\l\cea, `n c\lduri revolu]ionare, pe vremea c^nd jura c\
institu]ia care-i d\dea un salar gras � partidul comunist � va
dura c^t lumea.

Nu m\ mir c\, `n ultimii ani, Florescu a `ncercat marea
cu degetul, re`nnod^nd firul bol[evismului `n Rom^nia: pri-
zonier fanatic al dogmei securist-comuniste, fiin]ã barbar-
primitiv\, el era unul din perfec]ii mutan]i imagina]i `n
laboratoarele K.G.B.-ului, clona]i dup\ chipul [i asem\narea
stãp^nului: un Stalin coleric, dublat de un debil Ceauºescu
f\r\ [ira spin\rii. Curajul s\u e perfect ilustrat de revolu-
]ionara formul\ pe care o impunea, cu violen]\ de zbir,
ziarelor din subordine: �Fi]i curajo[i, tovar\[i! B\ga]i mare,
pe [ase coloane, Tr\iasc\ Epoca Nicolae Ceauºescu!�.

~n loc s\ se t^rasc\ prin boxe, pentru oroarea de a fi violat
cu bestialitate, ani `n [ir, min]ile rom^nilor, impun^nd [i
men]in^nd cu for]a o ideologie criminal\ [i anti-na]ional\,
`n loc s\ pl\teasc\ pentru subminarea economiei na]ionale
(pentru cã sec\tura se pricepea [i la economie, nu numai la
cultur\ [i ideologie: el d\dea, cu gesturi largi, de dirijor
lovit de streche, indica]ii [i `n fabrici, [i pe ogoare).

Sc\pat ca prin urechile acului de soarta lui Pãunescu, cel
pus la zid [i `mbr\cat `n armura de scuipat de popula]ia
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r\sculat\ a Bucure[tiului, fostul trupet de... suflet al Elenei
Ceauºescu a devenit `n ultima vreme unul din colaboratorii
de baz\ ai fi]uicii (descrierea e, `n acest caz, c^t se poate de
exact\) Marelui Alb. Psihanalitic vorbind, lucrurile sunt
explicabile: [eful de ieri al lui Pãunescu devine ast\zi com-
plicele celui `necat `n baia de saliv\ a bucure[tenilor, `ntr-o
t^rzie solidarizare cu fosta unealt\ de ieri. Dar [i ca presim]ire
a unui viitor nu cu totul improbabil.

Arogant [i total lipsit de caracter, Eugen Florescu se
comport\ [i acum ca pe vremea c^nd t\ia [i sp^nzura la
comitetul central. Dac\ atunci inep]iile ie[ite din mintea lui
fanatizat\ de bol[evism `[i g\seau imediat ecou `n armate de
trep\du[i partinici, ast\zi abera]iile lui au ceva din tragismul
jalnic al unui profet nebun clam^nd `ntr-o `nc\pere v\tuit\.
Pierz^ndu-[i vocea, el nu [i-a pierdut `ns\ [i obr\znicia.
Propagator bezmetic al ideilor ap\rate cu arma de K.G.B., el
dep\[e[te orice limit\ a suportabilit\]ii `n `ncercarea de a
poza `n reformator [i liberal. {iret nevoie mare (o [iretenie
care nu dep\[e[te piciorul broa[tei), el a pornit o campanie
pe c^t de cr^ncen\, pe at^t de jalnic\ de reabilitare a marilor
c\l\i ai spiritualit\]ii rom^ne[ti.

C\ fostul activist bol[evic [i-a descoperit voca]ia de a
s\ruta t\lpile lui Pãunescu, e treaba lui. Dar c\ `ncearc\ a
prezenta pe unul dintre cei mai tic\lo[i indivizi care au f\cut
umbr\ p\m^ntului `n Rom^nia ca dizident, e deja un compor-
tament porcesc, la care se rãspunde cu o lovitur\ scurt\ peste
flit: nu, tovar\[e Florescu, Adrian Pãunescu n-a fost nici un
fel de dizident. El a fost ([i a r\mas) un profitor neru[inat al
comunismului demen]ial promovat, cu ajutorul dumnea-
voastr\, de echipa Ceauºescu. El a fost ([i a r\mas) unul
dintre criminalii care au pus botni]e poporului rom^n, atr\-
g^nd tinerii `ntr-o iresponsabil\ aventur\ de `ndobitocire
moral\ [i spiritual\.

{i asta nu e totul. C\ Florescu e mort dup\ suina Pãunescu
e treaba sa: `n fond, cine se aseam\n\ se adun\. Dar c\ `n
lipsa lui elementarã de bun-sim] scrie, negru pe alb, c\ Adrian
Pãunescu a fost la fel de dizident ca [i... Dorin Tudoran e
deja o mojicie care ar merita mai mult dec^t o punere la
punct gazet\reasc\. Din dou\ una: ori Eugen Florescu a
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inventat ni[te unit\]i de m\sur\ care `i ar\ta realitatea a[a
cum o visa [i Cabinetul 2, pe vremea c^nd, c^ine credincios,
ar fi fost `n stare s\ doarm\ pe pragul Elenei Ceauºescu, ori,
`n cinismul lui irecuperabil, ne crede pe to]i [i pro[ti, [i
amnezici.

Cum adic\: Pãunescu la fel de �dizident� ca [i Dorin
Tudoran? Adic\ marele produc\tor de sc^rn\ comunist-
securist\ poate sta al\turi de unul din cei trei-patru scriitori
rom^ni care au avut curajul [i demnitatea de a sp\la ru[inea
[i iner]ia (cu inflexiuni de la[itate) cvasi-generale ale intelec-
tualit\]ii rom^ne? Poate doar `n mintea bolnav\, sufocat\ de
revanºism a unui estropiat moral. Pãunescu la fel de demn ca
[i Dorin Tudoran? Pune]i al\turi kilometrii de oribile geno-
flexiuni [i pr\bu[iri morale ale lui Pãunescu [i cutremurãtorul
eseu Frig sau fric\. E nevoie ca mintea s\-]i fie complet
obnubilat\ de ur\ (dar [i de neputin]\) pentru a face astfel de
apropieri. Cum pot sta al\turi aceste dou\ nume (poate `n
afara `mprejur\rii m\runt biografice c\ hazardul i-a adus `n
copil\rie `n aceea[i sal\ de clas\!) altfel dec^t ca modele
antitetice de comportament uman [i intelectual: slugãrnicie
gre]oas\ unul (Pãunescu, spre [tiin]a politrucului Florescu),
superb\ demnitate cel\lalt (Dorin Tudoran, spre informarea
aceluia[i).

Pãunescu � egalul `ntru diziden]\ al lui Dorin Tudoran?
Poate doar `ntr-un somn al ra]iunii populat de mon[tri morali
de teapa lui Eugen Florescu. Dizident fa]\ de ce, Pãunescu?
Dizident c^nd `[i `ncãrca portbagajele ma[inilor cu tot ce
[terpelea din fabricile aflate sub comanda lui Florescu (pre-
cum la Timi[oara, prin 1985, 1986). Pãunescu dizident?
Poate atunci c^nd `ngrozea stadioanele cu r\getele de animal
`njunghiat, �Tr\iasc\ Ceauºescu, tr\iascã comunismul!�.

De data aceasta, individul Florescu a `ntins prea mult
coarda. La experien]a sa de politruc ar trebui s\ [tie c\ istoria
se repet\. Dar niciodat\ la fel. Iar data viitoare n-ar fi exclus
ca, ]intuit de zidul ambasadei americane [i `necat `n flegma
dispre]uitoare a bucure[tenilor, Pãunescu s\ nu mai fie singur.
Ci `nso]it, ca de o Iuda care ne-ar vrea sclavii pe vecie ai
bol[evismului, de sinistrul lui adulator. (16 aprilie 1997)
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{vai]er cu ºperaclu

Ritmul arest\rilor din ultimele s\pt\m^ni, demn de o
competi]ie olimpic\, nu trebuie s\ `n[ele asupra naturii a
ceea ce se `nt^mpl\ cu adev\rat `n Rom^nia. ~ntrebarea
pertinent\ a momentului ar trebui s\ fie nu Pe cine au mai
arestat? Ci mai degrab\ Cine pe cine aresteaz\? Or, la acest
capitol, lucrurile stau al naibii de prost. ~n afara unor
machiaje superficiale, in[ii care ieri, la ordinele lui Iliescu,
au t\b\r^t cu s\lb\ticie asupra popula]iei, ast\zi sunt mari
campioni ai justi]iei. Nimic nu ne împiedic\ s\ credem c\ ei
vor fi la fel de plini de r^vn\ [i dac\, s\ zicem, la urm\toarele
alegeri va `nvinge echipa Vadim-Funar-Pãunescu. Slujitorii
de azi ai statului de drept se vor metamorfoza, la fel de
entuziast, `n temniceri ai g^ndirii libere.

Sigur c\ `n promptitudinea poli]i[tilor rom^ni se poate
citi acutul sentiment al disciplinei � dac\ nu l-am citi pe cel
al slug\rniciei fa]\ de st\p^n. Ceea ce ni se pare acum
convenabil s-ar putea s\ fie, `n alt context, abuz [i `nc\lcare
neru[inat\ a legii.

At^ta vreme c^t al\turi de marii corup]i `n boxe nu stau [i
niscaiva poli]i[ti [i judec\tori, totul e doar praf `n ochii
naivilor. Pentru c\ marile averi ale Rom^niei de azi nu s-au
putut face altfel dec^t cu ajutorul organelor puse `n func]ii de
c\tre Ion Iliescu [i men]inute, iat\, ca b\tute `n cuie, de Emil
Constantinescu. P\gubirea cu sute de miliarde de lei a ]\rii
prin geniala [mecherie a T.V.A.-ului [i a altor [peracle ale
escrocheriei de pia]\ liber\, creditele preferen]iale acordate
f\r\ nici un fel de garan]ie, plus `ntregul arsenal de cumetrii,
mite, sponsoriz\ri `ncruci[ate, facilit\]i bine direc]ionate etc.
etc. au transformat ]ara `ntr-un uria[ [vai]er al evaziunii
fiscale, al ho]iei f\r\ perdea [i al banditismului cinic.

Dl. Constantinescu se pl^ngea, pe bun\ dreptate, c\ n-a
putut st^rpi, `n cinci luni, re]eaua mafiot\ a complicit\]ii
securist-comunist\. Perfect adevãrat. Numai c\, ̀ n cinci luni,
ba chiar ̀ n cinci minute, ar fi putut s\ spun\ la revedere legiu-
nilor de generali [i colonei de poli]ie despre ale c\ror fapte
de arme presa a scris p^n\ la satura]ie. Or, ce se `nt^mpl\
`n practic\? ~n cel mai bun caz, c^te o rotire inocent\, cu iz
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de felicitare, `nso]it\ de-o [mechereasc\ tragere cu ochiul,
precum trimiterea lui D\nescu la Craiova [i numirea gene-
ralului Voicu `ntr-o pozi]ie `n care va crea, la discre]ie,
poli]i[ti dup\ chipul, moravurile [i asem\narea sa.

Nu mai vorbesc de insondabilele abera]ii din s^nul arma-
tei. Rapiditatea cu care generalii f\cu]i pe puncte de Iliescu
au percutat `n afacerea celor cinci sute de camioane de la
Roman spune multe despre vitejia acestor `nalte grade care
au atins plafonul militar suprem f\r\ s\ fi tras vreun glonte
`mpotriva inamicului. Decizia de a trimite, acum, ̀ n ceasul al
cincisprezecelea, trupe rom^ne[ti spre pacificarea Albaniei e
pe c^t de prosteasc\ politic, pe at^t de imprudent\ din punctul
de vedere al imaginii Rom^niei. Dispera]i c\ nu suntem
admi[i la masa cu bucate alese a N.A.T.O.-ului, risc\m s\
devenim un fel de killeri ai Balcanilor, ni[te pompieri dota]i
cu bastoane de cauciuc [i r\ngi, gata s\ ]^[neasc\ `n orice
direc]ie ar\tat\ de coco[ii de tabl\ ai marilor puteri.

Pe c^t de inutil\, trimiterea trupelor noastre `n Albania e
pe at^t de ridicol\. Faptul c\ cehii, ungurii [i polonezii nu au
percutat deloc la pocniturile de bici apusene arat\ c\, `n
economia admiterii `n N.A.T.O., astfel de vitejisme dup\
r\zboi nu au absolut nici o valoare. ~n cel mai bun caz, ele se
vor solda cu c^teva avans\ri � la excep]ional, nu? � ale
generalissimilor de h^rtie creponat\ sco[i din incubatoarele
iliesciene.

C\ arestãrile de p^n\ acum nu valoreaz\ doi bani o dove-
de[te farsa din ce `n ce mai penibil\ av^ndu-l ca protagonist
pe Miron Cozma. Ca [i cum n-ar fi auzit nici protestele
presei, nici argumentele oamenilor de bun-sim], mai marii
zilei s-au limitat, b\]os, la mineriada din 1991. Pe un ton
ritos, care nu admite nici un fel de comentariu, ei au `ngropat
celelalte veniri criminale ale minerilor la Bucure[ti. De ce?
Pentru a-i proteja pe destui dintre cei care se afl\, din nou, `n
fruntea bucatelor. Ca Petre Roman, bun\oar\.

Cu astfel de moravuri probabil c\ actuala putere va c^[tiga
[i alegerile din anul 2000. Dar certificat de onorabilitate pe
plan interna]ional nu va primi nici `n ruptul capului. Politi-
cienii occidentali nu sunt at^t de naivi [i de neinforma]i pre-
cum ar vrea s\ lase impresia subordona]ii, direc]i [i indirec]i,
ai domnului Mãgureanu. La Bolintinu de Vale s-ar putea ca
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frumos ambalatele gogo[i ale domnului Constantinescu
(relevate, `n toat\ splendoarea lor, `ntr-o trist\ emisiune de la
ProTv) s\ mai aib\ trecere. Dar ele nu au, cu siguran]\, la
Washington [i la Bonn. A[a cum noi ne facem c\ demont\m
structurile totalitarist-securiste, tot a[a se fac [i occidentalii
c\ ne primesc `n N.A.T.O. [i `n celelalte organisme dup\
care ne las\ gura ap\.

Prin urmare, vremuri grele de tot. E uluitor, ̀ ns\, c\ ni[te
oameni inteligen]i (inteligen]i, dar cam f\r\ caracter!) pre-
cum cei afla]i ast\zi la putere, n-au `n]eles nici o iot\ din
gre[elile monumentale ale lui Ceauºescu [i Iliescu: [i anume,
c\ imaginea ]ãrii se face `n interior, [i nu cu jocurile de tenis,
pl\tite pe banii contribuabilului rom^n, ale ambasadorului
liber-schimbist Geoan\. At^ta vreme c^t `n ]ar\ restructu-
r\rile (inclusiv de mentalitate) r\m^n vorbe `n v^nt, toat\
agita]ia nevrotic\ legat\ de primirea sau neprimirea noastr\
la marile cur]i politice ale lumii e jalnicul spectacol al unei
opere de trei parale. {i acelea calpe. (23 aprilie 1997)

Cotroceniul, de la ciomag
la computer

~ndelungata carier\ didactic\ a l\sat asupra pre[edintelui
Emil Constantinescu surprinz\toare amprente. Am spune,
amprente de-a dreptul comice, dac\ discu]ia nu ar fi at^t de
serioas\ [i persisten]a acestora at^t de marcat\. Pe scurt,
domnului pre[edinte `i place, `n continuare, s\ dea lec]ii. {i
tot scurt, s\-i urecheasc\ pe [colerii mai n\b\dãio[i, dup\ ce
i-a mu[truluit bine [i le-a ar\tat, asemeni unui Pestalozzi de
D^mbovi]a, c\ au c\lcat `n str\chini. E cunoscut\ aversiunea
tuturor conduc\torilor comuni[ti rom^ni fa]\ de exil. ~ntre
ura lui Ceauºescu [i cea a lui Ion Iliescu abia dac\ exist\
c^teva nuan]e: Iliescu a fost mai abil `n a-[i atrage de partea
lui c^]iva dintre emigra]i, chiar dac\ nu tocmai pe cei mai
onorabili: Virgil T\nase, Eugen Mih\escu, Petru Popescu,
Dimitrie Sturdza [i al]ii mai m\run]i. N-am adus `n discu]ie
acest aspect pentru a-l `nvinui (Doamne fere[te!) pe actualul
chiria[ de la Cotroceni c\ ar `mp\rt\[i sentimentele fo[tilor
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conduc\tori din Rom^nia. Minima corectitudine ne ̀ ndeamn\
s\ spunem c\, pe vremea c^nd era doar candidat la pre[e-
din]ie, dl. Constantinescu s-a dus [i a fost primit cu entuziasm
`n multe comunit\]i rom^ne[ti din str\in\tate.

Pot s\ `n]eleg � [i chiar s\ aprob � dorin]a pre[edintelui
de a-i determina pe rom^nii din diaspor\ s\ dea o m^n\ de
ajutor ]\rii `n diversele momente de cump\n\. Admit de
asemenea c\ tocmai trecem printr-unul din ele. Exagerat e
`ns\ tonul cu care dl. Constantinescu se adreseaz\ exilului �
`n spe]\, celui american. ~ntr-un recent interviu difuzat la un
post de televiziune care emite rom^ne[te `n Statele Unite,
dl. Constantinescu face o afirma]ie cel pu]in iresponsabil\:
[i anume, c\ dac\ Rom^nia nu va fi primit\ `n N.A.T.O.,
vina o vor purta rom^nii americani, care au refuzat s\ se
implice `n acest efort.

L\s^nd de-o parte totala abera]ie a aprecierii preziden-
]iale, ea con]ine multe indicii despre un stil de g^ndire tot
mai vizibil ̀ n apari]iile publice ale domnului Constantinescu.
E vorba nu numai de o arogan]\ prost mascat\ `n jovialitate,
dar [i de o incapacitate de a sesiza nuan]ele. S-o lu\m metodic.

Va s\ zic\, r\spunz\tori de e[ecul uneia din ac]iunile
anun]ate, `n timpul campaniei electorale, ca sut\ la sut\
c^[tigat\, vor fi nu cei din ]ar\, ci rom^nii din str\in\tate.
Abera]ia e at^t de evident\ `nc^t, `n mod normal, ea nu ar
trebui demonstrat\. Nu politica dezastruoas\ a lui Ion Iliescu,
nu securi[tii afla]i `n continuare `n pozi]ii cheie (dori]i
nume?), nu extremi[tii na]ionali[ti � din ce `n ce mai activi
pe plan extern (vezi vizitele lui Vadim Tudor), nu mafia care
conduce la lumina zilei ]ara, cu aceea[i non[alan]\ (dori]i
iar\[i nume?), sunt puse `n chestiune, ci rom^nii din str\in\-
tate. Vinova]i vor fi exila]ii care, vreme de aproape cincizeci
de ani, au fost trata]i de c\tre conduc\tori drept tr\d\tori de
]ar\ [i du[mani ireductibili, f\r\ ca nimeni de aici s\ fi luat
atitudine � ceea ce `nsemn\ o `ncuviin]are.

~ntr-o form\ mai voalat\, pre[edintele Constantinescu
folose[te aceea[i tactic\. Doar c\ el a schimbat amenin]area
cu ciomagul cu amenin]area cu computerul: pentru a avea o
eviden]\ clar\ a suporterilor [i adversarilor ]\rii, dl. pre-
[edinte `i invit\ s\ trimit\ la Cotroceni cópii de pe scrisorile
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entuziaste adresate lui Bill Clinton, pentru a fi `nregistra]i
`ntr-un computer al prieteniei. Nu e cazul s\ facem un para-
lelism `ntre episoadele minere[ti ale lui Ion Iliescu [i cele
preconizate de democratul Emil Constantinescu. ~n cea mai
bl^nd\ dintre versiuni, ceea ce face acum fostul lider al
Conven]iei Democrate se nume[te [antaj.

Vinova]i de previzibilul e[ec sunt rom^nii care au trudit
printre str\ini s\-[i fac\ un rost, [i nu [leahta de comuni[ti
care, decenii ̀ n [ir, s-au str\duit s\ aduc\ ]ara c^t mai aproape
de comuna primitiv\. Vinova]ii sunt cei care, traumatiza]i de
cele tr\ite at^tea decenii, [i care, `n 1989, au fost `nc\ o dat\
`n[ela]i, prefer\ s\ stea `n espectativ\, [i nu tr^ntorul Adrian
Severin, care a[teapt\ ziua de apoi pentru a pune la ambasade
diploma]i cu chip de oameni, [i nu m\[ti prin care `]i r^nje[te
securismul-comunist na]ional. M\ mir\ insolen]a unui pre-
[edinte care nu pune piciorul `n prag `n fa]a subordona]ilor,
dar d\ lec]ii de patriotism unor oameni care, prin via]a pe
care au dus-o, prin experien]a c^[tigat\ `n str\in\tate cunosc
infinit mai bine lec]iile democra]iei [i ale bunului-sim] dec^t
un fost [t\bule] de partid convertit la un fundamentalism
ortodox cu nuan]e kitsch. At^ta vreme c^t m^njii lui Petre
Roman zburd\ nestingheri]i, confec]ion^nd o imagine a ]\rii
demn\ de tot pl^nsul, iar dl. pre[edinte nu `ndr\zne[te s\
le spun\ nimic, totul e o fars\ de prost gust. Nu e suficient
ca dl. Severin s\ transpire abundent (cu sau f\r\ treab\)
prin diverse aeroporturi interna]ionale pentru ca imaginea
Rom^niei s\ concureze policolorul idilic al filmelor de la
Hollywood. Ar fi fost nevoie, `nainte de a pune m^na pe
microfon, ca dl. Constantinescu s\ puna m^na pe m\tur\ [i s\
fac\ ordine `n propria ograd\.

S\ ne mai mire, atunci, c\ reac]ia c^torva reprezentan]i de
marc\ ai exilului rom^nesc nu s-a l\sat `ndelung a[teptat\?
~ntr-o scrisoare sarcastic\, Dorin Tudoran `i reaminte[te pre-
[edintelui c\ pe vremea c^nd rom^nii din diaspor\ scriau
scrisori c\tre autorit\]ile americane pentru a pleda adev\rata
cauz\ a ]\rii, au f\cut-o f\r\ a a[tepta indica]iile nim\nui, fie
ele [i ale unui pre[edinte cobor^t `n politic\ direct din balcon:
�Excelen]\, a[a cum mi-am c^[tigat, f\r\ ajutorul Patriarhului
Teoctist, dreptul de a da socoteal\ doar `n fa]a lui Dumnezeu
pentru ce a `nsemnat [i `nseamn\ via]a mea, tot a[a mi-am
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c^[tigat [i consolidat dreptul de a asculta `n picioare, [i nu `n
genunchi, pe coji de nuc\, imnul Rom^niei. De aceea, c^nd
`mi indica]i prin interviul `n cauz\ ce ([i c^nd) trebuie s\ fac
pentru a avea acest drept, m\ pune]i `n situa]ia de a v\
r\spunde cu toat\ franche]ea: �A se slãbi, Excelenþã!»�

Probabil c\ `nconjurat de at^tea somit\]i culturale, nici
opinia profesorilor Matei Cãlinescu (de la Indiana University,
Bloomington) [i Virgil Nemoianu (de la Catholic University,
Washington, D.C.) nu-l va impresiona prea mult. E greu de
crezut c\ vocile acestor mari personalit\]i ale exilului rom^-
nesc ([i nu numai ale exilului) vor putea scoate din capul
pre[edintelui nostru cre[tin-democrat ideea c\ sentimentele
oamenilor trebuie controlate prin computer. Dar probabil
convingerea c\ soarta i-a fost decis\ de computerul bine p\zit
la alegeri de c\tre Virgil Mãgureanu a r\mas at^t de puternic
`ntip\rit\ `n mintea sa, `nc^t crede c\ e de bon ton s\ o aduc\
`n discu]ie ori de c^te ori situa]ia e groas\ de tot.

C^nd Virgil Nemoianu [i Matei Cãlinescu vorbeau de
patriotismul �lipsit de inteligen]\� al domnului preºedinte
Constantinescu atingeau un punct sensibil al actualei puteri.
~ncrederea orgolioas\ c\ pot da lec]ii f\r\ a primi lec]ii a
zdruncinat destule din convingerile celor care vedeau `n
`nving\torii de la 3 noiembrie o alternativ\ credibil\ `n poli-
tica rom^neasc\. Din p\cate, cu simple cosmetizãri, cu tot
mai frecvente �nuan]\ri� ale promisiunilor din campania
electoral\, echipa domnului Constantinescu nu `[i va atrage
simpatia pleca]ilor. Dup\ cum nu va putea conta la infinit pe
r\bdarea r\ma[ilor, cu ai c\ror nervi ºi ale c\ror speran]e [i
chiar drepturi se joac\ nepermis de mult. (30 aprilie 1997)

~n taiga

Ceea ce o droaie de politicieni [i un ciopor de jurnali[ti
au denun]at violent drept o gaf\ a premierului Ciorbea �
declara]ia c\, o dat\ cu demisia lui Virgil Mãgureanu,
Rom^nia intr\ `n epoca dekaghebizãrii � este, `n realitate, un
excep]ional test al st\rii na]iunii. N-a[ merge at^t de departe
`nc^t s\ spun c\ to]i cei care l-au atacat pe dl. Ciorbea sunt ei
`n[i[i kaghebi[ti. Dar pu]in atin[i de morbul bol[evic tot
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sunt. Dac\ am `n]eles corect, primul-ministru a vrut s\ spun\
c\, ̀ n fine, exist\ toate [ansele reorient\rii politicii rom^ne[ti
exclusiv spre Occident.

C\ `i place sau nu, c\ e adev\rat sau nu, dl. Mãgureanu
a f\cut doar un mic [i timid pas `n a rupe cu trecutul. Nici nu
[tiu de ce fel de pas e vorba, dac\ m\ g^ndesc la ecourile
stranii pe care le avem `n continuare `n telefoane, la febrili-
tatea cu care lucr\tori ai S.R.I.-ului `ncearc\ [i azi, `n 1997,
s\ recruteze turn\tori chiar [i `n [colile generale, ca s\ nu
mai vorbesc de licee [i facult\]i. Prea multe lucruri s-au
desf\[urat `n spatele cortinei de fum `ntre]inute abil de fostul
director al serviciului secret pentru a accepta c\ ne afl\m `n
fa]a unei cu totul alte institu]ii dec^t aceea mo[tenit\ de la
Feliks Djerjinski, via Dr\ghici, Iulian Vlad [i al]i corifei ai
democra]iei.

Nu [tim nimic despre sursele de finan]are ale S.R.I.-ului,
nu [tim absolut nimic despre activit\]ile sale economice,
despre leg\turile politice ale unora din capii s\i, nu [tim
unde e grani]a dintre legalitate [i ilegalitate `n activitatea sa.
Declara]ia stupefiant\ a unui membru al comisiei parlamen-
tare de supraveghere a activit\]ilor institu]iei ne-a dezv\luit
c\ a[a-zisul control asupra S.R.I.-ului aminte[te mai degraba
formalit\]ile vamale din ]\rile civilizate dec^t o activitate
democratic\: nimic de declarat! Vigilen]ii parlamentari nu
fac dec^t s\ dea aprobator din cap `n fa]a unor h^rtii prezen-
tate, c^nd [i cum vor, de conduc\torii enigmaticei institu]ii.

Fire[te, peste tot `n lume serviciile secrete sunt un fel de
stat `n stat. S.R.I.-ul, av^nd `n vedere proto-istoria sa, nu
putea face excep]ie de la regul\. ~ns\ tocmai ̀ n numele acestei
mo[teniri ar fi trebuit s\ fim de o sut\ de ori mai vigilen]i
dec^t sunt, la ei acas\, francezii ori americanii. Acele insti-
tu]ii au fost imaginate pentru a ap\ra valorile democra]iei [i
ale libert\]ii. Cu ocazia plec\rii, dl. Mãgureanu a reamintit
ca pe un triumf faptul c\ vechii securi[ti formeaz\ `n noul
S.R.I. doar treizeci la sut\. Adic\ doar unul la trei. Se ridic\
cel pu]in dou\ probleme. Cea dint^i: chiar [i p\strarea unui
singur securist care l-a slujit pe Ceauºescu [i regimul de
brutal\ reprimare fizic\ [i mental\ e un lux pe care n-ar fi
trebuit s\ ni-l permitem. El explic\ multe dintre catastrofele
vie]ii economice [i sociale ale ultimilor [apte ani.
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A doua chestiune e de strict\ aritmetic\: s\ admitem c\
declara]iile d-lui Mãgureanu sunt corecte. La urma urmelor,
domnia sa a men]ionat un raport `ntre num\rul angaja-
]ilor vechii Securit\]i [i cel al angaja]ilor S.R.I. Dar aici
lucrurile se complicã. Dac\, s\ spunem, Securitatea avea
opt mii de membri (o cifr\ vehiculat\ cu insisten]\), iar
S.R.I.-ul are dou\zeci de mii de membri (s\ m\ corecteze
dl. Mãgureanu!), cei treizeci la sut\ din securi[tii r\ma[i `n
serviciul de tip occidental bricolat de ex-director reprezint\,
de fapt, sut\ la sut\ (minus pension\rile [i alte acte de gra]ie)
din mult l\uda]ii profesioni[ti.

A[adar, `ntr-o chestiune extrem de serioas\, ba chiar
vital\ pentru na]iune, oper\m `n continuare cu declara]ii
neverificabile [i cu promisiuni sfor\itoare. F\r\ s\ pot aduce
argumente sut\ la sut\ relevante, constat doar c\ la Timi[oara
securi[tii care se ocupau de cultur\ p^n\ `n 1989 sunt bine-
mersi `n func]ii (nu [tiu dac\ [i `n grade), [i c\ nu s-au prea
sinchisit de cifrele vehiculate de fostul lor [ef. Dar poate c\
Timi[oara e o excep]ie [i c\ `n restul ]\rii lucrurile stau chiar
a[a cum le-a prezentat dl. Mãgureanu.

Personal, m\ cam `ndoiesc de spusele ex-directorului
S.R.I. Nu din cauza naturii mele suspicioase, ci pentru c\,
de[i se laud\ cu o memorie prodigioas\, domnia sa ne-a dat
un exemplu uluitor de disfunc]iune a acesteia. ~ntrebat de
incisivul redactor-[ef al �Adev\rului� ̀ n leg\tur\ cu semnarea
angajamentului de turn\tor la Securitate, dl. Mãgureanu a
r\spuns cu senin\tate c\ nu-[i mai amintea c\ a semnat un
asemenea act! Incredibil, de trei ori incredibil! E greu s\
cataloghezi o astfel de declara]ie � f\cut\ `n v\zul [i auzul
na]iunii, `n fa]a unor ziari[ti despre care se poate spune
orice, dar nu c\ sunt naivi. Accept^nd c\ dl. Mãgureanu
chiar nu a dat importan]\ h^rtiei pe care a semnat-o, totu[i
r\m^ne suspiciunea de nesim]ire: cum adic\, pactul cu dia-
volul nu a l\sat `n con[tiin]a sa chiar nici o d^r\, oric^t de
sub]ire, de insignifiant\? Orice ar spune dl. Mãgureanu, un
angajament la Securitate nu e acela[i lucru cu semnarea unei
chitan]e pentru c\m\[ile date la sp\lat!

Nu m\ refer acum la informa]iile care au circulat `n leg\-
tur\ cu gradul real al d-lui Mãgureanu `n institu]ia represiv\
a lui Ceauºescu. Dar dac\ n-a avut nici un contact cu
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serviciile secrete, dac\, dup\ semnarea (hai s\ zicem, r\mas\
f\r\ consecin]e) a angajamentului de informator, �profesorul�
[i-a v\zut de cu totul alte activit\]i, cum de a pogor^t asupra
domniei sale, precum un har divin, talentul de a reforma (cu
at^ta str\lucire!) serviciile secrete române? Chiar s\ nu fi
avut dl. Mãgureanu pic de atrac]ie `n aceast\ direc]ie?

~n aceste condi]ii, cred c\ tot ce a spus [i a f\cut dl.
Mãgureanu trebuie privit cu multã circumspec]ie � ca s\ nu
spun de-a dreptul cu suspiciune. C\ domnia sa e principalul
vizat de declara]ia av^ntat\ a premierului, nu e nici un mister.
Or, cred c\, cel pu]in `n aceast\ `mprejurare, dl. Ciorbea [tia
exact ce spune. Nu dau doi bani pe teoriile care sus]in c\
Rom^nia [i serviciile secrete s-au dekaghebizat `nc\ de pe
vremea lui Ceauºescu. Asta ar `nsemna s\ accept\m orbe[te
teza independen]ei totale a stejarului din Scornice[ti. Care
independen]\ s-a v\zut cu ocazia furtului de tehnologie din
vest de c\tre spionajul rom^nesc, imediat transmis\ spre
punere `n practic\ de c\tre fra]ii din taiga. {i care s-a v\zut
[i cu ocazia evenimentelor din decembrie.

A accepta orbe[te c\ Rom^nia e dekaghebizat\ `nseamn\
a admite c\ Gorbaciov n-a avut nici un amestec (ba nici m\car
habar) `n r\sturnarea lui Ceauºescu [i c\ discursul din dimi-
nea]a lui 22 decembrie 1989, `naintea fugii lui Ceauºescu,
i-a fost insuflat pe c\i paranormale. ~nseamn\ a crede c\
cincizeci de ani de `ndobitocire bol[evic\ nu au l\sat nici o
amprent\ asupra stilului de lucru din poli]ie, servicii secrete
[i armat\. ~nseamn\ a ne iluziona c\ suntem iar\[i fruntea
Europei [i a lumii, c^nd, `n realitate, nu suntem dec^t o
nefericit\ na]ie aruncat\ de istorie la marginea celei mai
sinistre stepe mentale care a existat vreodat\.

~n concluzie: afl\torii `n treab\ care s-au revoltat c\ gura
p\c\tosului Ciorbea a spus, `n fine, [i un adev\r, sunt, vorba
poetului, fie sminti]i, fie � ceea ce cred, mai degrab\, c\ e
cazul � mi[ei. (14 mai 1997)
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Paloarea trece la urma[

Nu e nici un secret c\ p^n\ [i cei mai obiectivi
comentatori politici recurg adeseori la arma nedreapt\ a
exager\rii. Nu v\d, `n principiu, un r\u `n asta. Ca [i textul
literar, comentariul politic tr\ie[te, adeseori, din hiperbol\,
din amplificare retoric\, din licen]e poetice, din distorsiuni
gigantice. De `n]eles: pia]a e destul de aglomerat\, iar auto-
rul trebuie s\ vin\ cu argumente eclatante, dac\ nu vrea s\-[i
piard\ cititorii. Sunt con[tient c\ eu `nsumi cad adeseori
`n acest p\cat. Iar r^ndurile de fa]\ sunt scrise din per-
spectiva unuia care nu are nici un argument s\ ridice el, cel
dint^i, piatra.

Urm\resc de mai mult\ vreme evolu]ia `n zig-zag a lui
Cristian Tudor Popescu, mai ales de c^nd e invitat permanent
al unei emisiuni televizate. M\rturisesc, din capul locului, c\
nu-mi displace deloc aerul s\u auster de procuror gata s\-[i
sf^[ie victima. Nu m\ deranjeaz\ nici privirea lui b\nuitoare,
de dul\u `nr\it [i h\mesit. Partea proast\ e c\, de cele mai
multe ori, acestea sunt o simpl\ recuzit\. {i c\ tonul vehement
ascunde `ntreb\ri c^t se poate de politicoase. Poate pentru c\
se bazeaz\ prea mult pe enun]uri ultimative [i prea pu]in pe
argumente. {i totu[i, dl. Popescu [i-a creat, `n scurt timp,
renumele unui publicist inclement, al unui Saint-Just care nu
s-ar sfii s\-[i amendeze nici propria mam\ dac\ ar prinde-o
f\r\ bilet `n tramvai.

Nu cunosc nici un fel de detaliu asupra rolului jucat de
c\tre dl. Popescu `n constituirea profilului actual al ziarului
�Adev\rul�, al c\rui redactor-[ef este. ~ns\ ceva ̀ mi spune c\
amestecul de na]ionalism agresiv [i de ulcerat\ xenofobie,
combinat cu o real\ dorin]\ de justi]ie social\ au trecut de la
omul Popescu asupra `ntregului colectiv al gazetei. De altfel,
un ins timorat, cu un trecut tulbure, precum r\spopitul domn
Tinu, e prea vulnerabil pentru a se erija `n ideolog postrevo-
lu]ionar al fostului organ al Partidului Comunist. Am v\zut [i
eu emisiunea `n care actualii redactori ai ziarului clamau cu
patetism c\ nu exist\ nici o leg\tur\ `ntre ei [i ideologia lui
Leonte R\utu. A[a o fi, `ns\, vorba unui poet, paloarea trece
`ntotdeauna la urma[i.
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Poate c\ n-a[ fi scris acest articol dac\, `n ultima vreme,
�Adev\rul� domnului Popescu nu ar fi s\rit r\u de tot peste
cal. Pentru c\, am uitat s\ spun, ca orice na]ionalist autentic,
dl. C.T. Popescu e [i un anti-monarhist `nr\it. A-i vorbi de
regalitate acestui �ins de extrac]ie umil\�, cum se auto-
caracterizeaz\, e ca [i cum i-ai pune pistolul la t^mpl\ [i l-ai
for]a s\-[i trag\, pe loc, un glonte `n cap. N\scut republican
([i mort, probabil, republican), dl. C.T. Popescu nu vrea s\
aud\ de alt\ tradi]ie dec^t aceea care porne[te, `n Rom^nia, o
dat\ cu Candiano Popescu [i Mi]a Baston. Tot restul, regali-
tatea lui Decebal [i a lui {tefan cel Mare, a lui Mircea [i a lui
Mihai (ca s\ folosesc pu]in repertoriul demagogiei... republi-
cane) nu-l privesc pe ap\r\torul valorilor na]ionale puse `n
primejdie de diver[i antirom^ni, al c\ror nume e scrijelit cu
aten]ie de editorialistul �Adev\rului� spre ve[nica afurisire.

Nu e nici o problem\ c\ dl. Popescu e republican [i nu
cred c\ i-a trecut cuiva prin cap s\-l trag\ de m^nec\ din
cauza acestor convingeri. Iubitor de statistici [i de voturi
majoritare, el `[i iese `ns\ din min]i c^nd aude de ideea de
minoritate. Ce-l deranjeaz\ pe C.T. Popescu dac\ o str\lucit\
inteligen]\ a vremii noastre, precum Gabriel Liiceanu, prefer\
s\ stea ̀ n compania minorit\]ii (�minuscule�) regaliste, dec^t
`n a majorit\]ii (�zdrobitoare�) republicane? Fiecare cu op]i-
unile sale � de[i, dac\ m\ g^ndesc bine, ziarul la care lucreaz\
domnia sa e un specialist `n schimbarea p\rerilor cu ajutorul
b^tei [i al for]ei (republicane [i ea) minere[ti: nu revista
�22�, diabolizat\ de C.T. Popescu, a f\cut apologia asasi-
natelor comise de ortacii lui Cozma, ci at^t de republicanul
�Adev\r� al c\rui ideolog principal este.

Nu voi merge at^t de departe ̀ nc^t s\ spun c\ ura visceral\
împotriva minorit\]ilor (iat\, am adus deja `n discu]ie dou\
minorit\]i `mpotriva c\rora dl. Popescu lupt\ cu `nfl\c\rarea
tembel\ a unui cruciat care a stat prea mult la soare, maghiarii
[i monarhi[tii) e o formã a patologiei. Dar un reflex comunist
tot e. Numai Ceauºescu [i Iliescu au visat `n ]ara asta unani-
mit\]i [i putere discre]ionar\, [i nu e de mirare c\ tovar\[ii
d-lui C.T. Popescu s-au gr\bit s\ se ploconeasc\ primii
la picioarele lor. C\ detest\ pluralismul (forma tipic\ de
manifestare a minorit\]ii abhorate de redactorul-[ef al
�Adev\rului�, de la politic\ la etnie [i de la profesie la
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inteligen]\) nu mai e nici o noutate. Dar c\ ura sa fa]\ de
diversitate atinge cotele celui mai josnic anti-semitism e deja
un lucru ce trebuie urgent pus la punct.

Spre a nu fi invinuit [i eu de urechism, citez dintr-un
recent articol `nfuriat al d-lui C.T. Popescu: �Culmea `ns\,
`n cea mai recent\ emisiune pe teme monarhiste, derulatã
vineri pe TVR 1, un A. Cornea, analist la revista «22», cum
scria pe ecran, `[i permite s\ spun\ despre ziarul «Adev\rul»,
care nu f\cuse dec^t s\ taxeze penibilele b^lb^ieli ale
monarhistului guvernamental Hossu-Longhin `n leg\tur\ cu
re`mpropriet\rirea familiei regale cu palatele Elisabeta [i
S\v^r[in, `[i permite deci acest nemernic s\ afirme c\
«Adev\rul», ziarul num\rul unu al ]\rii, are manifest\ri
antidemocratice�. Opresc, deocamdat\, citatul aici pentru
c^teva preciz\ri.

Prima: nu [tiu dac\ �umila dumisale extrac]ie� (m-a[
bucura s\ fie doar social\, nu [i intelectual\, cum pare) l-a
`mpiedicat pe [eful �Adev\rului� s\ afle p^n\ acum c\ anoni-
mul A. Cornea, pe care-l be[telea `n stilul celei mai dec\zute
mahalale, e unul dintre str\luci]ii tineri intelectuali ai
Rom^niei. Traduc\tor al lui Platon [i Plotin, autor al unor
splendide c\r]i despre arta, cultura [i filozofia antichit\]ii,
dl. Andrei Cornea nu e, `n nici un caz, un fitecine pe care un
autor de povestioare S.F., precum oarecarele C.T. Popescu,
s\-l ia peste picior.

A doua: a scrie despre un adversar politic c\ e un
nemernic nu `nseamnã altceva dec^t a te plasa tu `nsu]i `n
aceea[i categorie.

A treia: oric^t de `ng\duitor a[ fi, nu pot s\ nu descifrez
`n intoleran]a d-lui C.T. Popescu altceva dec^t o form\ inci-
pient\ de paranoia profesional\. Cum adic\, pentru c\ e citit\
de c^teva sute de mii de oameni (la urma urmelor, o
minoritate [i ei, nu?), �Adev\rul� trebuie s\ devin\ Biblia
societ\]ii rom^ne[ti `n tranzi]ie? Dacã am s\ v\d `n asta
nostalgia de a redeveni �Sc^nteia� de odinioar\ � ziarul care
nu gre[e[te [i nu d\ rateuri � m\ va califica [i pe mine drept
nemernic? ~mi asum acest risc.

Continuu s\ citez: �~n prima clip\, nu po]i dec^t s\
r\m^i tr\znit, paralizat ̀ n fa]a unei asemenea enormit\]i icnite
de m\trea]a aceea cu barb\. Cum, domnule? Rom^nul \sta
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de aeroport, schilod pe din\untru, roz\torul \sta de burse
pe-afar\, emanatul din spuma murdar\ a a[a-zisei f\r\ de
]ar\, homunculul crescut `n spinarea unui popor nefericit,
ajunge s\ insulte la Televiziunea Na]ional\ sutele de mii de
cititori ai «Adev\rului» spun^ndu-le c\ ziarul pe care `l citesc
e antidemocratic?�.

Cred c\ citatul vorbe[te de la sine [i define[te limpede
concep]iile despre democra]ie ale d-lui Cristian Tudor
Popescu. Dac\ a fi democrat `nseamn\ a numi pe cel ale
c\rui idei nu-]i plac �o m\trea]\ cu barb\�, ne-am l\murit.
N-am auzit p^n\ acum pe nimeni s\-l atace pe dl. Popescu
din cauza dizgra]ioasei dumisale chelii � ̀ ns\ i-a[ s\ri imediat
`n ap\rare, dac\ acest lucru s-ar `nt^mpla. Dar a readuce `n
actualitate sintagme din propaganda nazist\ [i fascist\, e
totu[i prea mult. E o ru[ine care dezonoreaz\ pe oricine ia un
condei ̀ n m^n\ � [i se mai pretinde, pe deasupra, [i democrat.
Dac\ ziarul �cel mai democratic� al Rom^niei (nu?) `[i
bazeaz\ argumentele pe un xenofobism s\lbatic (�elita f\r\
]ar\�, �Rom^nul de aeroport�, �homuncul crescut pe spi-
narea unui popor nefericit� etc.), `nseamn\ c\ ceva nu e `n
regul\ cu noi to]i. Iar dac\ vom continua s\ trecem pasivi pe
l^ng\ manifest\rile sinistre ale unor astfel de iresponsabili,
ne vom merita cu prisosin]\ soarta.

~n ce m\ prive[te, vorba cuiva, prefer s\ gre[esc al\turi
de adversarii d-lui C.T. Popescu, dec^t s\ am dreptate `n
compania sa. (28 mai 1997)

M^hniri de t^n\r detractor

Dup\ [ase luni `n care, aproape s\pt\m^nal, am scris
pagini nepl\cute urechilor noii puteri, cred c\ a venit momen-
tul unei scurte explica]ii. Poate c\ ipoteticii mei cititori n-au
nici un impuls s-o asculte, `ns\ eu simt nevoia s-o dau. Ea se
leag\ de-o `nt^mplare plin\ de t^lc, `n urma c\reia am putut
s\ constat c^t de deformat percepem, cu to]ii, realitatea.
~nt^mplarea cu pricina e legat\ de onorarea unei ciudate
vizite la Cotroceni, unde l-am `nso]it, al\turi de Vladimir
Tism\neanu [i Ioan T. Morar, pe Adam Michnik. De fapt,
ciud\]eniile au fost mai multe. Una dintre ele � [i la ea am s\
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m\ refer pe larg � a constat `n felul `n care dl. Emil
Constantinescu m-a prezentat lui Adam Michnik (las deoparte
faptul c\ venisem la Cotroceni al\turi de faimosul dizident
polonez, care cam [tia `n ce ape m\ scald, m\car pentru cã
eram co-traduc\tor al primei sale c\r]i `n rom^ne[te, Scrisori
din `nchisoare [i alte eseuri, publicat\ de Editura Polirom):
�Unul din marii mei detractori, al\turi de Corneliu Vadim
Tudor!�.

Fire[te, totul fusese spus `n glum\, ca `ntre ni[te oameni
de spirit. ~n aceea[i not\, i-am replicat pre[edintelui c\ Vadim
Tudor `l critica, probabil, pentru c\ e prea liberal, pe c^nd
dup\ gustul meu, domnia sa nu e suficient de liberal! Repet,
totul pe un ton de sub]ire [i vesel\ diploma]ie. Dar ceva-ceva
era ̀ n mintea d-lui pre[edinte, dup\ cum eu cred ̀ n continuare
`n ceea ce i-am spus. C^nd am rostit cuv^ntul �liberal�, nu-i
acordam, desigur, nuan]a doctrinar\ (greu imputabil\, de
altfel, unui cre[tin-democrat impenitent), ci sensul curent, de
larg\ deschidere social\, intelectual\ etc.

Sunt profund ̀ ntristat c\ pozi]ia mea fa]\ de actualul regim
poate fi comparat\, chiar [i `n glum\, cu aceea a unui dema-
gog de cea mai joas\ spe]\, precum Vadim Tudor. Ea nu are,
de altfel, nici un fundament. M\car c\ � dac\ nu m\ `n[el �
au existat perioade `n care Vadim Tudor l-a criticat pe Ion
Iliescu la fel de vehement precum am f\cut-o eu, ̀ ns\ nim\nui
nu i-a trecut prin cap s\ apropie numele noastre. Nici nu avea
cum, de vreme ce motiva]iile erau cu totul deosebite.

La fel [i acum: insanit\]ile lui Vadim sunt emana]ia unui
resentimentar primitiv care ar vrea s\ nu mai r\m^n\ din ]ara
asta piatr\ pe piatr\, pentru a putea apoi, al\turi de [leahta
de profitori din jurul s\u, s\ p\trund\ `n avanscena vie]ii
politice. E inutil s\ spun c\ vorbele mele aspre au cu totul alt
mobil. M\ num\r `ntre cei care ar vrea, din toate puterile,
ca actuala echip\ s\ izb^ndeasc\. Problema e c\, oric^t
m-a[ str\dui, nu v\d dec^t pu]ine elemente `ncurajatoare.
Pu]ine [i firave.

M\ [ocheaz\, mai `nt^i, suficien]a at^t de rapid instalat\
`n r^ndul clasei politice de la guvernare. Nici acum, la [ase
luni de la alegeri, ̀ nving\torii nu par s\-[i fi revenit din [ocul
triumfului, proiecta]i de voin]a unui electorat exasperat `n
prima linie a b\t\liei politice. Incoeren]a, haosul, apatia,
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politicianismul ieftin, pe scurt, incompeten]a ies la iveal\ `n
fiecare din ac]iunile patronate de echipa din jurul domnilor
Constantinescu, Ciorbea [i Diaconescu. Pe c^t de vocali,
`nfl\c\ra]i [i virili erau `n campania electoral\, pe at^t de
retractili, posaci [i deruta]i ni se `nf\]i[eaz\ acum.

~n al doilea r^nd, irit\ men]inerea `n structurile decizio-
nale a at^tor indivizi care au ar\tat, vreme de decenii, de ce
sunt `n stare. Aici, problema e nevralgic\ la extrem: nu [tiu
`n ce m\sur\ e vorba de absen]a voin]ei de schimbare sau
de incapacitatea de a g\si `nlocuitori credibili. Din p\cate,
gogoa[a cu cele cincisprezece mii de cadre gata s\ ia cu asalt
func]iile publice se ̀ ntoarce ca un bumerang ̀ mpotriva impru-
den]ilor care s-au l\udat cu pas\rea de pe gard. Situa]ia
revolt\toare de la Externe e un perfect exemplu pentru ceea
ce vreau s\ spun.

~n al treilea r^nd, m\ uluie[te u[urin]a cu care
dl. Constantinescu cedeaz\ la fiecare preten]ie a partidului-
-comando al lui Petre Roman. N-a fost subiect `n care pre-
[edintele s\ nu fi aprobat patern, ba chiar s\ fi `ncurajat,
obr\zniciile fo[tilor alia]i [i proteja]i ai lui Ion Iliescu. S\ nu
mai spun c\ fa]\ de demolatorul na]ional num\rul unu, fostul
chiria[ al Cotrocenilor, pre[edintele are o atitudine cel pu]in
fratern\: ca [i cum ne-am fi blocat, ̀ n perpetuitate, la nivelul
lui 1990, Iliescu pretinde orice [i i se aprob\ orice. C^t ai fi
de tolerant, de politicos [i de fair-play, [i tot te duce g^ndul
la niscaiva aranjamente de culise. Dac\ mai ad\ug\m acestei
situa]ii enormitatea care circul\ insistent, conform c\reia
actualii guvernan]i refuz\ s\ ia vreo m\sur\ `mpotriva împi-
l\torilor ]\rii de team\ c\ o dat\ cur\]it de usc\turile
iliesciano-n\st\se[ti P.D.S.R.-ul ar putea deveni un partid
puternic [i credibil, care `n anul 2000 ar c^[tiga deta[at
alegerile, tabloul devine [i mai hidos.

~n al patrulea r^nd, m\ demoralizeaz\ ideea c\ oricine
vine la putere `n Rom^nia dob^nde[te imediat sentimentul c\
nu va mai pleca niciodat\ de acolo. Toate actele pre[edintelui
o dovedesc. Evolu^nd `ntre o prea timpurie suficien]\, c^nd
e s\ afle p\rerile altora, [i o prost ascuns\ neputin]\, c^nd
e s\ rezolve vreuna din marile probleme ale ]\rii,
dl. Constantinescu e un r\u exemplu pentru cei care-l `ncon-
joar\. (Nu vorbesc de [irurile concentrice de sepepi[ti,
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probabil aceia[i de pe vremea lui Ion Iliescu, al c\ror rol e s\
creeze o atmosfer\ de mar]ial\, istoric\ `n]epenire, propice,
nu-i a[a, marilor inspira]ii preziden]iale). Autoritar doar `n
stil, nu [i `n con]inut, am impresia c\ [eful statului se `ncon-
joar\, tot mai mult, de posesori de urechi ve[nic ciulite, gata
`n orice moment s\-l aplaude frenetic. Cred, dimpotriv\, c\
`n etapa actual\, c^nd Rom^nia nu a atins `nc\ splendoarea
epocii lui Augustus, sf\tuitorii pre[edintelui ar trebui s\-l
trag\ r\ut\cios-responsabil de m^nec\, iar nu s\-i ridice la
fileu mingi umplute cu primejdiosul aer al paranoiei.

~n fine, `n al nu [tiu c^telea r^nd, `mi displace profund
distan]a dintre vorb\ [i fapt\ `n guvernarea `nceput\ la
3 noiembrie 1996. Domnii de la putere au uitat prea devreme
c\ au ajuns `n jil]urile de onoare pentru c\ se a[tepta din
partea lor schimbarea. Mandatul ce li s-a dat e unul imperativ,
[i nu unul facultativ. Dup\ [apte ani de dezastre iliesciene,
nimeni nu mai are nevoie de l\l\iala, urechismul [i jalnica
improviza]ie a unor l\utari politici dep\[i]i de vremuri. M\
cutremur de fiecare dat\ c^nd camerele de luat vederi ale
televiziunii se abat spre b\ncile pene]ecediste. Nu trebuie s\
ai geniul fiziognomi[tilor medievali pentru a citi pe chipurile
lor resemnarea [i neputin]a, lipsa de chef de a lua de coarne
imensele probleme ale ]\rii.

Ce repro[ez eu regimului Constantinescu e vinovata tra-
gere de timp. Mi s-ar putea repro[a c\ dezastrul Rom^niei nu
poate fi reparat peste noapte. Corect. Doar c\ nu despre asta
e vorba `n propozi]ie. Una e s\ aduci ]ara la nivelul Japoniei,
[i alta e s\ ar\]i voin]a politic\ de-a o face. Or, ceea ce am
v\zut p^n\ acum e o `ntrist\toare exhibare a neputin]ei, a
derutei [i a indeciziei. Nefirescul entuziasm cu care dl.
Constantinescu aprob\ toate abera]iile venite dinspre fo[tii
guvernan]i e dovada cea mai clar\ a confuziei peste care
domne[te pre[edintele. Articolele din acest col] de pagin\
asta [i-au propus: s\-i reaminteasc\, politicos dar ferm, c\ a
ajuns la putere purtat de voin]a schimb\rii pe care rom^nii o
doresc cu disperare, [i nu pentru cine [tie ce ̀ nchipuite calit\]i
personale. ~n numele acestui minim adevãr, el nu are nici un
drept de a deveni azilul ambulant al celor care ne-au aruncat
cu cinism `n pr\pastie. (4 iunie 1997)
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{armul secret al incompeten]ei

{ase ani de zile ne-am pl^ns c\ ]ara e guvernat\ de cei
mai pro[ti dintre noi. Oameni cu studiile `ncropite, intra]i
devreme `n jugul ideologiei bol[evice, ori proteja]ii acestora,
altfel spus, fiii [i nepo]ii lui Stalin, au pretins c\ vor face din
Rom^nia o ]ar\ a laptelui [i a mierii. Au f\cut doar una a
viermilor [i a fierii. C^nd, la 3 noiembrie 1996, ei au fost
m\tura]i din fruntea bucatelor, am r\suflat u[ura]i: `n fine,
urma s\ intr\m `n normalitate, `ntr-un regim care, `n ciuda
sl\biciunilor inerente, `n ciuda aplec\rii destul de vizibile
spre demagogie, p\rea, totu[i, alc\tuit din oameni normali.
{i, mai ales, inteligen]i.

A venit, `ns\, vremea ca premierul-primar Ciorbea s\-[i
prezinte programul de guvernare. Lung [i plicticos, `ntr-o
splendid\ limb\ de lemn vãcaroiot\. Am sperat, totu[i, c\
dincolo de confuzia de g^ndire a primului-ministru exist\ o
limpezime de cristal a ac]iunii. A[! A trecut, atunci, nebã-
gat\ `n seam\ una dintre perlele care constituie deliciul ori-
c\rei antologii a inep]iilor. Perla pe care, ast\zi, o vedem
ie[ind din cochilie [i f\c^nd ravagii `n c^teva din cele mai
sensibile domenii ale vie]ii publice.

~n stil de mare senior, dl. Ciorbea anun]a priorit\]ile
guvern\rii sale: s\n\tatea, ̀ nv\]\m^ntul [i cultura. Totul spus
cu m^ndria [i responsabilitatea unui `n]elept, care `n]elege c\
o ]ar\ de oameni bolnavi [i analfabe]i nu poate fi salvat\ de la
pieire. Satisfac]ie de scurt\ durat\: acela[i premier, ̀ n acela[i
discurs, a comunicat, la fel de senin, c\, din p\cate, `n viito-
rul previzibil, nu va face nimic pentru scoaterea din situa]ia
catastrofal\ a acestor domenii. Am reflectat `ndelung asupra
semnifica]iei oracularelor vorbe ciorbiste. Nu am priceput,
nici atunci, dup\ cum nu pricep nici acum, de ce avea primul-
ministru nevoie de aceast\ fent\, mai mult fotbalistic\ dec^t
politic\. La ce bun s\ anun]e o prioritate, dac\ imediat o
retrogradeaz\ `n subsolul chestiunilor insignifiante?

Ce a urmat a dep\[it `ns\ orice imagina]ie. M\ am\geam
cu g^ndul c\ respectivele domenii vor r\m^ne m\car la nivelul
lamentabil la care le l\sase regimul Iliescu. Nici pomeneal\.
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Incapabil s\ pun\ `n practic\ reforma, neputincios `n fa]a
buldozerelor cu care-l amenin]au fo[tii colegi ai fostului s\u
coleg Mitrea, total incoerent c^nd e s\ g^ndeasc\ o schi]\
viabil\ de redresare a economiei, ce [i-a zis guvernantul [ef:
ia s\ lucrez eu pu]in la cutia cranian\ a na]iei, c\ tot domnesc
eu peste un popor care nu g^nde[te! {i-a suflecat, gospo-
d\re[te, ardelene[te, m^inile, [i d\-i b\taie!

Ce se `nt^mpl\ `n sectoarele invocate, se vede. ~ntr-o ]ar\
`n care absen]a s\lilor de spital era demult cronicizat\, inven-
tivul Ciorbea vine cu ideea c\, de vreme ce `n saloane se aflã
prea multe paturi, acestea trebuie reduse drastic! Gospo-
darului cu dubl\ reparti]ie, guvern [i primãrie, nu i-a trecut
nici o clipã prin minte c\ solu]ia se afl\ ̀ n cu totul alt\ parte:
`n construirea de noi spitale! Cu ce bani? Cu banii arunca]i
zilnic pe apa S^mbetei de uria[ele muzee de fiare vechi,
numite combinate chimice, siderurgice etc., dar pe care
nu `ndr\zne[te s\ le �restructureze�, de teama protestelor
muncitore[ti.

Parc\ nu asta fusese `n]elegerea, `nainte de alegeri. Pe
c^nd se aflau `n opozi]ie, actualii guvernan]i vedeau mai bine
care sunt priorit\]ile Rom^niei, ce poate fi eliminat cu folos,
[i ce poate fi distrus ireversibil. O fabric\ poate fi oric^nd
repus\ `n func]iune, modernizat\ [i chiar recl\dit\. Dar s\n\-
tatea oamenilor nu se mai reface. C^nd medicamentele au
atins pre]uri astronomice, c^nd b\tr^nii mor cu zile, `n sal-
v\ri, purta]i de la un spital la altul, primul-ministru adaug\
propriul cinism nesim]irii asasine mo[tenite de la iliescieni.
Asta s\ fie guvernarea luminat\ a oamenilor de[tep]i? Asta
s\ `n]elegem din Contractul cu Rom^nia? C\ `n dou\ sute de
zile ne vor extermina pe to]i?

C^nd e vorba de s\n\tatea unei popula]ii care pl\te[te de
decenii bani grei pentru protec]ia socialã [i medical\, nici un
premier de pe lume nu are dreptul s\-[i bat\ joc de oameni.
C\ e [i infinit\ demagogie `n reducerile lui Ciorbea, e clar:
merg^nd pe acela[i stil al furtului c\ciulii, diminu\rile efec-
tive de personal din domeniul s\n\t\]ii se afl\, `n realitate,
mult sub cifrele anun]ate. Cu alte cuvinte, guvernul �taie� [i
a[a-numitele �locuri vacante�, pentru care oricum nu scoate
nici un leu din buzunar! {i atunci? Atunci, guvernul mai
raporteaz\ o victorie asupra lui `nsu[i!
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Nu mai vorbesc de grote[tile m\suri ale intern\rii
pacien]ilor doar pe timpul zilei. ~nainte de a lua o astfel de
m\sur\, marii restructuratori ar fi trebuit s\ se `ntrebe dac\
nu cumva pierderile vor fi mai mari dec^t economiile; dar
dac\ mul]i dintre pacien]ii trimi[i seara acas\ fac peste noapte
complica]ii? Nu cumva benzina salv\rilor e mai scump\
dec^t economicoasele paturi de spital � care m\car nu
polueaz\? Sau poate scandalul cu nefericitul l\sat s\ moar\
`n strad\ a fost un experiment reu[it, care urmeaz\, `n urm\-
toarele dou\ sute de zile, s\ fie generalizat?

Dac\ ne-am obi[nuit demult cu sacrificarea zilei de azi,
am\gi]i mereu c\, `n ciuda prezentului de groaz\, avem un
viitor de aur, iat\ c\ dl. Ciorbea schimb\ tactica. El nu
love[te doar la fluierele picioarelor prezentului, ci [i `n moa-
lele capului viitorului. Se vorbe[te deja de mari reduceri de
personal ̀ n ̀ nv\]\m^nt � inclusiv ̀ n cel superior. Se lanseaz\,
pe c\ile cunoscute ale �b\ie]ilor de `ncredere�, zvonuri `n
leg\tur\ cu sistarea avans\rilor `n universit\]i, cu cre[terea
normei didactice, cu mic[orarea cifrei de [colarizare. Nu e
destul c\ min]ile cele mai luminate ale ]\rii sunt pl\tite cu
salarii de mizerie, nu e deja o ru[ine c\ `nv\]\m^ntul rom^-
nesc e r\mas la nivelul Amintirilor lui Creang\, mai trebuie
s\ vin\ dl. Ciorbea (v\ aminti]i, fostul lider al sindicatului
din `nv\]\m^nt!) s\ dea lovitura de gra]ie!

Speram c\ m\car o putere constituit\, `n cea mai mare
parte, din oameni cu oarecare scaun la cap va `n]elege c\ un
popor f\r\ culturã nu e dec^t o popula]ie. Nu [tiu dac\
dl. Ciorbea [i-a propus s\ ne aduc\, `n timpul mandatului
s\u, la stadiul civiliza]iilor primitive. Probabil c\ programul
prioritar de sprijin al culturii se va materializa `n retrimiterea
pictorilor `n pe[teri, a poe]ilor la scrierea cuneiform\ [i a
actorilor `n b^lciuri.

Cum altfel dec^t neru[inare s\ califici actele de guvernare
ale celor care ne-au tras clapa la 3 noiembrie? Neru[inat\ e
[i preten]ia d-lui Ciorbea de a administra, simultan, [i ]ara,
[i Capitala. Nu [tiu pe ce invizibile talente se bazeaz\ ifosele
domniei sale, de vreme ce prin locurile pe unde a trecut
subzist\ un suspect iz de `ncetineal\, confuzie [i incom-
peten]\. Z^mbetul moale cu care premierul populeaz\, mai
nou, ecranele televizoarelor nu ]ine, din p\cate, loc nici de
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pat de spital, nici de curs universitar [i nici de vopsele pentru
pictur\. Lentoarea cu care taie `n creierul na]iunii nu trebuie
s\ ne induc\ `n eroare: e, poate, singura opera]ie care are
[anse de a-i reu[i. P\cat c\, prin[i la col] de o istorie viclean\,
am votat cu ambele m^ini pentru ni[te farsori cinici. Nu ne-a
mai r\mas nici m\car [ansa de a da vina pe kaghebi[ti, pe
comuni[ti, pe nomenklaturi[ti: eficien]a guvernului Ciorbea
de a se substitui, simultan, tuturor, e demn\ de cele mai triste
episoade istorice, `n care, cu senin\tate, un `ntreg popor se
autocastreaz\. (18 iunie 1997)

Sutana mar]ial\

Asemeni `nainte-merg\torului Voican-Voiculescu, fiecare
avem perplexit\]ile noastre. ~n ce m\ prive[te, r\m^n absolut
siderat ori de c^te ori citesc despre popularitatea, credibi-
litatea, autoritatea etc. de care se bucur\ printre rom^ni, la
fiecare sondaj, dou\ institu]ii: Armata [i Biserica. ~mi voi
m\sura bine cuvintele, pentru c\, de[i vajnice bugetofage,
organismele cu pricina sunt [i lesne iritabile. Spre a nu l\sa
loc nici unui dubiu, spun de la bun `nceput c\ le consider, `n
principiu, institu]ii `nc\ utile `n statul modern, cu condi]ia s\
[tim clar care le sunt `ndatoririle [i drepturile. Pe de alt\
parte, `mi repugn\ `n egal\ m\sur\ ideea unui stat militar, ca
[i aceea a unuia religios-fundamentalist. Consider c\ ambele
experimente sunt nefaste � [i e suficient s\ arunc\m o privire
pe harta actual\ a lumii pentru a culege exemplele.

Nu-mi pot, `ns\, reprima `ntrebarea ce-o fi `n mintea
rom^nilor atunci c^nd ̀ [i manifest\ entuziasmul, zgomotos [i
constant, fa]\ de aceste institu]ii [i nu fa]\ de altele. De ce
nu Parlamentul, de pildã? Sau Poli]ia? Sau Justi]ia? Sau
Guvernul? La ce fel de stimuli r\spund rom^nii atunci când
voteaz\ f\r\ s\ clipeasc\ pentru douã institu]ii `n uniform\?
~ntrebarea nu e pl\cut\, r\spunsurile nu sunt u[or de dat.
Dac\ `ncerc\m s\ afl\m impactul lor asupra vie]ii de fiecare
zi a cet\]eanului, lucrurile devin `nc\ mai enigmatice.

~n ciuda basmelor despre trecutul glorios s\dite `n tineri
la lec]iile de istorie (simple anexe ale propagandei oficiale),
tristul adev\r e c\ noi, rom^nii, n-am prea excelat la capitolul
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vitejie. Sau, pentru a `ndulci exprimarea, vitejia noastr\ a
func]ionat cam inegal [i `n salturi. Dup\ momente de glorie
`n lupt\ au urmat `ntotdeauna lungi r\stimpuri de letargie, `n
care cotropitorii au f\cut cu noi ce-au vrut. Ca s\ nu mai
vorbesc de misteriosul paradox c\ de fiecare dat\ c^nd
Alexandru cel Bun, Mircea ori {tefan le administrau turcilor
c^te o chelfaneal\ zdravan\, imediat `ncepeau s\ le pl\teasc\
[i tribut!

Pe de alt\ parte, nu m\ num\r printre cei care cred c\
b\t\liile istoriei sunt c^[tigate ori pierdute o dat\ pentru
totdeauna. E prea pu]in important c\ grecii `nvingeau, acum
patru-cinci mii de ani, pe toat\ lumea, dac\ ast\zi mul]i
dintre ei fac pe hamalii prin porturile lumii. Nu m\ impre-
sioneaz\ nici splendoarea armatelor arabe din antichitate,
c^nd, `n r\zboiul Golfului, imaginile de televiziune transmi-
teau ru[inoase scene `n care urma[ii lui Darius [i Xerxes
cer[eau, `ngenunchea]i, mil\ `n fa]a unor solda]i yanchei `n
vinele c\rora curgeau doar c^teva decenii de istorie. Trecutul
trebuie cucerit [i recucerit mereu.

Ceea ce conteaz\ cu adev\rat e istoria ultimului secol.
Istoria care ne afecteaz\ ̀ n mod direct [i dureros. Din p\cate,
[i la acest capitol st\m extrem de prost. Dup\ luptele de la
M\r\[e[ti (`n care, s\ nu uit\m, am c^[tigat o b\t\lie, nu
r\zboiul!), nimic glorios legat de faptele de arme ale na]iei.
~nfr^ngeri cam peste tot, alung\ri ru[inoase [i dinspre Est, [i
dinspre Vest. Dac\ l\s\m de-o parte faptul c\ cele mai mari
tragedii din istoria modern\ a ]\rii (cedarea Ardealului [i a
Basarabiei) au avut loc f\r\ ca armata s\ trag\ o singur\ dat\
sabia din teac\, peisajul e deprimant de tot.

Despre istoria armatei `n timpul comunismului, ce s\ mai
vorbim? Simpl\ organiza]ie ideologic\ `n m^na dictaturii, ea
a avut mai degrab\ un rol represiv, de `n\bu[ire a oric\rei
`ncerc\ri de a scoate din obscurantismul bol[evic na]iunea.
S-au uitat cam repede miile de tineri pe care ofi]eri [i solda]i
ai armatei rom^ne i-au lichidat f\r\ mil\ la frontiere. A trecut
`n uitare [i rolul nefast, asasin, jucat de armat\ `n timpul
colectiviz\rii, al deport\rilor din B\r\gan [i ori de c^te ori a
fost necesar s\ se bage groaza `n popula]ie.

Nu m\ mai mir\, ̀ n aceste condi]ii, c\ s-a [ters cu buretele
tragica implicare a armatei ̀ n evenimentele din decembrie 1989.
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Cot la cot cu Securitatea, armata a tras cu cinism `n rom^ni,
ap\r^nd cauze cu totul str\ine de idealul na]ional pe care, pe
de alt\ parte, `l exult\ la modul isteric. Dar poate c\ acesta e
blestemul poporului rom^n: s\ iubeasc\ p\tima[ pe cel care
`l chinuie cu bestialitate! Aminti]i-v\ c\ milioane de patrio]i
au intrat f\r\ s\ clipeasc\ `ntr-un partid care numai interesele
Rom^niei nu le servea!

Nici cu Biserica Ortodox\, devenit\ prin scamatorie
politic\ biserica na]ional\, adic\ de stat, lucrurile nu stau
mai bine. Beneficiari ai marii tic\lo[ii provocate de bol[evici
prin scoaterea `n afara legii a Bisericii Greco-catolice,
ierarhii ortodoc[i au jucat, o jum\tate de veac, tontoroiul
politic de g^t cu asasinii poporului rom^n. ~n Biserica
Ortodoxã Rom^n\, [i nu `n cine [tie ce catacombe satanice,
erau prosl\vi]i, zi de zi, p^n\ la grea]\, �conduc\torii
Republicii Socialiste Rom^nia�. Biserica Ortodox\, `n frunte
cu fostul [i actualul ei primst\t\tor, a privit cu indiferen]\ la
d\r^marea de c\tre demonul pe care-l adorau cotidian a
sutelor de biserici [i l\ca[e de cult. Cu ce drept, acum,
preacinstitele fe]e biserice[ti ies `n hait\, ca la un semnal,
pentru a ap\ra, arogant, ni[te propriet\]i pe care le-au dob^n-
dit prin abuz [i crim\?

E extrem de `ntrist\tor c\ mitropoli]ii [i episcopii no[tri
nu dovedesc mai mult\ smerenie c^nd e vorba de cele lume[ti.
Dup\ ce, `nc\ din ianuarie 1990, au luat f\r\ s\ ezite locul
activi[tilor de partid (V\ mai aminti]i? Nimic nu mi[ca `n
Rom^nia iliescian\ f\r\ ca vreun sobor de preo]i s\ nu ateri-
zeze, asemeni unui comando, [i s\ c\delni]eze milit\ros),
cenzur^nd sau aprob^nd lucruri cu care, `n mod normal, nu
ar fi trebuit s\ se amestece, `nal]ii prela]i au devenit din ce `n
ce mai vocali (sau gure[i), d^nd la iveal\ suspecte `nclina]ii
mar]iale. Cu excep]ia notabil\ [i luminoas\ a mitropolitului
Nicolae al Banatului, oricare dintre capii Bisericii Ortodoxe
actuale ar fi plaubizil `n postura de comandant militar.

Aceast\ stranie inversare a simbolurilor (mistic\ `n care e
`nv\luit orice gest, c^t de m\runt, al Armatei [i militantismul
ost\[esc, r\gu[it, al Bisericii) nu poate s\ nu pun\ pe g^nduri.
~ntotdeauna [i pretutindeni, dictaturile [i fundamentalismele
au pornit de la aceste institu]ii, ori le-au avut al\turi. ~ntr-o
societate derutat\, `n care adev\ratele valori sunt sistematic
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anihilate, nu poate fi primejdie mai mare dec^t exacerbarea
imaginii unor institu]ii care nu func]ioneaz\ pe baz\ de demo-
cra]ie, ci pe ascultare oarb\. (Se uit\, `ndeob[te, c\ jur\m^n-
tul monahal e sinonimul perfect al celui militar. Or, capii
Bisericii se recruteaz\ tocmai din r^ndul c\lug\rilor!)

Agresivitatea din aceste momente a mai-marilor Bisericii
`[i are, cred, originea [i `n discreta `ncurajare venit\ dinspre
pre[edintele Constantinescu. Nu vreau s\ spun c\ actualul
conduc\tor al Rom^niei este un cripto-fundamentalist. Nici
vorb\ de a[a ceva. Constat doar c\ semnalul pe care l-a dat
atunci c^nd a introdus `n campania electoralã dimensiunea
mistic\, prin invocarea (kitsch p^n\ la Dumnezeu) a c\lugã-
rului Vasile a fost entuziast receptat\ de solda]ii no[tri `n
sutan\.

C^t prive[te metafizica armatei rom^ne, ea poate fi u[or
cuantificat\. ~n ciuda laudelor de[\n]ate pe care [i le aduc unii
altora generalii (iar tuturor pasagerii mini[tri ai Ap\r\rii),
iat\ c\ invincibilitatea ei multisecular\ nu i-a putut convinge
pe liderii N.A.T.O. c\ soarta Europei se joac\ aici, la gurile
Dun\rii. Poate pentru c\ generalii no[tri, `n sutan\ ori `n
uniform\, refuz\ s\ priceap\ c\ vremea popoarelor migra-
toare, c^nd cadelni]a [i spada erau inter[anjabile, a apus de
mult. (9 iulie 1997)

Analiza spectral\
a regimului Constantinescu

~ntrebarea de la care ar trebui s\ porneasc\ acest articol
este dac\ la 3, respectiv, 17 noiembrie 1996 `n Rom^nia s-a
instaurat un nou regim. O minte abil\ ar putea s\ g\seasc\
at^t argumente pro, c^t [i contra. ~n mod clar, la ultimele
alegeri am fost martorii unei veritabile alternan]e la putere.
Ceea ce s-a numit, vreme de [ase ani, opozi]ie era un conglo-
merat de partide nostalgic-istorice, organiza]ii civice, forma-
]iuni politice cu un bun program modern, `ns\ cu slab\ priz\
la popula]ie, [i, `n general, mult amatorism.

De cealalt\ parte, puterea era alc\tuit\ din dou\ mari
categorii umane: o grup\ larg\ de profitori, ivi]i din neant,
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a[a cum se `nt^mpl\ dup\ fiecare seism istoric, [i un grup
politic legat prin interese vitale de vechiul regim. Aceast\
coali]ie a clientelei de stat [i a supravie]uitorilor nomenkla-
turii a fost suficient de abil\ pentru a-[i atrage de partea sa
cele mai influente institu]ii ale societ\]ii: armata, serviciile
secrete, Biserica. Cu trecerea timpului, se poate observa tot
mai limpede c\ pre[edin]ia lui Iliescu a fost dominat\ de
diminuarea elementului ideologic, `nlocuit de interesele eco-
nomice de grup. Atunci c^nd, `ntr-un efort disperat, liderul
pedeserist a `ncercat s\ introducã `n discursul s\u populist
elemente politice, a f\cut-o opt^nd pentru cea mai p\guboas\
dintre solu]ii: na]ionalismul xenofob.

De partea cealalt\, singurul element cu adev\rat inteligent
a fost jocul de a[teptare. G\sindu-[i un aliat redutabil `n
pres\, mai mult pentru c\ urau aceea[i cast\ politic\, dec^t
ca veritabil\ comuniune de interese practice, politicienii din
Conven]ia Democrat\ au beneficiat de sindromul perei
mal\ie]e: `ntin[i cu gurile spre fructul puterii, l-au dob^ndit
f\r\ nici un efort. Nici m\car `n timpul campaniei electorale
aceast\ strategie a l^ncezelii nu s-a schimbat prea mult. A fost
necesar ca Emil Constantinescu s\ fac\ apel la prietenii apro-
pia]i [i la sprijinul studen]ilor pentru a reu[i s\ ajung\ la
Cotroceni.

Ceea ce s-a numit �Regimul Iliescu� era, de fapt, un
hibrid de ceau[ism [i post-comunism. ~n afara c^torva in[i
din imediata vecin\tate a dictatorului, elimina]i mai degrab\
din prostia lor, dec^t prin efectele ro]ii istoriei, absolut toate
structurile statale [i de putere au r\mas intacte. Cosmetizãrile
n-au avut alt efect dec^t s\ le fac\ mai puternice, mai greu de
d\r^mat. Treptat, spiritul de cast\ comunist s-a metamorfozat
`n cel mai oribil complot mafiot `mpotriva na]iunii cunoscut
de istoria modern\ a Rom^niei. Din acest motiv, nu se poate
vorbi de un �iliescianism�, `n adevãratul sens al cuvântului,
ci de o cleptocra]ie organizat\ ̀ n jurul unui personaj men]inut
la putere pentru c\ era scutul des\v^r[it al excelent structu-
ratelor bande criminalo-politice.

~n mod similar, via]a politic\ a Rom^niei, la [apte luni dup\
alegerile din noiembrie 1996, este un hibrid de �iliescianism�
[i �constantinescianism�. ~n ciuda solemnelor promisiuni
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electorale, nici una din componentele dezastruoasei guvern\ri
anterioare nu a fost eliminat\. Se [tie c\ dl. Constantinescu a
f\cut din lupta contra corup]iei port-drapelul campaniei sale
triumfãtoare. ~n realitate, aceasta se reduce la arestarea pros-
teasc\ a lui Miron Cozma [i la delicatele ar\t\ri ale obrazului
unora dintre marii corup]i [i corup\tori ieºi]i de sub pulpana
lui Iliescu.

Nu [tii prea bine cum s\ califici actele prin care noua
putere guverneaz\ ]ara: incapacitate? Demagogie? Amato-
rism? Naivitate? Sau c^te ceva din toate acestea? Situa]ia
dificil\ `n care se afl\ echipa de la guvernare e rezultanta a
dou\ handicapuri. Cel dint^i e, desigur, minciuna cu cele
cincisprezece mii de oameni preg\ti]i s\ preia p^rghiile admi-
nistrative din m^na iliescienilor. Am a[teptat luni de zile ca
�oamenii noi� s\ intre ̀ n prim-planul scenei politice, dar nici
urm\ de a[a ceva.

Cealalt\ mare problem\ a actualei guvern\ri e alian]a
`mpotriva naturii `ntre dou\ grup\ri absolut antagonice. E
suficient s\-i prive[ti, `n paralel, pe cei doi pre[edin]i ai
Parlamentului pentru a-]i da seama de incompatibilitatea
fundamental\ `ntre ei. Biografii deosebite, ba chiar opuse, au
dus la crearea unor s\bii care nu pot sta `n aceea[i teac\.
Oric^t [i-ar moderniza discursul, dl. Ion Diaconescu r\m^ne
acela[i ne`nsemnat adorator al lui Corneliu Coposu, acela[i
om f\r\ viziune [i idei, la care p^n\ [i cumsec\denia (pe care
i-o b\nuiam pe c^nd ducea trena fostului secretar al lui
Maniu) ]ine de domeniul amintirii.

Despre Petre Roman nu are rost s\ mai vorbim aici.
Parvenitismul, setea enorm\ de putere, sacrificarea oric\rui
principiu de dragul ciolanului au f\cut din el una din stelele
show-ului politic-demagogic al lui Ion Iliescu. Mult mai t^n\r
dec^t titanul din Olteniþa, Petre Roman a jucat mereu la dou\
capete, nedorind s\-[i lege numele doar de calamit\]ile pro-
iectate de amicul gorbaciovist: pas\mite, el visa la propriile
calamit\]i! Ghinionul istoric a f\cut ca `nl\turarea lui Ion
Iliescu s\ nu se poat\ produce dec^t cu sprijinul fostului
favorit. Neezit^nd s\-i dea vechiului s\u patron binemeritatul
br^nci, Petre Roman [i-a asigurat un loc `n scenariul noii
puteri. Mai precis, el e pietroiul at^rnat de g^tul pre[edintelui
Constantinescu.
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~n ce-l prive[te pe dl. Constantinescu `nsu[i, nu cred c\
se poate vorbi cu limpezime de o personalitate public\. ~n
ciuda relativei popularit\]i pe care o are (dar ce [ef de stat
n-a fost popular `n Rom^nia at^ta vreme c^t s-a aflat `n...
func]ie?!), despre fostul rector al Universit\]ii din Bucure[ti
nu ai a spune multe lucruri cu adev\rat relevante. Alternan]ã
de afirma]ii spectaculoase [i de dispari]ii inexplicabile de
pe scena public\, dl. Constantinescu pare un actor distribuit
`n dublu rol: `ns\ el pierde mai mult timp cu `mbr\-
carea costumelor corespunzatoare replicilor dec^t cu prezen]a
efectiv\ la ramp\. O dat\ cu scurgerea vremii, e clar c\
dl. Constantinescu e prea mic pentru un r\zboi at^t de mare.
Calitatea sa majorã din timpul campaniei, [i anume, capaci-
tatea de a-[i alc\tui o echip\, a devenit, inexplicabil, dup\
mutarea la Cotroceni, unul din marile handicapuri.

Ca pe vremea lui Gheorghiu-Dej, ca pe vremea lui
Ceauºescu [i a lui Iliescu, [i azi dinspre re[edin]a num\rului
unu a ]\rii b^ntuie un uciga[ aer levantin. Cumetriile [i
prieteniile au luat, cu o vitez\ aiuritoare, locul mizei pe
valoare. A[a cum pe timpul lui Iliescu o scurt\ vizit\ la
Cotroceni te familiariza cu un anumit gen de absolven]i de la
�{tefan Gheorghiu�, `n aceste zile culoarele palatului sunt
str\b\tute de neexperimenta]ii militan]i pro-constantine[ti ai
ultimilor trei-patru ani. Incapabil s\-[i atrag\ de partea sa
intelectualii de valoare ai ]\rii, pre[edintele se mul]ume[te cu
surogate amatoristice, cu ni[te perfec]i sicofan]i mai aten]i la
unde `[i pune [eful haina dec^t la ceea ce spune.

Sprijinit `n timpul campaniei electorale de uria[a majori-
tate a elitei intelectuale a ]\rii, tot mai mul]i � inclusiv gaze-
tarii de marc\ � `i `ntorc ast\zi lui Emil Constantinescu
spatele. Nu m\ `ndoiesc c\ `n destule cazuri e vorba de
a[tept\ri `n[elate, de frustr\ri lesne psihanalizabile etc. ~ns\
cel mai adesea e vorba de o funciar\ ne`ncredere `ntr-un
personaj care a intrat `n via]a public\ pe u[a din dos, juc^nd
comedia totalei supuneri `n fa]a gerontocra]iei cederiste. Un
personaj ce nu poate dep\[i complexele umilei sale origini
politice [i, mai trist, nu poate nici mac\r face ca acest lucru
s\ nu se vad\.

Pornit\ la drum cu povara nefastei alian]e cu P.D.-ul
romanist, echipa Constantinescu a `ncercat din r\sputeri s\
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se distan]eze de st^ngismul de parad\ al fo[tilor oameni ai lui
Iliescu. S-a speculat enorm `n leg\tur\ cu inoportunitatea
repunerii pe tapet a unor legi care nu intrau nicidecum `n
priorit\]ile guvern\rii. Adev\rate cutii ale Pandorei, ele pro-
miteau, `n schimb, s\ irite ambele tabere, cre^nd, din nimic,
ireductibile situa]ii conflictuale. Ca [i cum legea fondului
funciar [i restituirea in integrum a caselor n-ar fi fost sufi-
ciente, au fost scoase de la naftalin\ dosarele ilegalitã]ilor
comise de cvasi-unanimitatea liderilor pediºti.

Astfel de episoade (l-am ales doar pe cel mai recent)
confirm\ ̀ ncercarea echipei preziden]iale de a-[i ̀ nt\ri r^ndu-
rile. Dup\ ce ini]ial cedase tuturor preten]iilor (aberante,
destule dintre ele) ale alia]ilor, cederi[tii [i-au dat seama c\
nu sunt, de fapt, dec^t oi[tea c\ru]ei cu care versa]ii fo[ti [i
actuali mini[tri dau `n toate gardurile. Din p\cate, acest
r\zboi de h\r]uial\ survine cam t^rziu. R\ul deja f\cut socie-
tãþii rom^neºti e destul de greu de reparat. Nu cred c\ sco-
]^ndu-l la atac pe Valerian Stan ]\r\ni[tii urm\resc, neap\rat,
evacuarea cuiva din casele ob]inute abuziv de c\tre Petre
Roman and company. Demonstra]ia lor de for]\ e o tentativ\
de a demonstra cine sunt adev\ra]ii conduc\tori ai ]\rii.

~n aceast\ complicat\ ecua]ie a alian]elor contra firii [i a
tr\d\rilor gratuite, aproape c\ nu po]i `n]elege rolul jucat de
premierul Ciorbea. Evident dep\[it de evenimente, plin de
ticuri [i incapabil de gesturi ferme, el a impus o guvernare de
tip moale. Un las\-m\-s\-te-las ale c\rui efecte se v\d deja
cu ochiul liber. F\r\ `ndoial\, se poate guverna [i `n stilul
soft, `ns\ nu dup\ ºapte ani de dezastru na]ional provocat de
regimul Iliescu. ~ntr-un anumit sens, Victor Ciorbea e un
prim-ministru ajuns la putere prea devreme, dup\ cum Emil
Constantinescu pare a fi ajuns prea târziu. Fiecare dintre ei
joac\ pe c\r]i perdante, pentru c\ dincolo de afirma]iile
spectaculoase nu discerni o real\ voin]\ de schimbare.

Ajuns aici, am atins, poate, punctul de maxim\ nevralgie
al noii guvern\ri. C^[tig^nd alegerile pe m^na adversarului,
Conven]ia Democrat\ a promis schimbarea radical\ a ]\rii.
Faimosul �Contract cu Rom^nia� e un document din seria
celor care, `n mod normal, ar trebui s\ provoace ilaritate, dar
care e luat foarte `n serios de mult\ lume. Ca program de
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guvernare, el e evident o abera]ie, `ns\ speran]a cu care a fost
receptat de electorat dovede[te c^t de puternic\ era dorin]a de
schimbare. Ca `ntr-o hipnoz\ colectiv\, popula]ia a ajuns s\
cread\ c\ `n dou\ sute de zile ucenicii vr\jitori ai lui Emil
Constantinescu vor ridica palate acolo unde t^lharii lui Iliescu
au l\sat doar gropi.

Perceput\ ca o diversiune, investiga]ia lui Valerian Stan
este, de fapt, ultima [ans\ de a `ncepe `n Rom^nia o real\
cur\]enie social\. C^nd lupii cei mai `nfometa]i sunt `n conti-
nuare paznici la st^n\, c^nd ideea de lege [i dreptate e c\lcat\
`n picioare cu acela[i cinism ca pe vremea pedeseri[tilor, e
clar c\ Rom^nia anului 1997 nu difer\ cu nimic de Rom^nia
anilor 1990-1996. {i, prin urmare, alegerile din 1996, de[i
desf\[urate sub semnul schimb\rii, au pus doar bazele unei
anemice machieri. Indecizia, jum\t\]ile de m\sur\, revenirile
penibile nu sunt de natur\ s\ confere credibilitate guver-
nan]ilor. C^nd vinova]i pentru prostiile [efilor devin Gilda
Lazãr [i Valerian Stan, c^nd floarea cea vestit\ a profitorilor
e scoas\ basma curat\, `nseamn\ c\ orice speran]\ de a
redresa corabia e inutil\.

Pentru cine nu cunoa[te sistemul de [antaje, obliga]ii [i
cutume al vie]ii politice rom^ne[ti, paralizia de care e cu-
prins\ puterea e total inexplicabil\. Nimeni nu se a[tepta ca
noua conducere s\ rezolve toate problemele societ\]ii rom^-
ne[ti. Dar m\car c^]iva pa[i timizi `n direc]ia schimb\rilor ar
fi trebuit f\cu]i oricum. Hibridul pe care-l vedem cu ochi
liber � nici social-democra]ie, nici liberalism, nici m\car
cre[tin-democra]ie � e la fel de ineficient ca [i mafiotismul
cu iz populist al lui Iliescu. Nu [tiu dac\ setea de putere
motiveaz\ riscurile pe care [i le asum\ guvernan]ii. Ora
scaden]ei se apropie vertiginos, `n ciuda sentimentului de
eternizare `n scaunele de m\tase ale guvern\rii pe care le au
multe dintre vedetele telejurnalelor de ast\zi.

Ceea ce a compromis regimul Constantinescu e speran]a
de schimbare. Totalmente afazici c^nd e s\ explice popula]iei
ceea ce au de g^nd s\ fac\, ei sunt `nc\ mai paraliza]i c^nd e
vorba de f\cutul propriu-zis. Dulcea amor]eal\ de care e
cuprins\ administra]ia e o clar\ invita]ie la tot felul de �greve
spontane� � pe c^t de zgomotoase, pe at^t de anemice [i ele.
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Ced\rile ru[inoase `n fa]a minerilor (n-o s\ m\ conving\
nimeni c\ banii care se duc spre Valea Jiului nu provin din
rezerva de stat!) au coborât guvernul Ciorbea sub nivelul
`nainta[ului s\u Vãcãroiu. Aceea[i b\lm\jeal\ `n discu]ii,
aceea[i cea]\ peste minte, aceea[i la[itate de a `nfrunta
realitatea.

Enigmei Ciorbea (ajuns prim-ministru reformist dup\ ce
fusese lider conservator de sindicat!) i se adaug\ enigma
pre[edintelui `nsu[i. ~n [ase luni de chirie la Cotroceni, nu se
`n]elege prea clar care sunt op]iunile sale politice [i morale.
Unde e cre[tinismul [i unde e democra]ia unui pre[edinte
care accept\ s\ vin\ la putere ridic^ndu-se pe umerii c^torva
dintre cei mai corup]i politicieni ai ]\rii (e vorba de alia]ii
din P.D.), [tiind c\ va trebui, `n schimbul ajutorului, s\
pl\teasc\ din greu? Nu mai iau ̀ n considerare nedovedibilele
alian]e cu fostul [ef al serviciilor secrete.

Ceea ce uime[te e nep\sarea cu care pre[edintele `[i calc\
`n picioare promisiunile f\cute de bun\ voie [i nesilit de
nimeni. Nu cred s\-l fi obligat cineva s\ intre `n Solidaritatea
Universitar\ [i apoi `n Alian]a Civic\. Nu cred c\ i-a c\zut `n
genunchi Corneliu Coposu pentru a-l ruga s\ candideze la
pre[edin]ia ]\rii. Toate acestea le-a f\cut, sper, din con-
vingerea c\ poate fi mai bun dec^t indivizii afla]i atunci la
putere. Iat\ c\ nu e. Nu pentru c\ ar fi at^t de corupt ca [i
aceia, ci pentru c\ e incapabil s\ sesizeze direc]iile `n care ar
trebui s\ mearg\ ]ara.

Circul `n jurul intr\rii sau neintr\rii Rom^niei `n
N.A.T.O. constituie, privit retrospectiv, cea mai mare diver-
siune a regimului Constantinescu. Agita]ia ieftin\ legat\ de
aderarea la pactul militar cu pricina a fost cel mai bun alibi
pentru a nu rezolva nici una din dezastruoasele probleme ale
existen]ei de zi cu zi a românului. De[i reducerea fiscalit\]ii
s-a aflat ̀ n setul de m\suri urgente ale noii guvernãri, rom^nul
pl\te[te `n continuare cele mai mari impozite din Europa. Iar
pre[edintele prive[te impasibil la s\r\cirea [i distrugerea
oric\rei speran]e de mai bine a cet\]eanului. De[i guvernul
[i-a stabilit `ntre priorit\]i sus]inerea s\n\t\]ii, a `nv\]\m^n-
tului [i a culturii, tocmai acestea au fost domeniile cel mai
aspru sanc]ionate la `mp\r]irea bugetului. Iar pre[edintele �
profesor el `nsu[i! � nu vede [i nu aude nimic.
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Lucrurile nu pot continua la nesf^r[it astfel. C^nd ajungi
s\-]i ascunzi sl\biciunea proprie `nd\r\tul musculaturii
v^njoase a unor in[i de cea mai joas\ teap\, `nseamn\ c\ a
sosit vremea retragerii. F\r\ tor]e.

O imens\ gre[eal\ a `nving\torilor de la 3 noiembrie a
fost cedarea lipsit\ de orice logic\ ̀ n fa]a preten]iilor aberante
ale alia]ilor din P.D. Iar eroarea suprem\ a fost de a-i `ncre-
din]a lui Adrian Severin conducerea Externelor. Dac\ noi,
rom^nii, nu avem memorie, nu `nseamn\ c\ str\in\tatea e la
fel de amnezic\. Iar dac\ diploma]ii mai `nchid c^te un ochi,
serviciile lor secrete au grij\ s\-i ajute s\-i redeschid\. Ori-
cum am ̀ ntoarce lucrurile, Adrian Severin provine din acela[i
spa]iu al nomenklaturii cu Ion Iliescu. Nu m\ refer, fire[te, la
zilele `n care `i oferea, `n postura de student dr\g\la[, p^ine
[i sare lui Ceauºescu. Ci la activitatea propriu-zis\ ca
ministru al unui regim perceput `n str\in\tate ca profund
antidemocratic [i criminal.

Or, a avea sl\biciunea de caracter de a-i oferi unui ins cu
un at^t de greu trecut politic conducerea politicii externe e
mai mult dec^t o gafã. A fost cel mai clar semnal c\ `n
Rom^nia nu s-a schimbat nimic esen]ial. Cu at^t mai mult, cu
c^t, la celãlalt pol sensibil, [eful serviciilor secrete ale lui
Iliescu, Virgil Mãgureanu `[i vedea nestingherit de treab\. A
cere, `n aceste condi]ii, lumii s\ te ia `n serios, a pretinde s\
intri `n N.A.T.O. o dat\ cu ]\ri `n care marea cur\]enie s-a
f\cut de mult e, `n cel mai bun caz, un semn de prostie.

Emil Constantinescu a sesizat unghiul mort ̀ n care intrase
[i a ̀ ncercat, pun^ndu-[i la b\taie prestigiul, s\ fac\ o politic\
extern\ pe cont propriu. Ori a `nceput-o prea t^rziu, ori
abilitatea sa e limitat\, `nsã rezultatele sunt sub orice a[tep-
tare. Sferturile de m\sur\, b\lm\jeala amatoristic\ [i contra-
dic]iile dintre vorb\ [i fapt\ n-au putut `n[ela vigilen]a
b\tr^nilor vulpoi din Occident. Alian]a fragil\ a partidelor
de la guvernare, `nt^rzierea demar\rii serioase a reformei,
p\strarea ̀ n func]ii-cheie a unor indivizi modela]i dup\ chipul
[i asem\narea lui Ion Iliescu (de pildã, eternul guvernator al
B\ncii Na]ionale, Mugur Isãrescu), ambiguit\]ile sesizate
`nc\ din timpul campaniei electorale (`n chestiuni precum
monarhia ori casele na]ionalizate) au at^rnat greu `n balan]a
onorabilit\]ii externe a ]\rii.
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N-a[ pretinde, a[a cum s-a mai f\cut, c\ dl. preºedinte
Constantinescu ar fi legat de m^ini [i de picioare `n opera]ia
de schimbare a societ\]ii. Mo[tenind de la regimul semi-
autoritar al lui Iliescu toate p^rghiile puterii, pre[edintele nu
poate invoca scuza cu �atribu]iile constitu]ionale� [i �cadrul
legal�, at^ta vreme c^t tot ce mi[c\ `n domeniul public trece
prin m^na sa. Din p\cate, dl. Constantinescu e doar un Iliescu
mai sp\l\]el, dup\ cum Iliescu fusese o variant\ `mbun\t\]it\
a lui Ceauºescu. Doar c\ sur^sul circular al �Cucuvelei� a
fost `nlocuit de un fel de miticism mai dinamic, `n care
vorb\ria mult\ ]ine locul eficien]ei, iar promisiunile bom-
bastice se substituie ac]iunii propriu-zise.

Slaba voin]\ de schimbare din v^rful piramidei se trans-
mite [i se amplific\ spre baz\. E suficient s\ dai o rait\ prin
ministere, pentru a descoperi aceea[i birocra]ie `mb\tr^nit\
`n rele, aceea[i ineficien]\ cronic\ [i acelea[i moravuri levan-
tine. Nimic nu se rezolv\ f\r\ ca peti]ionarul din provincie s\
nu se prezinte cu tradi]ionalul pe[che[. O atmosfer\ de sf^r[it
de lume b^ntuie prin orice cabinet ministerial ai vizita:
oameni deruta]i, incapabili s\ se desprind\ de reflexele comu-
niste, o grij\ levantin\ de a nu deranja cine [tie ce interese
superioare [i, `n general, o imens\ spaim\ de schimbare.

Probabil c\ semnalele date dinspre Cotroceni au con-
tribuit [i la obrãznicirea tot mai vizibil\ a serviciilor secrete
[i represive. Agen]i ai poli]iei politice se ocup\ de recrutarea
informatorilor cu acela[i zel cu care `l f\ceau pe vremea lui
Dej [i Ceauºescu. Mediile studen]e[ti au devenit, iar\ºi, ]inta
favorit\ a serei[tilor, ceea ce dovede[te c\ oamenii de la putere
se tem din nou de inteligen]\ [i de g^ndirea independent\.
Ofi]eri educa]i `n cultul xenofobiei, obseda]i de conspira]ii [i
atentate scormonesc pretutindeni `n speran]a descoperirii
ac]iunilor �antipatriotice [i antina]ionale�.

(Mai mul]i func]ionari de la o binecunoscut\ asocia]ie
internaþional\, specializat\ `n acte de filantropism cultural [i
social, mi-au spus c\ `n ultima vreme sunt, pur [i simplu,
asalta]i de ofi]eri de la agen]ia de control al importului [i
exportului de produse strategice. Aceast\ pompoas\ institu]ie
se ocup\, de fapt, cu supravegherea de]in\torilor de com-
putere! Ceea ce tr\im acum e doar o variantã postmodernist\
[i suprarealist\ a controlului de c\tre Ceauºescu al ma[inilor
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de scris. Dac\ cineva `[i imagineaz\ c\ av^nd acasã un
computer po]i s\ proiectezi un tanc sau s\ lansezi o bomb\
atomic\, `nseamn\ c\ lucrurile stau prost de tot cu europenii
no[tri de parad\!)

~n fine, marea eroare a regimului Constantinescu e c\ nu
explic\ popula]iei ce are de g^nd s\ fac\, ce avem de pl\tit
pentru drumul spre Europa [i care ar fi avantajele noastre.
N-am auzit `nc\ pe nici unul dintre mai-marii zilei s\ spun\
popula]iei cum va rezolva Cotroceniul dilema p\str\rii perfectei
independen]e na]ionale (marot\ a tuturor regimurilor rom^-
ne[ti post-belice) [i integrarea `n structurile euro-atlantice.
Cum rimeaz\ poliþismul agresiv al vame[ilor no[tri � chiar ̀ n
aceste zile, sub domnia lui Emil Constantinescu, `n vara
lui 1997 � cu dispari]ia virtual\ a grani]elor unei Rom^nii
europenizate? Cum se explic\ implicarea tot mai agresiv\ a
bisericii majoritare `n treburile publice, `ntr-o Europ\ spre
care t^njim, dar `n care au triumfat de mult alte legi dec^t
cele ale metafizicii de dou\ parale a cãlug\rului Vasile?

Nu cred c\ ne mai aflãm `ntr-un timp istoric `n care
conspira]ia iluminat\ a unui grup de politicieni atot[tiutori [i
bine inten]iona]i poate trage dup\ sine masele. Lumea de azi
e o imens\ tabl\ de [ah, `n care mi[cãrile trebuie g^ndite `n
cele mai mici detalii. Tare mi-e team\ c\ mul]i dintre rom^ni
n-ar fi prea `nc^nta]i s\ afle c\ integrarea european\ `n-
seamn\, `ntre altele, [i renun]area la o bun\ parte din rom^-
nismul nostru verde [i agresiv. Nu sunt prea convins c\
majoritatea celor care se dau ast\zi de ceasul mor]ii s\ intre
`n N.A.T.O. vor fi la fel de `nc^nta]i c^nd vor afla, `n
am\nunt, ce `nseamn\ aceast\ intrare.

~ns\ poate cea mai grav\ consecin]\ a penibilei presta]ii,
vreme de [apte luni, a Conven]iei Democrate este `ngrijo-
r\toarea ascensiune a unor partide extremiste. Ca ̀ ntr-un co[-
mar, cei mai dec\zu]i [i lipsi]i de caracter politicieni rom^ni
sunt [i cei cu ascensiunea cea mai spectaculoas\. C^nd un
Vadim Tudor ̀ ntrune[te preferin]ele a zece la sut\ din popula]ie,
c^nd mi[carea legionar\ e din ce `n ce mai activ\, c^nd
corup]ii cei mai neru[ina]i dau lec]ii de moral\, `nseamn\ c\
multe lucruri sunt `n neregul\ cu lumea `n care tr\im.

Or, dac\ n-a `n]eles aceste chestiuni de baz\, la ce s\
ne iluzion\m `n privin]a celor mai subtile? De pild\, c\
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popula]ia se a[teapt\ la cu totul alt mod de a g^ndi [i a face
lucrurile dec^t s-a petrecut p^n\ acum. Nu de continuitate
are acum nevoie Rom^nia, ci de o ferm\ rupere de trecutul
abject `n care am tr\it. Numai c\ lumea nouã nu poate fi
construit\ prin politicianisme ieftine [i prin invocãri strate-
gice ale c\lug\rului Vasile. E nevoie ca oamenii pre[edintelui
[i pre[edintele `nsu[i s\ `[i asume riscuri. Lupta e pe via]ã [i
pe moarte. Ei trebuie s\ ia `n calcul [i eventualitatea c\ vor
pierde puterea `nainte de viitoarele alegeri. Dup\ gafele `n
serie, nu au de ales dec^t `ntre o plecare ru[inoas\ [i o ie[ire
din scen\ cu fruntea sus. Din p\cate, tot ce vedem de [apte
luni `ncoace arat\ c\ singura variant\ luat\ `n considerare de
putere e cea dint^i. (16-30 iulie1997)

Sp^nzur\toarea & privatizarea

Nu [tiu dac\ `nchiderea de c\tre guvernul Ciorbea a
primelor [aptesprezece `ntreprinderi falimentare poate fi eti-
chetat\ drept `nceputul reformei, dar `nceputul haosului e, cu
siguran]\. Nu m\ plasez, nici pe departe, `n categoria jurna-
li[tilor (cap de serie: Ion Cristoiu) care str^mb\ din nas la
orice presta]ie de Doamne-ajut\ a guvernului. Nici nu voi
face gre[eala de a pune c\ru]a `naintea cailor, speculând
prostia guvernan]ilor de a nu comunica limpede ce au de
g^nd s\ fac\. Pentru orice om cu mintea `ntreag\, e clar cã
`ntreprinderile acestea ([i multe altele) trebuiau `nchise. {i
`nc\ de mult.

~n fapt, `ntreaga economie rom^neasc\, [i mai ales Marea
Industrie, e at^t de catastrofal\, `nc^t nu e nici o pagub\ s\
`nchizi una sau alta dintre fabrici � oricum vor fi `nchise, `n
urm\torii ani, majoritatea. Secven]a e demn\ de savuroasele
povestiri ale lui Agopian, din Manualul `nt^mplãrilor. Unul
din oamenii de `ncredere ai Domnitorului, pus s\ spioneze
situa]ia din ]ar\, `i d\ acestuia un sfat c^t se poate de potrivit
cu situa]ia reformei din Rom^nia actual\: �Dac\ sp^nzuri pe
ori[icine, la `nt^mplare, po]i fi sigur c\ ai sp^nzurat un
du[man�. Povestirea se nume[te �Arta r\zboiului�, dar ar fi
putut la fel de bine s\ se numeasc\ �Arta privatiz\rii�.

Problema majorã care `nso]e[te salutara decizie guverna-
mental\ de a trece la fapte e ce se `nt^mpl\ cu oamenii? Or,
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la acest capitol, orice und\ de umor, ba chiar de cinism, `]i
dispare. Pentru c\ nu e vina acelor oameni c\ nu au alter-
native. Nu e vina lor c\ s-au n\scut `ntr-o ]ar\ `n care totul a
fost, diabolic, g^ndit cu susul `n jos. Nu e vina lor c\, de la
bun `nceput, au fost lega]i de o fabricã a[a cum `n Evul
Mediu erau lega]i de mo[ie. ~mi amintesc de m^ndria pros-
teasc\ a unor [efi ai ex.-F.S.N.-ului (ramura �reformist\�)
care povesteau fuduli cum au reu[it ei s\ anihileze modul de
organizare bol[evic\ a economiei. Iat\ c\ n-au reu[it absolut
nimic, pentru c\ preocuparea lor major\ a fost s\ pun\ m^na
pe c^t mai multe dintre bog\]iile ]\rii.

Guvernul Ciorbea va fi confruntat, `n urm\toarele luni,
cu imense probleme, cu agita]ii sindicale [i politice, cu vio-
len]e de toate soiurile. N-ar fi r\u, ̀ ns\, ca actualii guvernan]i
s\ mai ridice nasul din h^rtii [i s\ arunce privirea `n jur. Ar
constata atunci c\ dezastrul pe care-l administreaz\ nu e
crea]ia lor, ci mo[tenirea pe care Ceauºescu [i Iliescu le-au
l\sat-o spre ve[nicã `nveselire. Pe Ceauºescu e greu s\-l mai
trag\ la r\spundere, `ns\, `n locul lor, nu m-a[ sfii prea mult
s\-i chem la raport pe to]i cei care, dup\ 1990, au avut
m^inile pe fr^iele puterii.

Abil\, echipa iliescian\ a prev\zut momentul dezastrului
[i nu a ezitat s\ urle, preventiv, ca din gur\ de [arpe, c\ noua
guvernare `i h\ituie, de[i d-lor Constantinescu, Ciorbea et
alii nici nu le trecea prin cap a[a ceva. Cred c\ a sosit
momentul s\ le cam treac\. Altfel, vor da un prost exemplu
celor ce vor urma dup\ ei, vor institu]ionaliza iresponsabi-
litatea guvernamental\ [i ne vor binecuv^nta cu un regim de
factur\ sud-american\ ce nu s-a pomenit.

F\r\ a fi machiavelic, a[ lua `n considerare o astfel de
ipotez\ [i pentru a domoli previzibila ([i motivata) reac]ie
popular\. Polite]ea de care au dat dovad\ p^n\ acum guver-
nan]ii nu a f\cut nici un fel de impresie lupilor nãrãvi]i la
st^nã din jurul lui Iliescu. Vocile mici, polite]ea de salon nu
au ce c\uta `ntr-o confruntare pe via]\ [i pe moarte, cum e
aceea ce a `nceput deja `n Rom^nia. Criminalii trebuie ar\ta]i
lumii, m\[tile de eroi care ascund chipuri hidoase de bandi]i
la drumul mare trebuie smulse f\r\ menajamente. Altfel,
toat\ risipa de retoric\ cre[tin-democrat\ nu va fi altceva
dec^t o compres\ pe un picior de lemn.
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Nu `nt^mpl\tor, n-am `nregistrat, `n prima clipã, nici o
reac]ie semnificativ\ din partea P.D.S.R.-ului. ~n afara unei
ie[iri, mai degrab\ iresponsabil\ dec^t plin\ de substan]\, a
unuia din marii arhitec]i ai dezastrului, Nicolae Vãcãroiu,
�conducerea superioar\�, `n frunte cu Iliescu, a t\cut m^lc.
{tiu ei ce [tiu. I-au ̀ mpins ̀ n prim-plan pe tenorii de serviciu,
Vadim [i Pãunescu, `n ideea c\ orice ar spune aceia seamãn\
oricum a provocare de prost-gust. Cunosc^nd mai bine dec^t
oricine ce au `nv^rtit `n [apte ani de conducere discre]ionar\
a ]\rii, ei prefer\ s\ stea cu capul `ntre urechi, doar-doar va
uita lumea de inestimabila lor contribu]ie la falimentul cvasi-
-general `n care ne afl\m.

Dup\ c^te se pare, guvernarea Ciorbea nu e capabil\ de
astfel de gesturi care, `ntre altele, necesit\ [i un coeficient de
b\rb\]ie. Adic\ ni[te riscuri. Ca de pild\, riscul de a scoate
la lumin\ lucruri neplãcute chiar actualei puteri. Cum ar fi o
re]ea de complicit\]i [i tr\d\ri care a f\cut posibil\ ajungerea
lor `n `naltele jil]uri. Sau pactele, mai mult sau mai pu]in
str\vezii, `ntre capetele politice de ieri [i cele de azi. Dar
dac\ un asemenea proces al comunismului nu se face � de
fapt, aici se afl\ cheia adev\rat\ a problemei �, totul se
reduce la tradi]ionalele noastre machiaje moral-politice.

Un astfel de proces trebuie f\cut nu din r\zbunare, ci din
instinct al drept\]ii. E inadmisibil ca o `ntreag\ clas\ politic\
s\ se comporte at^t de iresponsabil precum au f\cut-o oamenii
lui Iliescu, instituind, ca `n jungl\, un arbitrariu absolut. E o
neru[inare de propor]ii planetare ca zeci de mii de oameni s\
fie trimi[i, pur [i simplu, `n strad\, iar profitorii regimului
Iliescu s\-[i vad\ netulbura]i de afacerile lor murdare. Dac\
domnii Constantinescu [i Ciorbea nu vor pune, `n fine, picio-
rul `n prag, nu vor fi altceva dec^t complicii marilor tr\d\tori
ai interesului na]ional!

~n clipa de fa]\, puterea instalat\ la 3 noiembrie are `n
m^n\ toate p^rghiile: o poli]ie preg\tit\ pentru orice situa]ie,
o pres\ `nc\ destul de binevoitoare, o televiziune care vibreaz\
expresiv la orice semnal venit dinspre centrele decizionale.
E nevoie doar de voin]ã politic\. Vremea iluziilor a trecut de-
mult. Din partea noastr\, `n orice caz. Ar fi normal ca du[ul
de ghea]\ al neintr\rii `n N.A.T.O. [i `n Uniunea Europeanã
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s\ contribuie la fixarea altor priorit\]i. Mai realiste. Mai
apropiate de durerea cet\]eanului. Dac\ p^n\ acum grando-
manele campanii pro-N.A.T.O. i-au g^dilat acestuia orgoliul,
ar fi momentul s\ i se g^dile [i existen]a de zi cu zi.

Nici una dintre aceste preten]ii nu ies din programul
electoral `n urma c\ruia Conven]ia Democrat\ a ajuns la
putere (scriu deliberat doar despre una din componentele
arcului guvernamental, pentru c\ P.D.-ul are toate motivele
din lume s\ fac\ pe mortul `n p\pu[oi). Din p\cate, zi dup\
zi, marile [i frumoasele promisiuni se dovedesc a fi apã de
ploaie. Unii dintre st^lpii regimului Iliescu sunt aresta]i doar
pentru a fi elibera]i dup\ c^teva zile, ca pentru a `nt\ri
suspiciunea c\ Justi]ia e, `n continuare, b\taia de joc a unei
clici de afaceri[ti cinici. Ca s\ nu mai vorbim de cazurile `n
care ̀ nsu[i ministrul Justi]iei, demagogul domn Stoica, ajunge
pe prima pagin\ a ziarelor, acuzat de blocarea dosarelor unui
personaj de reputa]ia murdar\ a lui Corneliu Vadim Tudor.

Din toate aceste motive, `nchiderea celor [aptesprezece
`ntreprinderi are o semnifica]ie infinit mai mare dec^t aceea
a `nceperii reformei. Pentru prima oar\ `n epoca post-ceau-
[ist\ avem semnalul palpabil c\ `ncepem s\ dep\[im faza fur-
tului propriei c\ciuli. Chiar dac\ ̀ n prim-plan au fost ̀ mpin[i,
deocamdat\, oamenii de m^na a doua, precum Vlad Roºca
sau Remus Opriº, slab preg\ti]i pentru marile b\t\lii ce se
dau, incoeren]i [i ezitan]i, ceea ce risc\ s\ fac\ mai mult r\u
dec^t bine guvernului, tot e mai mult dec^t minciuna de tip
Nãstase ori Vãcãroiu, care se l\b\r]ase primejdios, p^n\ sub
birourile actualilor guvernan]i. (20 august 1997)

Arhanghelii de la serviciul
circula]ie

Devreme în 1990, prin ianuarie-februarie, scriam nu numai
dezam\git, dar [i destul de sc^rbit, despre ciocoizarea puterii
iliesciene. Câteva luni mai t^rziu, meteahna devenise vizibil\
chiar [i în metamorfozele fizice ale paricizilor ceau[e[tieni:
priviri tulburi, cefe inflexibile, `ngreunate de os^nz\, gu[e
preling^ndu-se fle[c\ite spre piepturile puhave, mers leg\nat,
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de r\]oi trecu]i printr-o cur\ for]at\ de `ngr\[are. Nu grijile
Statului `i aduseser\ în starea aceasta deplorabil\ � eventual
statul la mesele de restaurant sau nop]ile pierdute prin exclusi-
vistele cluburi particulare. Lucru, ori[ic^tu[i, sup\r\tor la
ni[te tovar\[i proveni]i din a[a-zisa �mi[care revolu]ionar\�.
Ceauºescu `i ]inuse, autoritar, la respect, `ns\ ei s-au adaptat
cu o vitezã incredibil\ la un stil de via]\ pe care ni-l vestejeau
cu m^nie proletar\ în scabroasele lor discursuri de trupe]i ai
partidului.

În ciuda semnalelor presei, în ciuda avertismentelor
aproape isteroide ale jurnali[tilor din opozi]ie sau indepen-
den]i, proteja]ii lui Iliescu `[i vedeau `nainte de chiolhanuri,
de ma[inile cu sirene, de furturile neru[inate de vile [i apar-
tamente. Înfr^ngerea lor la 3 noiembrie 1996 e semnul c\
nesim]irea lor devenise intolerabil\ chiar [i celor mai
�apolitici� dintre naivii de care-[i b\teau joc cu at^ta cinism.
Opozi]ia n-a ezitat s\ exploateze ciocoizarea în mas\ a neo-
comuni[tilor, demascând pr\pastia dintre vorbã [i fapt\,
impostura [i neru[inarea unei mafii politico-securiste care
parc\-[i jurase distrugerea total\ [i definitiv\ a ]\rii.

Atât de mare ajunsese nesim]irea potenta]ilor iliescieni,
încât ea cãpãtase patetice accente de sinuciga[. Adrian
Nãstase, de pild\, nu g\sea pl\cere mai mare dec^t s\-[i mute
trupul mãtãhalos dintr-un loc în altul al Bucure[tilor `nso]it
de stridentele sunete ale sirenelor de la ma[inile ultraluxoase.
Iliescu, gelos pe fostul s\u protector, Ceauºescu, p\rea s\ fi
intrat `ntr-o competi]ie post-mortem cu Pingelic\, oprind
circula]ia în Capital\ ori de c^te ori `[i transporta ilustra
personalitate de la Cotroceni la domiciliu [i invers.

Sigur c\ prin compara]ie cu dezastrul economic l\sat în
urm\ de complicii bol[evici ai Moscovei, aceste abuzuri erau
jocuri de copii. Din p\cate pentru ei, erau [i cele mai vizibile.
E nevoie de `n]elegerea mecanismelor economice, de infor-
ma]ie specializat\ [i chiar de un anumit coeficient de inteli-
gen]\ pentru a sesiza marile escrocherii ale fo[tilor potenta]i.
Îns\ at^ta subtilitate posed\ oricine încât s\-[i pun\ `ntre-
barea: la ce mai aveau nevoie domnii-tovar\[i de ma[ini atât
de silen]ioase, dac\ l\sau s\ urle, zi [i noapte, fudulele sirene
gata s\-]i sparg\ timpanele? Ca o ironie a sor]ii, regimul
Iliescu a c\zut pe drept, `nsã nu din motivele pentru care ar
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fi trebuit s\ cad\. E trist, pentru c\ în felul acesta el e
oarecum exonerat s\ mai dea socoteal\ pentru dezastrul l\sat
în urm\. E ca [i cum un t^lhar ar fi pedepsit nu pentru cã ]i-a
intrat în miez de noapte în cas\ fur^ndu-]i agoniseala, ci
pentru c\ a l\sat urme de noroi pe covor.

Oric^t de pu]in\ `ncredere a[ fi avut, `nc\ `nainte de
alegeri, în noua putere (nu doar în ultimele s\pt\m^ni, c^nd,
ca dup\ ploaie, au ap\rut cohorte de polemi[ti care combat la
ziar cu o frenezie demn\ de o cauz\ mai bun\, dup\ ce se
guduraser\ inutil pe la por]ile Cotroceniului ori ale Palatului
Victoria), nu mi-a[ fi imaginat c\ ea pã[e[te cu at^ta aplomb
în amprentele de noroi ale ciubotelor nesim]irii l\sate de
Iliescu and comp. Am [i acum în fa]a ochilor secven]ele de
televiziune în care dl. Diaconescu tun\ [i fulger\, precum un
arhanghel de la serviciul Circula]ie, `mpotriva sirenelor de la
ma[inile lui Adrian Nãstase. Pentru ca azi s\ afl\m din ziare
ca placidul pre[edinte al Camerei Deputa]ilor se l\f\ie în
nu mai pu]in de cinci automobile de lux, `ntre care [i un
mult-abhorat Mercedes! Diferen]a [ocant\ de la vorb\ la
fapt\ duce cu g^ndul nu atât la nesim]ire (asta n-ar mai
surprinde pe nimeni), ci la scindarea personalit\]ii, adic\ la
schizofrenie.

În problemele economice, alde Ciorbea au cam aceea[i
pricepere pe care o dovedise, când partinic, când etilic, [i
Vãcãroiu. Ne-am fi a[teptat ca m\car la capitolul modestie [i
bun-sim] s\ st\m ceva mai bine. În realitate, am c\zut din lac
în pu]. De[i mã[tile s-au schimbat, coeficientul l\comiei a
r\mas intact. De nu cumva a [i sporit.

Campion na]ional la acest capitol tinde s\ devin\ (dup\
cum se [i cade, nu?) `nsu[i pre[edintele Constantinescu.
Leg\n^ndu-se în iluzia de mucava a unui 70 [i ceva la sut\
popularitate, dl. pre[edinte uit\ c\ `naintemerg\torul s\u se
bucura, în primii ani ai domniei, de un procentaj mult supe-
rior, b\t^nd, în p\r]i importante din ]ar\, spre sut\ la sut\.
Ceea ce nu l-a pus la ad\post de a fi considerat, ast\zi,
al\turi de Ceauºescu [i Dej, unul dintre cele mai nefaste
personaje din istoria modern\ a Rom^niei. V\z^ndu-se atât
de popular (m\ `ntreb sincer: de ce? Pentru c\ ne-a b\gat în
N.A.T.O. [i în Uniunea European\? Pentru c\ a m\rit sala-
riile, iar nivelul de trai sfideaz\ orice grafic mondial? Pentru
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lauda adus\ femeii petro[enene?), dl. Constantinescu a
`nceput s\ ia drept realitate gudur\rile profesioniste ale celor
care-l `nconjoar\.

Promi]^nd cu dou\ m^ini, dl. Constantinescu a luat ̀ napoi
cu [ase, cu tehnica [i `ndem^narea (s\ m\ ierte c\lug\rul
Vasile c\ nu g\sesc un exemplu din tradi]ia noastr\ str\mo-
[easc\!) a unui Shiva cre[tin-democrat. Atât era de sc^rbit,
în prima zi dup\ alegeri, de perspectiva de a se muta la
Cotroceni, încât `mi era chiar team\ c-o s\ dea ordin ca
palatul s\ fie d\r^mat! Nici nu s-au uscat bine [tampilele pe
buletinele de vot care vedeau în el garantul des-ciocoiz\rii
]\rii, cã preaiubitul pre[edinte [i-a amintit c\ nu poate renun]a
la oaza de verdea]\ a fo[tilor Regi ai Rom^niei din cauza
complicatelor aparaturi, a serviciilor de comunicare [i a
imenselor costuri presupuse de mutarea acestora.

Pricepu]i nevoie-mare în telefonie [i televiziune, vigilen]ii
reprezentan]i ai opiniei publice au dat aprobator din cap,
topi]i de admira]ie fa]\ de cump\tarea celui care a promis
solemn c\ de suferit vor suferi conduc\torii, nu oamenii de
r^nd. În afara stafiei lui Ceauºescu [i a duhului iliescian, nu
[tiu ce alte motive de suferin]\ va fi av^nd pre[edintele,
`nconjurat de plutoane de sepepi[ti [i de ve[nic z^mbitori
yesmeni. Cât prive[te �problemele de comunicare�, nu [tiu
în ce vor fi const^nd ele în aceste vremuri în care p^n\ [i
gospodinele au în plas\, printre morcovi [i p\trunjel, deja
banalizatele � dar eficientele � celulare.

Accept^nd s\ r\m^n\ la Cotroceni, dl. Constantinescu a
c\zut în plasa perfid\ a serviciilor de paz\. Acelea[i care l-au
transformat, în c^teva s\pt\m^ni, pe Iliescu cel gata s\ urce,
precum Ana Ipãtescu, pe tanc spre a ̀ nfrunta mul]imea, ̀ ntr-o
marionet\ terorizat\ care vedea în cel mai banal activist civic
un uciga[ pl\tit. Pierz^nd contactul cu lumea, tr\ind în atmo-
sfera levantin\ a intrigilor [i a zvonurilor inevitabile în spa-
]iile `nchise, ermetic izolat de realitate, chiar cineva mai
rezistent la presiune dec^t actualul pre[edinte devine o con-
[tiin]\ de plastilin\ în m^na unor speciali[ti ai manipulãrii.
Nu m\ mir\ c\, tot mai sp\imos, dl. Constantinescu a ajuns
în postura caraghioas\ de a face baie în mare `nconjurat de
scafandri. Pe când `[i va trimite în fabrici [i uzine sosiile?
Pentru numele lui Dumnezeu, Rom^nia n-a ajuns `nc\ de[ertul
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Gaza, iar cei care-l combat pe pre[edinte nu sunt `ntrup\ri
valahe ale terori[tilor din Orientul Apropiat!

Dac-a[ face un joc de cuvinte ieftin, a[ spune cã drumul
str\bãtut de societatea rom^neasc\ post-ceau[ist\ este minat,
pe de o parte, de contradic]ii, pe de alta, de tautologii.
E evolu]ia de la ciocoiul neao[-interna]ionalist la ciocoiul
autoreferen]ial: ciocoiul cu cioc. (3 septembrie 1997)

Un monoclu pentru Argus

Nu [tiu care dintre cele dou\ ispr\vi recente ale lui Victor
Ciorbea e mai jalnic\: scoaterea din serviciu a lui Valerian
Stan sau minciuna c\ eliminarea intempestiv\ a principalului
cruciat anti-corup]ie nu are nimic de-a face cu amenin]\-
rile P.D. Demiterea, printr-o lovitur\ n\praznic\, a fostului
ofi]er C.A.D.A. ridic\, dintr-o dat\, v\lul de pe ochii celor
care-[i mai f\ceau iluzii `n legatur\ cu onorabilitatea mai-
marilor Conven]iei Democrate. Abera]ia suprem\ invocat\ `n
momentul destituirii a fost argumentul deseori auzit ̀ n istorie,
de la Stalin la Vãcãroiu: [i anume, c\ victima [i-a dep\[it
atribu]iunile de serviciu. O prostie c^t calmul ardelenesc al
d-lui Ciorbea de mare. ~n pozi]ia oficial\ `n care se afla, dl.
Stan avea rolul unui Argus: el era obligat tocmai de c\tre
bucluca[ele atribu]ii s\ fie cu ochii `n patru, supraveghind [i
investig^nd `n toate direc]iile.

Fire[te, dac\ dl. Stan ar fi fost [eful corpului de balerine
al Guvernului, am fi conchis c\ a abuzat cercet^nd ispr\vile
lui Petre Roman ori Bãsescu, precum [i putredul dosar
Petromin. Fiind, `ns\, [eful corpului de control, era c^t se
poate de legal s\ `[i `nceap\ investiga]iile chiar `n `nc\perile
`n care-[i desfã[oar\ activitatea. Ce folos dac\, `n calitatea
lui de paznic al averii publice, ar fi fost cu ochii doar pe ho]ii
din curtea fabricii [i i-ar fi l\sat s\ zburde nestingheri]i pe cei
care se `nfruptau `n voie prin hale [i birouri?

Pot s\ admit orice, inclusiv c\ dl. Stan era m^nat de
dorin]a de a-[i lua revan[a pentru cealalt\ destituire, din
1990-1991. (Sper c\ n-a sc\pat nim\nui afirma]ia recent\,
adic\ din august 1997, a lui Bãsescu, potrivit c\reia
C.A.D.A. a fost un instrument de destabilizare a armatei
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Rom^ne! Sper, de asemenea, c\ ofi]erilor implica]i le-a mai
r\mas at^ta onoare `nc^t s\-l dea pe fosta slug\ a lui Iliescu
`n judecat\!) Dar eventualul parti-pris al d-lui Stan nu
schimb\ cu nimic datele problemei, at^ta vreme c^t dovezile
privitoare la abuzurile unora dintre liderii pedi[ti n-au fost
contestate dec^t de c\tre cei viza]i. Nimeni, ̀ n Pia]a Victoriei
[i la Cotroceni, nu-[i pune problema dac\ nu cumva dl.
Valerian Stan are dreptate. Nimeni nu a `mpins curiozitatea
p^n\ acolo `nc^t s\ constate, dincolo de chichi]ele politi-
cianiste, dac\ dl. Stan a min]it sau nu. S-a mers `ns\ prea
departe `n alt\ direc]ie: `n legiferarea a ceea ce nu poate fi
legiferat: [i anume, c\ unii cet\]eni ai ]\rii sunt dedesubtul
legii, iar o m^n\ de privilegia]i, mereu deasupra ei.

Dac\ pentru asta era nevoie s\ vin\ la putere duo-ul
Constantinescu-Ciorbea, respectivii domni ar fi putut s\-[i
vad\ `n continuare de jocurile de salon sindicaliste, respectiv,
de intrigile politiciano-mondene. Oricum, la acest capitol,
alte duo-uri (Iliescu-Roman, Iliescu-Nãstase) erau la fel
de dotate. Prin debarasarea de incomodul Valerian Stan,
Conven]ia Democrat\ a intrat ea `ns\[i `n ilegalitate. Spun
Conven]ia Democrat\ f\r\ a ad\uga [i P.D.-ul, lu^nd de bune
afirma]iile primului ministru: dublul-nelson aplicat lui
Valerian Stan nu implic\ sub nici o form\ `ngerii imacula]i
ai lui Petre Roman. Cu at^t mai r\u: responsabilitatea aces-
tui act ru[inos cade `n `ntregime `n spinarea `nving\torilor
`n alegeri.

Nu [tiu dac\ exist\ vreo leg\tur\ direct\ `ntre modul
dezgust\tor `n care guvernan]ii s-au debarasat de singurul
reper care mai amintea de promisiunile (o, c^t de demago-
gice!) privind lupta ̀ mpotriva corup]iei [i incredibila anulare
a infrac]iunii de bancrut\ frauduloas\. Calea luat\ de poten-
ta]ii din jurul lui Emil Constantinescu `ncurajeaz\, f\r\ doar
[i poate, astfel de specula]ii. Trebuie s\ fii `ncuiat la cap r\u
de tot s\ nu vezi c\ Valerian Stan e destituit pentru c\ ̀ ncearc\
s\ fac\ lumin\ `n bezna l\sat\ de regimul Iliescu, pe c^nd
ministrul Stoica patroneaz\, cu `ng^mfare, o lege care [terge
cu buretele unul dintre pu]inele instrumente de a-i anihila pe
marii escroci ai ]\rii. Motiva]ia domniei sale, dac\ nu ar fi
(excuse my French!) idioat\, ar fi jignitoare: ditamai
juristul-[ef al na]iei sus]ine c\ nu era nevoie de sanc]ionarea
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expres\ a unei astfel de infrac]iuni pentru c\ `n Codul Penal
ar exista îndeajunse prevederi similare. S\ auzi [i s\ nu crezi!
O singur\ `ntrebare: dac\ subtilul liberal are dreptate, atunci
de ce vinova]ii de respectiva infrac]iune au fost imediat eli-
bera]i [i nu sunt judeca]i conform (imaginarelor!) capitole
de lege ale d-lui Stoica?

{i cu aceasta, am ajuns la o problem\ mai general\. {i
mai grav\. Ce politic\ se face ast\zi `n Rom^nia? C\rei
direc]ii, c\rei doctrine i se revendic\ protagoni[tii scenei
politice actuale? M-am g^ndit intens la aceste chestiuni, iar
r\spunsul nu va fi, cu siguran]\, pe placul multora. Ceea ce
vedem acum, ̀ n forme multiplicate, din ce ̀ n ce mai agresive,
s-ar putea numi mo[tenirea Coposu. Nu cred c\ e nevoie
s\ explic `n detaliu de ce am ajuns la aceast\ concluzie.
E suficient s\ reamintesc celor cu þinere de minte mai slab\,
c\ at^t dl. Constantinescu, `n timpul campaniei electorale,
c^t [i dl. Ciorbea, imediat dup\ numirea `n func]ie, [i-au
justificat, fuduli, succesul prezent^ndu-se drept un[ii
�Seniorului� Coposu.

Mi-am manifestat `n mai multe r^nduri ne`ncrederea `n
flerul, `n talentul, ba chiar [i `n buna-credin]\ politic\ ale lui
Corneliu Coposu pe vremea c^nd tr\ia [i nu e cazul s\ reiau
aici argumentele (dureros de palpabile!) de atunci. {i nici nu
vreau s\ bagatelizez imensa suferin]\ a omului, crucificat de
c\l\ii comuni[ti. A[ reaminti, doar, cã `ntre cadrele ]inute
la piept de fostul lider ]\r\nist s-au aflat [i inenarabile per-
sonaje precum Otto Weber, cã omul lui de `ncredere era
Ion Diaconescu (libert\]ile semantice � ca s\ m\ exprim
elegant � ale acestuia ne retrimit la epoca `n care `naltul
scaun de la Camera Deputa]ilor, pe care-l ocup\ acum, era
monopolizat de un gâg\ politic numit Mar]ian Dan) [i c\ nici
Virgil Mãgureanu nu-i era tocmai indiferent. Talentul inega-
labil al lui Corneliu Coposu de a elimina valorile [i de a
promova nulit\]ile merit\, el `nsu[i, o statuie.

~n clipa de fa]\, edificiului imaginat de ex-liderul ]\r\nist
i-au crescut picioare [i a `nceput s\ tropãie, co[maresc, `n
subcon[tientul multora dintre noi. Nu [tiu c^t de `nc^ntat ar
fi �Seniorul� de `nv\]ãcei, dar ceea ce percepem e o `ngrozi-
toare abera]ie. Nu [ocheaz\ at^t incompeten]a guvernan]ilor,
c^t arogan]a [i nesim]irea cu care au institu]ionalizat-o f\r\
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remu[c\ri. Ca s\ revin la cazul Valerian Stan, grosol\nia
unui afl\tor ̀ n treab\ pe la secretariatul general al guvernului,
precum Remus Opri[, de a-i interzice colegului de p^n\ cu
zece minute `nainte s\ p\trund\ `n propriul birou, tr\deaz\
orice, numai o con[tiin]\ curat\ nu.

Ca multe dintre gesturile guvernului Ciorbea, u[a tr^ntit\
`n nasul d-lui Stan exprim\ un comportament nu numai
imoral, ci de-a dreptul, cum se zice, de neam prost. Metamor-
fozat, fulger\tor, ̀ n broascã r^ioasã, ̀ naltul func]ionar guver-
namental sosit calm, de diminea]\, la serviciu, la pr^nz e
scos, ca ultimul borfa[, cu picioare-n fund. {i asta f\r\ nici
o explica]ie, f\r\ vreun mersi sau vreun adio! Pur [i simplu,
pentru c\ a[a a decis stãp^nul Ciorbea. (Iar dl. Roman nu a
avut nimic `mpotriv\!)

Ideea c\ `n Romania s-a re`ntronat epoca abuzurilor, a
incompeten]ei, a minciunii [i � mai ales � a prostiei ne trage
de m^nec\. Partea tristã e c\ tot acest spectacol politic dez-
gustãtor se joac\ absolut degeaba. Sacrificarea lui Stan nu va
face din lupii lui Petre Roman mielu[ei. Salvarea a[a-numitei
�unit\]i a guvern\rii� nu duce la nimic, dec^t la com-
promiterea imaginii (cam supradimensionate, oricum!) a
Conven]iei. Nesim]irea lui Bãsescu and comp. va atinge
dimensiuni tropicale, acum, dup\ ce ultimul ghimpe ce le
st\tea ̀ n cale a fost smuls. {tiindu-se intangibili, [antaj^nd cu
neru[inare c^rpele de la guvernare, ei `[i vor da, cu `nc\ mai
mult\ agresivitate, arama pe fa]\. Va fi, `ns\, prea t^rziu
pentru ca discipolii ]\r\ni[ti s\ mai salveze ceva din presupusa
noble]e a mo[tenirii l\sate de Corneliu Coposu.

Dac\ totul s-ar reduce la r\fuiala bezmetic\ dintre dou\
bande mafiote, undeva la mahala, n-ar fi nici o problem\.
Din p\cate, trocurile acestea dezonorante se produc sub privi-
rile consternate ale unui electorat c\ruia nu-i vine s\-[i cread\
ochilor. Numai c\ dac\, peste doi, peste patru ani ni se vor
tr^nti iara[i `n nas diversele u[i pe care scrie N.A.T.O.,
Uniunea European\ [i orice vom mai voi, ̀ n delirurile noastre
de onorabilitate, e bine s\ [tim cine trebuie tras ̀ n ]eap\. Nici
nu sperã Iliescu s\ aib\ parte, `n clipa socotelii finale, de
asemenea ilu[tri companioni! (10 septembrie 1997)
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Un Hamlet cu termenul expirat

De la o vreme, Ion Iliescu se viseaz\ iar\[i secretar
general. Al partidului, desigur. C\ el nu se mai cheam\
P.C.R., ci P.D.S.R. e un am\nunt f\r\ importan]\. {i tot de
la o vreme, domnia sa `ncepe s\ aibã probleme cu propriul
partid. Drept urmare, ca prin anii optzeci, s-a reapucat s\
frecventeze lumea artistic\. Nu e eveniment cultural-monden
`n Bucure[ti la care s\ nu dai de z^mbetul de fer\str\u circular
al d-lui Iliescu, gata s\ se a[eze `n primul r^nd spre a fi
imortalizat de c^t mai multe aparate de fotografiat [i filmat.
Vechiul activist de partid [i-a adus aminte c\ gloria colectat\
pe seama transpira]iei arti[tilor e mai durabil\ dec^t aceea
dob^ndit\ prin intrigile de partid.

V\z^ndu-l, de pild\, la recentele gale MediaFest, aproape
c\ te `nduio[a cu figura lui de Mecena ponosit, cu smerenia
de buliba[\ sedus de muze, cu expresia de truditor h\r]uit de
greutã]ile vie]ii, reculeg^ndu-se printre concepte. Nici o leg\-
tur\ `ntre cel care vibra al\turi de arti[tii premia]i [i ciocoiul
de mai ieri c\ruia `i venea s\ scoat\ pistolul c^nd auzea de
art\, sau care descindea la Teatrul Na]ional ca ̀ ntr-un bunker,
flancat de gorile [i ordon^nd s\ fie perchezi]iona]i ceilal]i
spectatori. La un moment dat, m-am `ntrebat dac\ e unul
[i acela[i individ, dac\ nu cumva ex-prezidentul care fere-
case Cotroceniul cu zeci de lacãte nu-[i trimisese `n lume
bodyguardul.

Din nefericire, era unul [i acela[i personaj. {i tot din
nefericire, ̀ n Rom^nia politicienii ̀ [i aduc aminte de art\ doar
c^nd ajung la ananghie. Abia atunci le revine memoria [i
afl\ c\ `n ]ar\ exist\ [i altceva dec^t `mbuibarea gre]oas\ a
profitorilor de-o clip\, c\ lumea `nseamn\ [i altceva dec^t
bizantinismul m\runt al slugilor care, pentru a se face indis-
pensabile, inventeaz\ intrigi, comploturi [i primejdii care nu
exist\ dec^t `n min]ile lor bolnave.

M\ `ntrebam, de asemenea, dac\ la o eventual\ revenire
la putere dl. Iliescu ar trage vreo `nv\]\tur\ din sus-jos-urile
prin care a trecut. A[ b\ga m^na `n foc c\ nu. O dat\ `nchise
ermetic `n urma lui u[ile puterii, el s-ar comporta iar\[i
asemeni nefericitului rege care exclamase: �Dup\ mine,
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potopul!�. Pentru c\ la noi, popor f\r\ un prea `ndelungat
exerci]iu al civiliza]iei, arta e ultimul refugiu, ultima `ndelet-
nicire, la care rom^nul face apel doar dup\ ce a epuizat [i
cotidiana b^rf\, [i jocurile de rummy sau de poker � cu
condi]ia ca dup\ at^ta efort intelectual s\ nu fie dobor^t
de b\utur\.

Spun toate acestea privind pe geam spre o curte interioar\
`n care paisprezece ore pe zi, [apte zile pe s\pt\m^n\, un
grup de treizeci-patruzeci de b\rba]i `n plin\ putere `[i petrec
vremea juc^nd barbut, table, poker [i alte sporturi asortate.
~n afara plas\rii c^torva mese sub copacii stufo[i n-au fãcut
nici o alt\ amenajare. Total absorbi]i de `nalta misiune a
trecerii gr\mejoarelor de m\run]i[ de la unul la altul, nu `i
deranjeaz\ nici mizeria din jur, nici mirosul pestilen]ial ema-
n^nd dinspre tomberoanele sparte, aflate la nici trei metri de
ei, nici praful `nec\cios st^rnit de palele de v^nt. Cu acestea
din urm\ lupt\ ud^ndu-[i g^tlejurile tr\g^nd setos direct din
sticlele aflate la picioarele mesei, `nghi]ind f\r\ s\ clipeasc\
oribile produse chimice `nnobilate cu neconving\torul nume
de alcool.

N-am v\zut, ̀ n cei patru sau cinci ani de c^nd le urm\resc
evolu]ia (e un fel de a zice, pentru c\ n-au ie[it niciodat\ din
programul aproape ritualic, nu i-am surprins, nici m\car `n
mod excep]ional, d^nd de-o parte bolovanii afla]i din abun-
den]\ `n jurul meselor de joc sau crengile rupte din copaci,
care creeaz\ impresia de jungl\ urban\), nu i-am v\zut, zic,
r\sfoind nici m\car un ziar � ca s\ nu mai vorbesc de-o carte.
Singura lor leg\tur\ cu lumea e vocea unui locatar de la
parter care `[i scoate, isteric, pe geam capul [i `i anun]\ � pe
ei [i `ntreg cvartalul de blocuri � url^nd ca Pavarotti c^nd ia
acutele `n �O sole mio�: �Bããã, Sandu, futu-i, Poli conduce
cu unu zero la C^mpulung!�.

La un asemenea nivel al con[tiinþei civice, al civiliza]iei
([i tare mi-e team\ c\ vecinii mei fac parte din elit\, cartierul
`n care locuiesc fiind unul oarecum acceptabil, prin compa-
ra]ie cu hectarele de cutii de chibrituri construite `n �anii
puterii populare�), e evident c\ speran]a nu dep\[e[te cenu-
[iul unui [oarece jig\rit. F\r\ viitor, incapabil s\-[i imagineze
c\ via]a lor ar putea ar\ta [i altfel, du[i de valul mizeriei
precum o coaj\ de nuc\ `n deriv\ pe ocean, ei `[i `neac\
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trecutul `n alcool, fugind ca de un vis r\u de tot ce au tr\it
vreme de c^teva decenii.

~n acest context, discu]iile aprinse din pres\ despre necesi-
tatea de a avea sau nu emisiuni culturale la televiziunea de
stat sunt de-a dreptul ridicole. Dar la fel de absurde sunt [i
preten]iile de a ridica nivelul civic al masivei p\turi de
victime ale ceau[ismului. Oric^te emisiuni educativ-civice
(fie ele produse chiar de B.B.C.!) li s-ar ar\ta acestor supra-
vie]uitori ai holocaustului comunist, singura lor reac]ie de
ap\rare e s\ comute pe Eurosport. Comut\ degeaba, dup\
p\rerea mea, pentru c\ nu se aleg cu nimic din spiritul de
competi]ie promovat, volens-nolens, de popularul canal.

~n orice caz, cu Ion Iliescu sau f\r\ el la vernisaje [i
premiere, cultura rom^n\ merge înainte. ~ns\ tare mi-e team\
c\ ea `ncepe � cu ajutorul lui Ion Iliescu, dar [i al unor
adversari ai fostului pre[edinte � s\ meargã al\turi, dac\ nu
chiar `mpotriva poporului rom^n. Cred c\ va trebui s\ a[tep-
tãm mult [i bine, p^n\ s\ apar\ o genera]ie cu adevãrat
competitiv\ `n domeniul spiritului. Ast\zi, ea nu are de unde
[i cum s\ apar\. Nu cred `n sociologismul vulgar care spune
c\ din p\rin]i be]ivi vor ie[i doar copii be]ivi. Cred `n insti-
tu]ii [i `n capacitatea lor de a crea valori. Dar ce ne facem
c^nd `n fruntea institu]iilor de azi, a[a cum sunt ele, [chioape
[i surde, se aflã in[i incapabili s\ discearn\ `ntre bine [i r\u,
`ntre valoare [i non-valoare? {i asta `nc\ n-ar fi totul: din
pozi]ia `n care se afl\, ei selecteaz\ urma[i dup\ chipul [i
asem\narea lor.

M\ `ntreb, `n aceea[i ordine de idei, dac\ scoaterea de pe
canalul na]ional a emisiunilor culturale a dus la visata redre-
sare economic\. M\ `ntreb, de asemenea, dac\ eliminarea
brutal\ de pe post a emisiunilor culturale nu e o barbarie la
fel de mare ca [i ideologizarea `n exces din vremea comu-
nismului. F\r\ `ndoial\, marea lor majoritate erau f\cute de
oameni f\r\ har, erau plicticoase [i de un nivel destul de jos.
Dar m\ pun [i `n pielea acelor realizatori; cu ce chef se
apucau ei de munc\, [tiind c\ vor fi programa]i sistematic
dup\ miezul nop]ii, pe canalul doi [i c\, `n general, aveau,
`ntre ceilal]i realizatori, statutul unor rude sãrace ca s\ nu zic
al unor paria?
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M\ `ntreb, de asemenea, ce motiva]ie psihologic\ aveau
redactorii de la emisiunile culturale ale televiziunii oficiale,
dac\ eforturile lor erau, de la bun `nceput, prin dictatura
�grilei de program�, sortite anonimatului, fatalei audien]e de
sub unu la sut\? Se [tie c\ `n orice om de televiziune zace un
histrion. Or, dac\-l pui s\ evolueze la nesf^r[it doar `n fa]a
oglinzii, e clar c\ la un moment dat va `ncepe, el `nsu[i, s\
dob^ndeasc\ r\ceala unei oglinzi.

Scriu aceste r^nduri `n zilele `n care ar trebui s\ devin\
operative �grilele de toamn\� ale televiziunii de stat. Nu [tiu
ce eforturi au depus mai-marii televiziunii pentru a recruta
viitorii realizatori ai emisiunilor culturale. Tare mi-e teamã,
`ns\, c\ [i la acest capitol au cedat lamentabil `n fa]a televi-
ziunilor particulare, care au `n]eles c\ nu po]i s\ r\m^i cu
obrazul curat la nesf^r[it adopt^nd pozi]ii de comisar civico-
politic. {i c\ imaginea melancolic\ a lui Ion Iliescu b^ntuind,
ca un Hamlet cu termenul expirat, expozi]iile [i s\lile de
teatru nu e suficient\ pentru educa]ia cet\]eneasc\ [i cultural\
a românului. (24 septembrie 1997)

Mu[chetarii necrofori

Nu am prea auzit ca Biserica noastr\ cre[tin-ortodox\ s\
se fi implicat, `n ultimii ani, `n fapte care stau bine bisericii:
luminarea norodului, acte filantropice, `n\l]area spiritual\ a
enoria[ilor, protejarea dezmo[teni]ilor soartei [i altele de
acela[i gen. Am auzit, `n schimb, c\ ea a luat parte, milit\-
re[te, la mai toate b\t\liile politice ale post-comunismului. De
la faza �soborului de preo]i� la aceea a ocupãrii unor scaune
`n Parlament, Biserica a str\b\tut un spectaculos drum al
modernizãrii. Numai c\ e vorba de o modernizare menit\ s\
o `ndep\rteze de locul [i rostul s\u fire[ti. E o banalitate s\
spui c\ de fiecare dat\, ̀ n istorie, c^nd Biserica s-a amestecat
`n treburile publice, s-a ivit o s\m^n]\ de scandal. Indiferent
c^t de nobile vor fi fost inten]iile prela]ilor, pogor^rea ideii
divine `n agora plin\ de praf a politicului s-a sf^r[it tragic.

Am urm\rit, mai `nt^i amuzat, apoi din ce `n ce mai
iritat, evolu]ia unei mari p\r]i a clerului nostru, dornic s\
ocupe un loc c^t mai vizibil pe scena public\. Substituindu-se,
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mai ̀ nt^i, echipelor de activi[ti care parazitau orice eveniment
public (deschideri de [coli, de expozi]ii, de [edin]e ale parla-
mentului etc.), ei psalmodiau cu aceea[i voio[ie [i la botezuri,
[i la `nmorm^nt\ri. Adevãratã armat\ de cucerire, ei nu au
l\sat s\ treac\ nedijmuit nici un prilej aduc\tor de capital
public sau material.

Fenomenul e, `ns\, mult mai straniu: cu c^t Biserica �de
stat� s-a implicat mai puternic `n activitã]ile de zi cu zi ale
societ\]ii, cu at^t mai lipsit\ de leg\turi cu lumea real\ s-a
dovedit (din nou, cu excep]ia plin\ de har a mitropolitului
Nicolae al Banatului). Incursiunile Bisericii `n cotidian au
ceva alienant: e ca [i cum o escadril\ de mar]ieni ar pogor`
pe p\m^nt, spre a dispare dupã ce [i-a f\cut, ca `ntr-un balet
mecanic, num\rul, pentru a se ivi, la fel de surprinz\tor [i
nemotivat, `n cine [tie ce alt col]i[or al ]\rii. ~ns\, ciudat,
reprezentan]ii clerului ortodox au ap\rut de fiecare dat\ nu
acolo unde ar fi putut [i ar fi trebuit s\ dea o m^n\ de ajutor,
ci acolo unde puteau trage un profit c^t mai gras.

C^nd s\r\cia cronic\ a atins propor]ii incredibile, c^nd
intelectualii de marc\ ai ]\rii sunt obliga]i s\ tr\iasc\ la
nivelul cer[etorilor din metrouri, c^nd corup]ia a strangulat
de la r\d\cin\ at^t fibra moral\, c^t [i pe aceea economic\ a
]\rii, capii Bisericii Ortodoxe nu g\sesc altceva mai bun dec^t
s\ pun\ pe tapet ideea unei faraonice Catedrale a Neamului!
E greu s\ califici un astfel de puseu paranoic. Noi nu am
ie[it, ca societate, din faza `n care cre[tinii se adunau prin
catacombe, `ns\ capii Bisericii vor s\ construiasc\, `n v\z-
duhul incon[tien]ei lor, o insul\ zbur\toare!

Pompierismul jalnic al mai-marilor Bisericii aminte[te,
f\r\ s\ vrem, nebunia lui Ceauºescu de a construi, `ntr-o ]ar\
sec\tuit\, un monstru precum Palatul Poporului. Care Palat
s-a `n\l]at, cu victimele cunoscute, `n perioada `n care `n
fruntea Bisericii Ortodoxe se afla tot ini]iatorul de azi al
Catedralei Neamului, activistul de partid [i stran\, Teoctist
~nt^iul. Ca [i `n cazul lui Ceauºescu � de la care s-a molipsit
`n destule din blestema]iile pe care le-a f\cut `n ultimii ani �,
dl. Teoctist Arãpa[u e foarte dornic s\-[i lege numele de cele
mai grote[ti ctitorii care au fost vreodat\ imaginate pe aceste
meleaguri. Nu [tiu c\rei tradi]ii se revendic\ `nt^iul st\t\tor
al Bisericii Ortodoxe, dar `n nici un caz aceleia a l\ca[urilor
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modeste, reproduc\toare ale intimit\]ii c\minului, care
asigurau o c^t se poate de fireasc\ uniune `ntre om [i
Dumnezeu. Acum, atins de morbul grandorii, dl. Arãpa[u
viseaz\ enorm [i proiecteaz\ monstruos.

Nu at^t indolen]a e deranjant\ `ntr-un asemenea plan, c^t
dorin]a de autolustruire. E clar c\ actualul patriarh, ajuns la
o v^rst\ matusalemic\, dore[te s\-[i lege numele de o ctitorie
care s\-i perpetueze numele peste veacuri. Ce-i drept, alte
amintiri pl\cute nu prea las\ `n urm\. E cunoscut\ supu[enia
criminal\ cu care a acceptat d\r^marea unor bijuterii arhi-
tectonice ecleziastice. E bine [tiut\ complicitatea sa cu
Ceauºescu ̀ n militarizarea (a se citi �securistizarea�) Bisericii
`n �anii lumin\�. E, de asemenea, de notorietate pasivitatea
[i indiferen]a preacuvioasei institu]ii la suferin]a celor mul]i
[i umili. C^nd ar fi trebuit s\ g\sim, ca `n Polonia sau ca `n
Ungaria, un sprijin `n slujitorii Domnului, ace[tia se `ntre-
ceau `n a se pune `n slujba instrumentelor Diavolului. Suta-
nele ro[ii baraser\ orice leg\tur\ spiritual\ `ntre popor [i
spirit, `ntre Dumnezeu [i norod. Iar acum, ca o r\splat\ a
serviciilor mai degrab\ diavole[ti pe care le-au f\cut, o serie
de mari prela]i rom^ni vor s\ se nemureasc\ pe buzunarul [i
efortul unei popula]ii pe c^t de s\race, pe at^t de disperate.

M\ ̀ ntreb, de asemenea, ce ar avea de celebrat o asemenea
Catedral\ a Neamului? Eventual, surplusul de biruri pe care
tot obidi]ii de ieri [i de azi i-ar scoate din buzunarele panta-
lonilor c^rpi]i `n fund. Dup\ cum arat\ `n aceste vremuri
]ara, ceea ce vor s\ construiasc\ teocti[tii seam\n\ mai de-
grab\ cu un cavou al neamului, dec^t cu un l\ca[ al sfin]eniei.

Doar suburbana presta]ie a �revolu]ionarilor� la Antena 1
dep\[e[te `n cinism `nc\p\]^narea popeasc\ de a zv^rli ]ara
`ntr-o nouã aventur\ paranoic\. Emisiunea d-lui Tucã ne-a
confirmat ceea ce b\nuim de mult\ vreme: [i anume c\ vitejii
afla]i pe baricadele luptei anti-ceau[iste `n decembrie 1989
au fost, `n multe cazuri, ni[te fiare ahtiate de parvenire. Cei
mai inteligen]i dintre ei au intrat `n politic\, tr\g^nd [i acum
foloase de pe urma notorietã]ii fulgerãtoare dob^ndite atunci,
`n doar c^teva zile de lupte atroce, cu coatele, prin studiourile
de televiziune ori, `n c\utarea de aur [i valut\, prin sub-
solurile C.C.-ului.

~ns\ spectacolul dezgustãtor jucat de alde Bebe Ivanovici,
Dan Iosif [i Nicolae Dide � senatori, ex-senatori [i mini[tri
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sãlta]i `n via]a public\ de Iliescu � a `ntrecut absolut orice
limit\. Dac\ tot vorbea dl. Constantinescu de o post-tranzi]ie,
cred c\ cei trei eroi ne-au plasat, dintr-o dat\, `n post-revo-
lu]ie, pun^nd cap\t, printr-o mascarad\ public\, mascaradei
`necat\ `n secrete din decembrie 1989. Dac\ aceasta a fost
miza r\sturn\rii lui Ceauºescu, am fi putut s\ ne lipsim foarte
bine de ea. Dac\ in[i de o micime însp\im^nt\toare, precum
cei trei mu[chetari cu patalama de profitor, dar [i alte sute ca
ei, ne arat\ chipuri de perfec]i necrofori ai comunismului, nu
ne mai scap\ de ru[ine catedralele tuturor neamurilor.

Cum e totu[i posibil, ca astfel de personaje, pentru care
limba rom^n\ are `nc\ secrete de nep\truns iar logica e o
materie extraterestr\, s\ fie considerate, `n continuare, �eroi
ai revolu]iei�? Nu am v\zut de mult o mai dezgust\toare
serie de acuza]ii zv^rlite `n obraz cu at^ta neru[inare [i o mai
senin\ acceptare a eviden]ei: [i anume, c\ cei mai `ndr\zne]i
dintre contestatarii lui Ceauºescu erau, `nc\ din vremea
aceea, [i cei mai dubio[i dintre locuitorii raiului comunist.
Mai mult, fiecare dintre ei accept\ cu un fel de trufie pros-
teasc\ revela]iile f\cute de ceilal]i: c\ unul a fost de profesie
[menar, altul un m\runt ho] de c^rna]i de la cantina `ntre-
prinderii, iar al treilea un fante de mahala gata s\ dea cu [i[ul
`n Dumnezeu.

Nu ºtiu cum se articuleaz\ cele dou\ imagini `n mintea
rom^nului de r^nd � a lui Teoctist cu Biserica Neamului `n
bra]e [i a revolu]ionarilor cu certificatele ce le garanteaz\
privilegii la care ilegali[tii nici nu visau. Asta `ntr-o vreme
c^nd nou\zeci [i nou\ la sut\ dintre rom^ni se zbat la limita
mizeriei. Tare mi-e team\ c\ nu sunt imagini antagonice. Mai
mult, a[ `ndr\zni s\ spun c\ ele decurg una din alta. Ba chiar
c\, prin scripe]ii invizibili ai neru[in\rii, se sprijin\ reciproc.
N-am nimic `mpotrivã sã se `nalþe o asemenea catedral\.
Numai c\, dac\ ̀ ncepem s-o construim acum, tare mi-e team\
c\ ea n-ar celebra dec^t m^rl\nia, cupiditatea, nesim]irea [i
agresivitatea dezgust\toare a unor in[i a c\ror principal\
isprav\, `n ultimii [apte ani, a fost s\ ne sc^rbeasc\ de
eventualele lor momente de curaj. Proiect^ndu-ne `n ei, am
putea avea surpriza s\ ne piar\ pe veci cheful de catedrale ale
neamului. Fie el [i un neam-prost. (8 octombrie 1997)
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Drob de (do)sare `n spinare

Ca multe dintre demersurile actualei puteri, legea
dosarelor de Securitate a pornit cu susul `n jos. Se lucreaz\
frenetic la fa]ad\, dar nimeni nu observ\ c\ geamurile sunt
sparte, c\ pere]ii interiori s-au pr\bu[it, iar despre soarta
st\p^nilor nu se mai [tie nimic. At^ta vreme c^t o astfel de
lege nu e premers\ de puneri la punct privind natura regi-
mului care a ruinat, `ntre 1949 [i 1989, ]ara, exist\ [anse
ca, dup\ c^teva zile de entuziasm, totul s\ b\lteasc\, s\ se
scufunde `n mla[tina balcanismului nostru indolent.

Sigur c\ turn\torii care, din tic\lo[ie, r\utate, imbeci-
litate, nesim]ire sau alte motive la fel de elevate [i-au f\cut de
cap trebuie sco[i la suprafa]\, precum pe[tii din bazin, [i
ar\ta]i lumii. Dar nu `n]eleg de ce nu se face acela[i lucru cu
securi[tii. ~n fond, turn\torii erau `n slujba unor ofi]eri de
Securitate. Iar ace[tia aveau un grad, un nume [i un loc de
munc\ ce vizau distrugerea sistematicã a personalit\]ii umane.
De ce s\ admitem, cu naivitate, c\ vinovat e ciocanul care te
izbe[te `n moalele capului, [i nu m^na care l-a pus `n mi[-
care? ~ntr-un sistem politic normal, ]i s-ar r^de `n nas c\ o
popula]ie matur\ poate fi terorizat\ de s^c^ielile penibile ale
unor in[i gata s\-]i scrie o anonim\, s\ ia bani pentru a
raporta organului ora la care ]i-ai suflat nasul, dac\ ]i-ai b\ut
sau nu cafeaua la timp.

Dac\ nu se porne[te cu `nceputul, cu definirea no]iunii de
�turn\tor�, a aceleia de �securist�, de �stat poli]ienesc-
represiv� [i a[a mai departe, totul se va reduce la lupta `ntre
diver[i parlamentari sau grupuri de parlamentari ce vor s\-[i
lege numele de o ini]iativã juridic\ zgomotoas\. ~n fond,
responsabilii cu teroarea erau securi[tii, [i abia `n al doilea
r^nd turn\torii. Turn\torii erau, `n multe cazuri, oameni
foarte dr\gu]i, bl^nzi [i s\ritori. Ei aveau ([i au!) tot interesul
s\ ne c^[tige simpatia [i `ncrederea. Dac\ ne-ar fi brutalizat,
am fi intrat `n alert\, am fi devenit pruden]i [i am fi refuzat
ºpriþul oferit din motive strict profesionale.

Mardeia[ii, c\l\ii, schingiuitorii `[i luau salariul dintr-un
loc precis, pe state de plat\ semnate [i contrasemnate de
contabili, casieri, administratori [i al]i birocra]i ai statului.
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Or, despre ace[tia nici o vorb\. Nici un cuvânt despre sacii
cu nisip care dezlipeau organele interne ale �comploti[tilor
`mpotriva socialismului�, nici o vorba despre b\t\ile crunte
`n miez de noapte, nici o silab\ despre violurile petrecute `n
subsolurile faimoasei institu]ii. Toate acestea s-au evaporat.
Au r\mas doar dosarele, doar [irurile de minciuni [i exager\ri
(deh, binecunoscutul nostru exces de zel!), doar probele
prostiei [i imbecilitã]ii unor instrumente dec\zute.

P^n\ c^nd edificiul comunist nu e scuturat din temelii,
toate zbaterile à la Ticu Dumitrescu ([i contrazbaterile à la
Galbeni) r\m^n deplorabilul spectacol al confrunt\rii `ntre
orgolii [i interese meschine. Recenta ini]iativ\ a P.N.L. de a
cere, `naintea legii dosarelor, o lege a declar\rii comunis-
mului drept regim represiv e mai mult dec^t binevenit\. Chiar
dac\, `n primul r^nd, ini]iatorii vor s\-l pun\ la ad\post pe
dl. Ionescu-Quintus de previzibile dureri de cap, cred c\
acesta e modul `n care ar fi trebuit `nceput: cu deja intratul
`n desuetitudine proces al comunismului. Nu la fel de opor-
tun\ e procedura imaginat\ de quinto-liberali, viz^nd dreptul
de a ataca, a priori, `n justi]ie, orice dezvãluire compromi]\-
toare. ~n felul acesta, s-ar am^na la kalendele grece[ti punerea
`n practic\ a legii. P\cat c\ biografia vulnerabil\ a politicia-
nului-epigramist i-a privat pe liberali, altminteri oameni cu
idei, de posibilitatea implic\rii decise `n dezbaterile `n jurul
acestei legi.

Oric^t\ subtilitate juridic\ a[ avea (de[i n-am deloc!), nu
`mi dau seama ce se urmãre[te, de fapt, prin legea dosarelor.
Dac\ se r\m^ne la principii, la bune inten]ii, la aten]ionãri
ginga[e [i la p\rinte[ti ar\t\ri cu degetul, ne pierdem vremea.
Nu e destul ca securi[tii [i complicii lor s\ fie expu[i opro-
briului public, pentru c\ am v\zut la ce a dus asta: la crearea
unei clase de privilegia]i, la `mbog\]i]i pe seama prostiei
popula]iei. Dac\ prin dezv\luirile din dosare se creeaz\ o
nou\ genera]ie de buticari [i o nou\ clas\ de `mbog\]i]i prin
miracol, atunci mai bine s\ d\m foc tuturor dosarelor [i s\ ne
consol\m c\ am fost cu to]ii tic\lo[i: unii pentru c\ am
turnat, al]ii pentru c\ am fost turna]i!

Bine`n]eles c\ toate acestea ar fi trebuit ̀ ntreprinse a doua
zi dup\ fuga lui Ceauºescu. Dar cine s\ fac\ a[a ceva?
Dan Iosif, revolu]ionarul care s-a pus imediat la dispozi]ia
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comploti[tilor iliescieni, lu^nd pozi]ie de drep]i `n fa]a
imposturii bol[evice, iar acum viseaz\ s\ emigreze `n
America? De ce nu `n Rusia, domnilor, pentru c\ revolu]ia
cu scop limitat pe care a]i promovat-o s-a f\cut dup\ un
scenariu kremlinez, [i nu washingtonian! Consilier pre-
ziden]ial, dl. Iosif ar fi trebuit s\ vegheze la legalitatea
atribuirii diplomelor de revolu]ionar, [i nu la transformarea
lor `n bilete de tezaur sau `n certificate mai pre]ioase dec^t
cele de privatizare.

Cine sã fi gândit reforma societã]ii româneºti? Generalii
de securitate furiºa]i printre revolu]ionari? Ofiþerii de armatã
chinui]i de reumatisme dobândite la culesul porumbului [i
nu `n studiul hãr]ilor [i documentelor militare? Activiºtii
de partid metamorfoza]i `n corifei ai societã]ii civile? Func-
]ionãrimea incapabilã, speriatã de orice vânticel care îi pri-
mejduieºte talentul de a nu face nimic [i tehnica tragerii, la
infinit, de timp? Muncitorimea infantilizatã, pentru care
schimbarea locului de muncã echivaleazã cu o catastrofã
ontologicã? Intelectualitatea subnutritã spiritual, dependentã
de un stat tiranic, dar suficient de abil pentru a-i cere, `n
schimbul salariilor de nimic, nu performanþã, ci simpla
înregimentare formalã?

Acestea sunt marile probleme pe care nici actualul regim
nu e dispus sã le abordeze frontal. Cosmetizarea penibilã `n
plasa cãreia au cãzut politicienii de la putere ne-a adus `n
situa]ia de a zvârli copilul [i a pãstra copaia. Bucuro[i cã au
mai oferit o diversiune, delatorii vor râde `n pumni de farsa
jucatã, încã o datã, democra]iei. S\ fie clar: dac\ turn\torii
dovedi]i nu vor fi tra[i la r\spundere `mpreun\ cu securi[tii
c\rora le f\ceau rapoarte, e ca [i cum ai da jos smal]ul de pe
din]i, dar r\d\cina putred\ ar produce `n continuare putregai.

Trebuie trecut de urgen]\ la fapte, pentru c\ tot mai des,
`n ultimele luni, securi[tii notorii ies de prin b^rloguri,
convin[i c\ regimul Constantinescu le suflã `n p^nze un aer
prielnic, [i peroreaz\ bombastic despre patriotismul [i con-
tribu]ia lor la fericirea poporului. C^t de bine a ie[it Rom^nia
dintre pumnii lor, înmânuºa]i dar prev\zu]i cu gheare de o]el,
nu mai e nevoie s\ spun.

{i `nc\ ceva: `n perversitatea sa, sistemul comunist a
avut grij\ s\ distrug\ periodic dosarele membrilor de partid
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care turnau [i ei, cu aceea[i pl\cere, la Securitate. Tare mi-e
team\ s\ nu avem surpriza ca, la deschiderea arhivelor, s\
d\m peste dosarele lui Maniu [i Coposu, ale lui Diaconescu
[i Ticu Dumitrescu, dar s\ nu g\sim nici o fil\ cu numele Ion
Iliescu, Petre Roman,Vadim Tudor sau Pãunescu. Sigur, s-ar
putea ca ace[tia nici s\ nu fi fost turn\tori `n sensul imaginat
de Ticu Dumitrescu. Dar prin um\rul pus la glorificarea
ciumei bol[evice ei se `nscriu `n planul imaginar unit de
aceea[i linie a nesim]irii [i aservirii unor interese dictate de
du[manii ]\rii. Url^nd la gazet\ din to]i bojocii, ei ac]ionau
complementar cu delatorii pl\ti]i, `n bani sau func]ii, ai
institu]iei imaginate de Feliks Djerjinski. (29 octombrie 1997)

Sorbona vesela

Un editorialist pentru care am mult\ stimã ca om [i `nc\
mai mult\ admira]ie ca scriitor [i gazetar, scria zilele trecute
`n cotidianul pe care-l conduce un `ntristat comentariu despre
dec\derea sub orice limit\ a limbajului presei rom^ne[ti.
Exemplele invocate erau nu numai percutante, dar [i convin-
g\toare la extrem. ~ntr-o logic\ impecabil\, editorialistul
deducea c\ popularitatea surprinz\toare `n via]a politic\ a
unui profesionist al calomniei precum Vadim Tudor e [i con-
secin]a violen]elor de limbaj, a construc]iilor verbale demne
de u[a cortului la care sunt p\rta[e cvasi-totalitatea ziarelor
de la noi (nu mai vorbesc de revistele de scandal, specializate
`n `mpro[carea cu noroi [i `n privitul sub cear[afuri, pentru
c\ ele nu ]in neap\rat de politic, ci de patologic).

Citeam aprob^nd fiecare liter\, fiecare virgul\ a artico-
lului, topit de pl\cere c\ un om lucid [i talentat a mai pus o
dat\ degetul pe ran\. Ghinionul a f\cut s\ nu m\ rezum la
citirea editorialului, a[a cum fac adeseori. Nici n-a[ fi putut,
de altfel: cu litere de-o [chioap\, ̀ ntreaga pagin\ ̀ nt^i agresa
ochiul prin titluri ce p\reau o perfect\ ilustrare, dar cu totul...
pe invers, a ra]ionalelor propozi]ii ale directorului: �Un
pedofil or\dean a corupt sexual trei b\ie]i [i o feti]\: MIHAI
CSEPEI ~L OBLIGA PE COPIL S|-L MASTURBEZE�. Cu
litere `nc\ mai mari: �De ast\zi, p^n\ pe 25 septembrie,
ADIO SEX!�. Cum subiectul p\rea s\ devin\ monoton,
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pentru pagina a 4-a ni se promit dezv\luiri mustoase despre
un alt eveniment de rezonan]\ na]ional\: �Cunoscutul viola-
tor al trupei de balet a barului din Bãile Felix, MAFIOTUL
OR|DEAN AUGUSTIN CULICI A MURIT DIN CAUZA
UNEI SUPRADOZE DE PALINC|�. Nu sunt uitate nici alte
distrac]ii favorite ale rom^nilor: �Despãr]it\ de soþ, ELENA
LESCA A FOST G|SITÃ CU }EASTA ZDROBIT|, ~N
OGRADA CONCUBINULUI S|U�. Preferin]ele culinare
fac, `n acest context, o rim\ perfect\: �Cump\r^nd-o la
pre]uri de chilipir drept carne de vac\, BAC|UANII AU
MÂNCAT, ~N ULTIMELE LUNI, CÂTEVA TONE DE
CARNE DE CAL�. Dup\ un astfel de festin, e normal s\ te
destinzi artistic: �Ast\-sear\, la PRO TV: UN FILM CU
DOU| FANTOME CARE VISEAZ| SÃ AJUNG|
~NGERI�. A[ mai ad\uga doar c\, spre a pune capac, pagina
e ilustrat\ cu un desen de o vulgaritate indescriptibil\, pre-
zentat drept �cea mai bun\ caricaturã antiguvernamental\�.
M\rturisesc sp\[it c\ dup\ ce am v\zut-o mi-a pierit orice
chef de a-l mai critica pe dl. Ciorbea. Pentru c\ nu e impor-
tant doar s\-]i exprimi p\rerea critic\. Mai conteaz\ [i `n
compania cui o faci.

~n aceste condi]ii � v\ asigur c\ celelalte cincisprezece
pagini ale ziarului fac s\ p\leasc\ prin vulgaritate, prost-gust
[i cult al violen]ei de toate genurile titlurile deja citate �, m\
`ntreb ce credibilitate poate avea un articol admirabil scris,
plin de idei de bun-sim], cu foarte corecte intui]ii de natur\
moral\? F\r\ `ndoial\, nici una. Pentru simplul motiv c\
mecanismul vulgarit\]ii a ajuns s\ sufoce la noi toate bunele
inten]ii. Iar jurnaliºtii sunt, dincolo de orice dubiu, marii
culpabili ai acestei st\ri de fapt. Fuga dupã tiraje, orgoliile
exacerbate, pofta de ̀ mbog\]ire ce sfideaz\ cea mai luxuriant\
imagina]ie (s\ nu ne prefacem c\ nu observ\m c\ proprietarii
[i directorii de ziare se num\r\ printre cei mai boga]i indivizi
din Rom^nia) le-au modificat profund psihicul. Mediatiza]i
p^n\ la amor]eal\, mul]i dintre ei au ajuns s\ se cread\ ceea
ce n-au fost, nu sunt [i nu vor fi dec^t `n negativ: repere
morale ale societa]ii.

~ntre violatorul de g\ini [i g\inarul din parlament nu e,
din p\cate, adeseori dec^t diferen]a c\ cel dint^i e ve[nic
prezent pe prima pagin\, pe c^nd celãlalt e `nghesuit la
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rubrica �diverse�. E uluitor inepuizabilul apetit de
vulgaritate, violen]ã, de senza]ional ieftin, de scatologic al
românului. Proliferarea industriei pornografice (includ aici
pornografia politicã a diver[i tribuni [i ilumina]i `ntru patrio-
tism predicat pe bani grei), refuzul aproape violent a tot ce
`nseamn\ act cultural, frumuse]e [i gratuitate moral\ [i este-
tic\ ridic\ mari semne de `ntrebare asupra viitorului nostru
na]ional. Tare mi-e team\ c\ nu cu demagogiile lui Vadim
vom intra `n r^ndul lumii [i, vai, nici cu doctoratele honoris
causa ale noului francofon en titre. Dup\ cinism [i indife-
ren]\, nu v\d prea mare diferen]\ ̀ ntre sorbonarzii de Groapa
lui Ouatu [i cei de Rive Gauche.

Nu s-au epuizat `nc\ hohotele de r^s homerice iscate
de preten]iile francofone ale lui Ion Iliescu [i iat\ c\ succe-
sorul s\u calc\ senin `n acelea[i strãchini. Aceea[i vocaþie
de belferi ai politicului, aceea[i van\ v^n\toare de medalii,
distinc]ii [i titluri care nu acoper\ nici o realitate. Acela[i
cinism [i aceea[i indiferen]\, `n cele din urm\, fa]\ de orice
altceva dec^t lustruirea propriei persoane [i a pomp\rii neru-
[inate a propriului ego. Sigur c\ e greu s\ refuzi un doctorat
([i `ncã honoris causa!!) la Sorbona. Dar ce te faci dac\ el
]i-e dat doar ca s\ ]i se `nchid\ gura, iar oamenii pe care-i
reprezin]i s\ fie p\stra]i `n carantin\, `n afara civiliza]iei,
departe de orice speran]\ c\, odat\ [i odat\, o vor duce
[i ei bine?

~n loc de restructurarea economiei ni se vor ar\ta diplome,
iar de foame ne va ]ine muzica francofon\ pe ritmuri africano-
vietnameze. Sunt uluit de non[alan]a cu care potenta]ii zilei
se `nc\p\]^neaz\ s\ mizeze pe cai [chiopi. C^nd Fran]a e
v\zut\, de ani buni, drept copilul intratabil, enervant prin
preten]iile [i stilul isteroid, al Europei, noi ne facem iluzia c\
de la ea ne va veni salvarea. E [ocant s\ consta]i c\ at^t omul
de la Cotroceni, c^t [i emana]ia mahalalei de acolo ̀ [i a[teapt\
m^ntuirea: unul prin Chirac, celãlalt prin Le Pen! ~n acest
timp, ce le r\m^ne americanilor, trata]i ca ni[te infractori
planetari, dec^t s\-[i arate simpatia fa]\ de Iliescu?

O putere care nu-[i respectã promisiunile ajunge, fulge-
rãtor, s\ nu mai fie respectat\ ea `ns\[i. Incidentul de la
Otopeni cu aeronava preziden]ial\ e un episod plin de tâlc al
unei st\ri de fapt care-]i d\ fiori. Nu sabotorul clasic trebuie
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c\utat `n acest caz, ci oameni adu[i la starea de total\
indiferen]\, at^t fa]\ de munca lor, c^t [i fa]\ de propria
persoanã. B^lb^ielile `n serie ale guvernului, impresia deve-
nitã certitudine c\ Rom^nia e un sat f\r\ c^ini, ridicarea
incompeten]ei la rang de lege nu mai pot fi puse pe seama
regimului Iliescu. Pre[edintele statului e tratat, `n fond, cu
indiferen]a cu care `[i trateaz\ el `nsu[i electoratul. Iat\ c\,
dup\ un an de guvernare absolutist\, singurul lucru care
curge `n Rom^nia nu sunt laptele [i mierea, ci benzina pe
pistele aeroportului Otopeni!

Atmosfera de levantinism generalizat, m^na gelatinoas\
de pe frâiele puterii, sentimentul cã oricine [i orice poate fi
cump\rat, `ntr-un cuv^nt, blegeala multilateral dezvoltat\ a
unor oameni poate bine inten]iona]i, dar total dep\[i]i de
realitate, nu anun]ã nimic bun `n viitorul apropiat. Am tot
sperat c\ e vorba doar de o vremelnic\ sl\biciune, de acomo-
darea cu practica propriu-zis\ a puterii. Or, aici e vorba
de un stil. De combina]ia dintre demagogia bine `nsu[it\ a
miracolelor �societa]ii civile�, [i filozofia g\unoas\ a unei
democra]ii feti[izate, dar `n fond autodevoratoare. Tare mi-e
teamã c\ guvernan]ii no[tri nu se vor debarasa de aceste
reflexe dob^ndite la b\tr^ne]e dec^t dup\ ce vor deveni ei
`n[i[i piese de muzeu. Cu ajutorul unor demagogi mai
mari dec^t ei, dar mai virili [i mai neru[ina]i, acest lucru
se va produce c^t de curând. A bon entendeur, zdrazvitie!
(26 noiembrie 1997)

Europubela rom^neasc\

Oric^t ]i-ai p\stra cump\tul, oric^t de binecrescut ai fi,
oric^t\ r\bdare, `n]elegere [i chiar simpatie ai avea pentru
guvernan]i, e greu s\ nu te calce pe nervi cam tot ceea ce fac
de c^nd s-au instalat `n func]ii. ~ncetul cu `ncetul, ei vin la
vorbele profetului Vãcãroiu: c\ nu se poate reduce fisca-
litatea, c\ privatizarea trebuie s\ aib\ ritmul melcului, c\
remanierile se fac doar de dragul remanierilor, schimb^nd
mai ales mini[trii din partea inferioar\ a tabloului guver-
namental. Mi-e perfect egal ce se spune despre dl. ministru
al Educaþiei, c-ar fi o nulitate, at^ta vreme c^t banii care i
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s-au dat abia acoper\ o carie, darmite `ntreaga denti]ie
distrus\ de traiul prost al unei societ\]i mai preocupat\ de
burt\, dec^t de creier. M\ las\ rece c\ la S\n\tate dl. ministru
a f\cut mai mult balet dec^t munc\ de construire a unui
sistem medical demn m\car de o ]ar\ din lumea a treia, [i nu
de comuna primitiv\. {i mi se (vorba lui Gellu Naum) f^lf^ie
cã pe la nu [tiu ce minister periferic se doarme `n post.

Problema e cu totul alta: nu numai aceste ministere,
inerte prin for]a lucrurilor, sunt buba actualei guvernãri.
Marea problema e undeva la vârf, undeva prin biroul ocupat
de un domn bonom, cu ochelari, care `[i psalmodiaz\ dis-
cursurile cu viteza unui melc ame]it de primele raze ale
prim\verii. Dl. Ciorbea `nsu[i trebuie s\ plece, nu doar
`nt^mpl\torii s\i colaboratori. Nu de alta, dar a primit nenu-
mãrate avertismente c\ felul `n care a acceptat s\ i se fac\, de
c\tre al]ii, cabinetul conduce oblu la un astfel de dezno-
d\m^nt. Un premier ce `nghite f\r\ s\ cr^cneasc\ afrontul de
a fi doar m^nuitor al cioc\nelului de [edin]\ nu merit\ prea
mult respect. Iar tratamentul aplicat de colegii de [edin]e
s\pt\m^nale (singurul indiciu c\ ̀ n Rom^nia exist\ un guvern)
decurge din aceastã abdicare ini]ial\.

M-a[ fi a[teptat ca, ̀ n fa]a dezastrului moral al guvernului,
cabinetul s\-[i dea demisia `n totalitatea sa. Poftim, nici
m\car n-ar fi fost o tragedie ca pre[edintele Constantinescu
s\-l numeasc\ tot pe r\]u[ca mecanic\ Ciorbea cu formarea
noului cabinet, dac\ e at^t de iramplasabil. Dar cu jalnice
cosmetizãri � [i acelea provocate de vendete m\runte [i invidii
sc^rboase `ntre colegii de fotolii, iar nu de analiza lucid\ a
situa]iei `n care se afl\ ]ara � nu facem dec^t s\ am^n\m cu
c^teva luni semnarea actului de deces al remarcabilei idei
care a fost Conven]ia Democrat\.

Ideea c\ Rom^nia e, pe zi ce trece, o ]ar\ l\sat\ de
izbeli[te se profileaz\ cu claritate. Bizantinismul s-a `ntronat
definitiv, micile aranjamente [i afacerile reciproc avantajoase
`ntre cei care au `n m^n\ un cu]ita[ c^t de prost ascu]it
reprezint\ `nsu[i modul de func]ionare al societ\]ii noastre.
Iresponsabilitatea politicienilor nu mai surprinde pe nimeni.
Dar iat\ c\, mai nou, pe urme le calc\ [i juri[tii. Oricine, `n
frunte cu ministrul Stoica, face absolut ce-i trece prin cap.
La noi, toat\ lumea � `n afara lui Adrian Severin, tot mai
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[ters [i mai lipsit de vlag\, cu c^t se apropie scaden]a celor
dou\ luni de gra]ie acordate m\rinimos de dl. pre[edinte � se
joac\ de-a ministrul de Externe! Toat\ lumea face politica
interna]ional\ a ]\rii, de parcã am fi dou\zeci [i trei de
milioane de func]ionari O.N.U.!

~l `n]eleg pe dl. Constantinescu `n `ncercarea de a se
men]ine `n prim-planul vie]ii publice c\l\torind cu o frenezie
demn\ de turistul Ceauºescu. Sigur, mi s-ar putea spune `n
m^n\ cu Constitu]ia, c\ e dreptul, ba chiar obliga]ia pre-
[edintelui s\ aib\ contacte interna]ionale la nivel `nalt � fie el
[i francofon. A[a o fi. ~ns\ nu `n]eleg de ce dl. Moisescu,
despre care tocmai scrisesem c\ pare s-o fi pornit `n direc]ia
bun\, hodoronc-tronc, a `nceput s\-[i ia libert\]i absolut
stupefiante. Chiar dac\ `n cazul particular al membrilor cabi-
netului Antonescu pe care voia s\-i reabiliteze s-ar putea ca
Procurorul General s\ aib\ dreptate, domnia sa ar fi trebuit
s\ se g^ndeasc\ `nainte la consecin]ele interna]ionale ale
gestului s\u.

Impulsul þopesc al mai tuturor oamenilor publici de la noi
de a bomba gra]ios pieptul [i de a face un pas doi-trei ̀ naintea
frontului ar trebui s\ ne `nsp\im^nte. Mai rar o asemenea
na]ie compus\ exclusiv din actori refula]i! {i nu orice fel de
actori: actori de circ. Ferice de noi dacã i-am vedea mai
pu]in sedu[i de jocul van al ambi]iei de a marca puncte `n
co[ul imaginii publice, [i dac\ ar apleca mai mult urechea la
tragedia omului de pe strad\. M\rturisesc, f\r\ prea mari
mustr\ri de con[tiin]\, c\-mi pas\ mai pu]in de onoarea
antoneºtienilor care ne-au t^r^t cu cinism ̀ n diverse r\zboaie,
dup\ cum li se n\z\rea � ba `mpotriva ru[ilor, `mpreun\ cu
nem]ii, ba `mpotriva nem]ilor al\turi de ru[i, ba `mpotriva
americanilor, de capul nostru � dec^t de tragedia multor
oameni cu care m\ intersectez zilnic.

~n interiorul p\tratului de blocuri `n care locuiesc tro-
neaz\ � ca `n mai toate zonele edificate `n �epoca de aur� �
un impozant ad\post pentru recipientele cu gunoaie. Centra-
litatea acelei construc]ii trebuia, fire[te, s\ ne aminteasc\ `n
permanen]\ de condi]ia noastr\ de gunoaie ale unei lumi
pentru care eram, din start, ni[te rebuturi. Spre onoarea
prim\riei municipale, de c^teva luni uria[ele, `nvechitele,
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g\uritele, ruginitele, nenorocitele recipiente de tabl\ au fost
`nlocuite cu pubele de material plastic, atr\g\tor colorate,
prev\zute cu capace ermetice, `n care resturile menajere sunt
perfect izolate, f\r\ a emana miasmele pestilen]iale at^t de
familiare nou\ tuturor.

Nu are importan]\ c\, `nc\ din prima noapte, c^teva din
europubele (chiar a[a se numesc!), construite dup\ model
german, au disp\rut. Nu are importan]\ c\ unele dintre ele au
fost descoperite prin pivni]ele locatarilor din zon\, gr\bi]i s\
le dea o `ntrebuin]are mai apropiat\ de idealurile na]ionale:
p\strarea verzei murate! Nu are importan]\ c\, apoi, dup\ ce
administratorii le-au priponit cu lac\te, aceia[i rum^ni `ntre-
prinz\tori au apelat la rang\, spre a zmulge capacele. Altceva
vreau s\ spun: c\ o dat\ cu instalarea europubelelor s-a
primenit [i categoria celor obi[nui]i s\ scormoneasc\ prin
gunoaie `n c\utarea m^nc\rii sau a obiectelor refolosibile.

Pe l^ng\ inevitabilii cer[etori, pe l^ng\ echipele de ]igani
`n c\utare de borcane, iat\ c\ de c^teva luni de zile tot mai
mul]i oameni `mbr\ca]i decent scormonesc cot la cot cu
pisicile zgribulite [i c^inii vagabonzi, `n c\utarea unui cap\t
de salam, a unui bec `n stare de func]ionare, a unei perechi
de pantaloni (fie ea [i peticit\), a unei juc\rii, a unor pantofi
sc^lcia]i, a unei buc\]i de p^ine. E vorba, desigur, de noua
categorie a victimelor tranzi]iei. Aici am ajuns. Sutele de
mii de oameni r\ma[i pe drumuri, f\r\ cea mai elementar\
protec]ie social\, sunt noii clien]i cotidieni ai europubelei,
singura form\ de europenism la care au acces. E greu s\ m\
conving\ cineva c\ scormonirea prin pubele de c\tre tot mai
mul]i oameni obi[nui]i nu `nseamn\ falimentul societ\]ii care
tolereaz\ degradarea at^t de dramatic\ a vie]ii cet\]eanului.
C^nd `n plin\ Europ\ o p\tur\ social\ p^n\ ieri onorabil\
ajunge s\-[i duc\ traiul precum dezmo[teni]ii soartei din
Biafra, Bangladesh sau Etiopia, discu]iile despre remanieri,
europenizare, u[i deschise spre lume sunt simptomele unei
schizofrenii la scar\ na]ional\.

Din dou\, una: ori vorbele pompoase [uierate `n urechi
de politicieni sunt minciuni sfruntate, baloane de aer emise
de ni[te personaje tot mai rupte de realitate, ori mamele [i
ta]ii `nso]i]i de copiii ce scormone prin gunoaie sunt simple
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iluzii optice. ~n cel de-al doilea caz, eu ar trebui s\ consult
un oculist, dac\ nu chiar un psihiatru. ~n primul, tare mi-e
team\ c\ singurul lucru ce r\m^ne de facut e ca `ntreaga
p\tur\ politic\ actual\ s\-[i ia t\lp\[i]a. (3 decembrie 1997)

Robo]ii danseaz\ slow

Pun^ndu-[i masca reformatorului de guverne intransigent,
dl. Ciorbea `[i tot freac\, de vreo s\pt\m^n\, m^inile fericit
c\ ne-a mai tras o plas\. Ne-a tras-o, nu zic ba, `ns\ mai `nt^i
cred c\ [i-a tras-o sie[i. I-am urm\rit cu oarecare aten]ie
comentariile `n leg\tur\ cu chinurile facerii guvernului [i
nu-]i trebuie o abilitate de rebusist s\ observi c\ multe dintre
ele se bat cap `n cap. Pe ici, pe colo, prin punctele esen]iale.
Supusul mielu[el de p^n\ ieri vrea s\ acrediteze ideea c\ s-a
dat de trei ori peste cap [i a dob^ndit o b\rb\]ie pe care `n
anul de c^nd ne guverneaz\ n-a ar\tat-o nici din gre[eal\. Ba
am mai aflat un lucru incredibil. C\, de fapt, dl. Ciorbea,
sub masca de robot programat la viteza slow, e un coleric
capabil de-o mare st\p^nire de sine. Un fel de Demostene `n
permanent\ luptã cu adrenalina. I-auzi! {i noi care credeam
c\ blegeala prim-ministerial\ n-are nimic de-a face cu melan-
colia, ci cu lungimea a]elor de marionet\ care-l manevreaz\!

Din p\cate, nici `n ipostaza, `n fine masculin\, `n care ni
se livreaz\, dl. Ciorbea nu st\ prea tare cu logica. Pe de-o
parte afirm\ c\ a dat singur lovitura de teatru a numirii noilor
mini[tri, pe de alta, recunoa[te c\ unul i-a fost trimis plocon
de c\tre dl. Roman, altul era pe stand-by `nc\ de la consti-
tuirea, acum un an, a guvernului, `n fine, un al treilea i-a fost
sugerat de partidul din care face parte [i pe care se preg\te[te
s\-l [i conduc\ etc. R\m^n doi oameni (din opt) care ar fi
ie[it exclusiv din molcoma g^ndire a premierului; d-nii Ilie
ªerb\nescu [i Daniel D\ianu.

Nu [tiu, dup\ cum nu [tie nici dl. Ciorbea `nsu[i, ce e cu
ace[ti Frunz\verde [i Ione[ti oplo[i]i `n fotoliile de onoare.
Dea Domnul sã nu se confirme nimic din ceea ce presa a
`nceput s\ scoat\ la lumin\ `n leg\tur\ cu ei. {tiu, `ns\, c^te
ceva despre dl. Andrei Marga, fostul rector al Universit\]ii
clujene. N-am nici cea mai mic\ `ndoial\ c\, energic [i
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ambi]ios cum este, va purcede la schimbarea din temelii a
institu]iei `n care s-a mutat vremelnic. Prev\d multe furtuni
legate de ini]iativele sale, `ns\ am certitudinea c\ trecerea lui
pe la minister nu va sem\na deloc cu plutirea lebedei pe apa
cristalinã a lacului. Chiar dac\ unele dintre ideile sale `mi
par, de pe acum, utopice, dac\ nu de-a dreptul contrapro-
ductive (ca de pildã, anularea examenului de admitere `n
facult\]i, `nlocuit cu nota de la bacalaureat; o asemenea
m\sur\ ar putea fi luat\ abia dup\ ce `ntregul `nv\]\m^nt
secundar rom^nesc ar ̀ ncepe s\ func]ioneze normal; singurul
lucru pe care-l va fi reu[it dl. Marga va fi fiind s\ dea lovitura
de gra]ie lucrativei industrii a medita]iilor � de nu cumva o
va fi împins-o mai jos, `n faza de pre-bacalaureat), sunt sigur
c\ noul ministru va remorca `nv\]\m^ntul rom^nesc din faza
medieval\ `n care se afl\ m\car p^n\ `n pragul modernit\]ii.

~n ce-l prive[te pe dl. Ilie ªerb\nescu, o singur\ pre-
viziune: va fi primul ministru din noua garnitur\ care-[i va
da demisia. Motive vor exista din abunden]\.

Mult mai `ncurcate sunt lucrurile cu dl. Daniel D\ianu.
Fost ofi]er activ de securitate, acest dandy al finan]elor na]io-
nale a jucat, `n [apte ani, toate c\r]ile posibile. M-a amuzat
c\ el a fost prezentat drept un specialist cu str\lucite studii `n
America. C\ dl. Dãianu va fi studiat `n America, se poate.
~ns\ la fel de bine [tiu ce fel de admira]ie a st^rnit o trecere
a domniei sale prin Washington, `n 1991-1992. Pentru a
nu r\m^ne `n domeniul anecdoticului (ba chiar al b^rfei
feminine!), invit pe oricine s\ fac\ cercet\ri `n leg\tur\ cu
performan]ele profesionale ale d-lui Daianu, ca [ef pe la
Banca Na]ional\. ~n fond, ce criteriu mai clar e de g\sit dec^t
rezultatul muncii concrete? Dac\ situa]ia economiei [i finan-
]elor rom^ne[ti arat\ a[a cum arat\, m\car ̀ n parte acest lucru
se datoreaz\ [i contraperforman]elor d-lui Daniel D\ianu.

Dar s\ nu fim dogmatici [i s\ admitem c\, devenit ministe-
riabil, securistul demisionar (mai cunoa[te]i [i alte cazuri?!)
s-a iluminat brusc [i a descoperit solu]iile care vor scoate din
pr\pastie finan]ele ]\rii. I-o doresc din toat\ inima. Ceea ce
pot s\ accept mai greu e faptul c\ un guvern ridicat pe umerii
unor partide explicit anti-comuniste [i anti-securiste recupe-
reaz\ cu at^ta non[alan]\ un om care a f\cut parte din sistemul
represiv comunist. Mai treac\-mearg\ dac\ dl. D\ianu ar fi
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un geniu al economiei [i finan]elor. Din p\cate, textele sale
(inexplicabil [i insistent g\zduite de revista �22�, bastionul
societa]ii civile rom^ne[ti) nu dovedesc dec^t o nesf^r[it\
mediocritate de g^ndire, fiind, at^ta c^t pricep eu subtilit\]ile
filozofiei economice, ni[te enorme peltele, vorbe goale rostite
cu pre]iozitatea gra]ioas\ a semidoctului.

Cum rimeaz\, a[adar, bombasticile declara]ii ale pre-
[edin]iei (pentru c\ [i dl. Constantinescu e b\gat `n aceast\
ciorb\, de vreme ce [i-a asumat r\spunderea pentru �rema-
nia]i�), ale primului-ministru, ale majorit\]ii parlamentare,
potrivit c\rora Securitatea a fost institu]ia-berbece a bol[evis-
mului rom^nesc, [i spectaculoasa numire a d-lui D\ianu?
Foarte simplu: nu rimeaz\ deloc.

Ea rimeaz\, `ns\, cu altceva. Rimeaz\ cu marginalizarea
senatorului Ticu Dumitrescu. Rimeaz\ cu ie[irele despletite
ale d-lui Ionescu-Galbeni [i ale unei p\r]i a ]\r\ni[tilor `mpo-
triva legii accesului la dosarele de Securitate. Rimeaz\ cu
str\vezia complicitate a actualei puteri cu aparatul securisto-
represiv, irefutabil ilustrat\ de men]inerea `n func]ie a d-lui
Mãgureanu p^n\ c^nd s-a plictisit el `nsu[i de directoratul
s\u intrat `n prelungiri. Rimeaz\ cu aerul de mar]ialitate tot
mai pronun]at al societ\]ii rom^ne[ti. Rimeaz\ cu pompoasele
parade militare de care dl. Constantinescu pare cvasi-sexual-
mente `nc^ntat, [i de 1 decembrie, [i de Sf^ntul Nicolae, [i
de Ziua de Apoi. Rimeaz\ cu aberanta preten]ie a ministrului
Ap\r\rii de a se amesteca `n actul de justi]ie.

{i mai rimeaz\ cu dispre]ul tot mai planetar al d-lui
Constantinescu fa]\ de cei care l-au ales. Nu-]i trebuie prea
mult\ subtilitate pentru a descifra evolu]ia noului chiria[ al
Cotrocenilor, pentru c\ ea e cam demulti[or vizibil\ cu ochiul
liber. Dl. pre[edinte nu mai accept\ alte p\reri dec^t cele
ie[ite din iluminata dumisale sc\f^rlie. Oricine e de alt\
p\rere, fie s-a coalizat cu du[manii democra]iei, fie e un
nenorocit de �frustrat�. Or, sub asemenea regim, totul devine
posibil. Inclusiv c\ speran]a scoaterii din noroi a c\ru]ei
financiare a ]\rii s\ fie dat\ pe m^na unor in[i proveni]i din
catacombele Securit\]ii.

Dar nu avem `ncotro [i, ca s\ nu `nnebunim, trebuie s\
sper\m din nou. S\ sper\m c\ mintea de pe urm\ a rom^nului
nu-i va ocoli nici pe cei care au intrat `n jocul politicii. Acest
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guvern preziden]ialo-tehnico-ciorbist-politico-securist nu e
aberant `n sine, pentru c\, la urma urmelor, reflect\ c^teva
din cele mai active direc]ii de ac]iune ale societ\]ii rom^ne[ti
a momentului. Catastrofal\ ar fi `ns\ molipsirea unora de la
al]ii: acolo unde acum b\nuim gheara preziden]ialismului s\
fie securism, acolo unde ghicim amprenta prim-ministerial\
s\ fie doar politicianism, iar `n loc de tehnicieni s\ nu se
iveasc\ cine [tie ce stru]o-c\mil\ cu iz autoritar.

{i chiar dac\ dl. Ciorbea ar putea s\ dezumfle, ca pe-un
balon, punct cu punct, obiec]iile ridicate de acest articol,
subzist\ totu[i o `ntrebare: ce se mai aude cu cei cinci-
sprezece mii de speciali[ti ai Conven]iei Democrate? Pentru
c\, f\r\ ei, conforma]ia atletic\ a multora din noii miniºtri
s-ar putea s\ se [ubrezeasc\ at^t de r\u, `nc^t s\ nu mai fie
`n stare s\ stea ca lumea nici m\car `n `naltele jil]uri. {i
atunci, ne-am duce de-a berbeleacul cu to]ii, nu doar z^m-
bitorii. Guvernan]i de azi, care `n ce prive[te dezinvoltura nu
sunt dep\[i]i dec^t de n\stru[nicele personaje ale lui Dickens,
din Documentele postume ale Clubului Pickwick. (17 decem-
brie 1997)

Evlavie [i sictir

Capcana `n care au c\zut cei trei mini[tri pro-monarhi[ti
ai guvernului Ciorbea dovede[te cel pu]in dou\ lucruri.
Primul: c\ regalismul lor e mai degrab\ unul de parad\, o
toan\ de copii r\zg^ia]i ce-[i amenin]\ p\rin]ii c\ vor fugi la
bunici � un fel de evlavie amestecat\ cu sictir. {i doi: c\ sunt
destul de naivi pentru a admite c\ declarându-[i simpatia fa]\
de Rege au devenit incompatibili cu fotoliile ministeriale. Nu
trebuie s\ spun eu ce impresie proast\ face lipsa minim\ de
consecven]\. Dup\ p\rerea mea, ei nu sunt nici monarhi[ti,
nici republicani. Sunt, pur [i simplu, ni[te personaje dez-
orientate politic, ezit^nd hamletian `ntre diverse op]iuni
`nt^lnite conjunctural.

Dac\ primul punct e limpede, aparenta neclaritate a celui
de-al doilea a pus `n `ncurc\tur\ pe simpatizan]ii monarhi[ti.
Nimeni n-a avut prezen]a de spirit s\ spun\ c\ po]i foarte
bine fi [i ministru, [i adept al regalit\]ii. Ca dovad\, absolut
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toate monarhiile moderne coexist\ perfect cu sistemul
parlamentar [i guvernamental! ~n plus, nici unul dintre ei
n-a cerut instaurarea imediat\ a monarhiei, ci [i-a exprimat
simpatia fa]\ de un mare personaj istoric, `n care vedeau,
contextual, o solu]ie la situa]ia dramatic\ a ]\rii.

Nici un jur\m^nt pe Constitu]ie nu anuleaz\ dreptul de
a-]i exprima liber punctele de vedere. Ar `nsemna c\ orice
persoan\ `nvestit\ cu atribu]ii ministeriale devine un robot,
banala curea de transmisie a unei voin]e superioare. ~n felul
acesta, orice ini]iativ\ ar fi blocat\, orice act de g^ndire �
condamnat. ~n plus, dac\ mini[trii ajung s\ fie numi]i exclusiv
pentru fidelitatea politic\, s\ nu ne mai mire c\ incompeten]a
a devenit etalonul p\str\rii `n func]ie.

Cei care au s\rit imediat cu gura nu au `ncercat neap\rat
s\ ob]in\ demiterea mini[trilor, ci doar s\ mai calce o dat\
`n picioare ideea monarhic\ `n Rom^nia. Pentru aceast\
categorie umano-politic\ puternic impregnat\ de propaganda
comunist\, monarhia r\m^ne du[manul de moarte, ̀ ntruparea
blestemului suprem ab\tut asupra lor. {i au dreptate: nimic
mai opus regalit\]ii dec^t bol[evismul!

Eforturile titanice ale regimului Iliescu de a-l compro-
mite pe Regele Mihai n-ar fi dus la nici un fel de rezultat
dac\ n-ar fi fost secondate de liber-schimbismul lui Emil
Constantinescu `nsu[i. Am mai scris c\ actualul pre[edinte
s-ar fi f\cut frate [i cu ~mpieli]atul, numai s\ se vad\ propulsat
la putere. Faza lui monarhist\ � de care s-a dezis cu o
non[alan]\ demn\ de o cauz\ mai bun\ � n-a fost dec^t un
episod al scurtei [i eficientei sale epopei a parvenitismului
politic. Probabil c\ exist\ ̀ n aceste deschideri, prompt urmate
de `nchideri, [i un dram de masochism: ele explic\ reala
voluptate a d-lui Constantinescu de a se afla mereu acolo
unde nu ar trebui s\ se afle, la sursa ve[tilor proaste pentru
Rom^nia.

Inutila, p\guboasa prezen]\ la Luxemburg e doar exem-
plul cel mai recent din lungul [ir al deplas\rilor penibile (ca
s\ nu mai spun c^t at^rn\ ele `n bugetul de austeritate al
conduc\torilor �sacrifica]i� ai ]\rii!). ~n afara pl\cerii (mala-
dive [i ea!) de a c\l\tori, nu g\sesc alt\ explica]ie care s\ nu
frizeze patologicul: oare �profesioni[tii� din ministerul de
Externe, `n frunte cu dl. Severin, nu i-au spus c\ aceast\
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agita]ie festivist\ nu are nici un rost? Nu s-a g\sit nimeni `n
cohorta de consilieri s\-l anun]e c\ expun^ndu-se proste[te
ironiei planetare nu ajut\ deloc nici imaginii, nici realit\]ii
din ]ar\?

Dl. Constantinescu pare s\ nu fi observat c\ politica
interna]ional\ a momentului se face altfel dec^t o prezint\
studiile istorice ale d-nei Zoe Petre. Vremea c^nd un discurs
patetic rostit `n agora putea schimba destinul unui individ sau
al unei comunit\]i a trecut cam de multi[or. Ast\zi, politica
e cu totul altceva dec^t `nfl\c\rarea cu iz demagogic `n care
s-a specializat `ntreaga clas\ politic\ de la noi. Nu e destul s\
posezi abilitatea de a spune fiec\ruia ce vrea el s\ aud\:
monarhi[tilor c\ e[ti monarhist, republicanilor cã nu cuno[ti
idee mai `nalt\ dec^t republicanismul, europenilor c\ e[ti
interna]ionalist `nn\scut, na]ionali[tilor c\ nimic nu-]i e mai
drag dec^t ce `ndr\gesc ei, [i tot a[a, p^n\ la chilia c\lu-
g\rului Vasile.

Ca [i dl. Severin, cel mai ata[at dintre politicienii actuali
de ideile cotrocene, dl. Constantinescu face parte din cate-
goria numit\ de Madeleine Albright a �indivizilor care nu
pot lua refuzul drept r\spuns�. Oric^t le-ai explica, oric^t ai
`ncerca s\-i faci s\ priceap\ c\ li s-a tr^ntit u[a ̀ n nas, ei o ]in
pe-a lor. Specie antipatic\ prin defini]ie, pentru ei patrio-
tismul e inter[anjabil cu ambi]ia personal\, iar incapacitatea
de a sesiza complicatele jocuri interna]ionale � o modalitate
de perpetuare a misterului propriei puteri.

Din nefericire, nu cu vorbe mari [i fapte mici vom ie[i din
situa]ia deplorabil\ `n care ne afl\m. Nu discursurile de la
tribun\ [i afirma]iile f\r\ acoperire vor aduce a[teptata inte-
grare european\. {i nici puseurile de na]ionalism izbucnite
ca din senin. (Ca din senin, [i nu prea, dac\ stai s\ te g^nde[ti
mai bine!) At^ta vreme c^t `n exterior `nf\]i[ãm un obraz
onorabil, `n schimb, `n interior ne comport\m ca ni[te pite-
cantropi, la ce s\ ne a[tept\m? Dac\ aici, pe viu, pred\m cu
voio[ie lec]ia intoleran]ei agresive sau a refuzului dialogului,
de ce ne a[tept\m s\ fim primi]i `n prea-toleranta Europ\ cu
bra]ele deschise?

M\car a[a, de dragul exerci]iului, ar trebui s\ ne punem
problema dac\ nu cumva popoarele europene civilizate ne
]in `n carantin\ [i de teama c\ vom veni cu cine [tie ce
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idei n\stru[nice. Ca, de pild\, s\ cerem ca limba oficial\ a
comunit\]ii europene s\ devin\ rom^na. Ori ca m\car numele
de localit\]i din Europa s\ fie pronun]ate `n rom^ne[te! Sau
ca tricolorul valah s\ fie arborat ̀ n ̀ ntregul spa]iu continental.
Ori alt\ idee de acela[i calibru ivit\ din capetele `nfier-
b^ntate ale indivizilor care, la noi, nu se [tie de ce, se ocup\
cu politica.

Cam a[a intr\m ̀ n al doilea an al raiului constantinescian.
Cam ace[tia sunt parametrii ̀ ntre care evolueaz\ via]a politic\
rom^neasc\. Pe de o parte, o iresponsabilitate plin\ de
farmec, pe de alta, o efuziune sentimentaloid\ mai apropiat\
de viol dec^t de amor. Nu cunosc nici un personaj politic `n
stare de o conduit\ ferm\, liniar\, coerent\. Or, tragedia
vie]ii politice din Rom^nia tocmai de aici decurge: din
incapacitatea electoratului de a identifica precis oamenii [i
ideile. Rezultatul � totu[i! � indecis al alegerilor din �96
provine, `n mare m\sur\, din flexibilitatea `n exces a pozi]iei
partidelor [i personalit\]ilor politice.

La noi, un personaj precum Cato cel B\tr^n, care a
sus]inut ani `n [ir acelea[i idei, dovedind o salutar\ lipsã de
umor, ar fi nu doar ridiculizat, ci de-a dreptul eliminat de pe
scena public\. Aici, la por]ile Orientului, au c\utare doar
funambulii inconsecven]ei, panglicarii patriotismului g\unos,
circarii obseda]i de spionit\, magi[trii vulgarit\]ii crase [i ai
nesim]irii scabroase, mincino[ii decorativi, xenofobii isterici,
pe scurt, excrescen]ele putrede ale unei lumi sinistre. Migra-
rea dezinvolt\ de la o forma]iune politic\ la alta, destr\m\rile
[i recompunerile de partide nu sunt, din p\cate, nici ele
semne ale normalit\]ii, ci simptomele unei boli f\r\ leac.

Nici nu [tiu de ce, `n acest context, baletul pro-contra
monarhist al celor trei mini[tri a st^rnit at^ta rumoare. ~n
schimb, mi se pare `ntru totul normal ca nimeni s\ nu se
mire de abera]iile lui Ion Iliescu. ªiretul pedeserist a sesizat
tensiunea dintre Emil Constantinescu [i Alian]a Civic\ [i n-a
pierdut ocazia de a-[i v^r` codi]a: cu nesim]irea tipic\ a
bol[evicului, el a dat vina pentru mineriada din 1991 pe bla-
jinii militan]i civici din jurul Anei Blandiana. Fostul ucenic
al lui Stalin `[i arat\ astfel, cu subtilitate, recuno[tin]a: nici
dac\ ar fi f\cut parte din acela[i partid, dl. Constantinescu
n-ar fi dovedit at^ta larghe]e `n faþa dezastrelor produse de
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regimul pro-sovietic al pedeseri[tilor. La r^ndul s\u, actualul
pre[edinte a ]inut s\ sublinieze, `nainte de plecarea la
Luxemburg, inestimabilul rol al lui Ion Iliescu ̀ n deschiderea
european\ a ]\rii. A[a, ca `ntre gentlemeni. Cu ce rezultate,
s-a v\zut la fa]a locului: o nou\ fotografie de grup pe care
dl. Constantinescu o va putea ar\ta fericit nepo]ilor [i str\-
nepo]ilor. {i pe bun\ dreptate: n-a fost el, oare, cel mai
important pre[edinte al epocii Iliescu? (24 decembrie 1997)



1998

Un învins: pre[edintele

Situaþia-limit\ `n care ne-au adus, `ntr-o infernal\
colaborare, pe de o parte, neputinþa [i prostia ]\r\ni[tilor, pe
de alta, nesimþirea [i lãcomia pedi[tilor, va lãsa urme adânci
`n via]a public\ a României. Peste ani se va vorbi, probabil,
de criza din iarna lui 1998 ca despre un moment reper `n
distrugerea democraþiei rom^ne[ti, prin comportamentul ires-
ponsabil al politicienilor de douã parale. Nu cred ca exist\
învingãtori `n jalnica situaþie creat\ de orgoliul nulit\]ilor
bune de gur\ din jurul lui Petre Roman (Severin, Berceanu,
Sassu etc.). Dupã cum aparenta plutire a lui Ciorbea deasupra
hârdãului de mizerii nu înseamnã decât amânarea deznodã-
mântului: alegerile anticipate.

Nu e mare filozofie s\ vezi c\ demagogica punere ̀ n teac\
a sãbiilor n-are alt rost decât c^[tigarea rãgazului necesar
scoaterii de la rastel a mitralierelor [i tunurilor. Am scris,
`nc\ din noiembrie 1996, c\ o coaliþie fondat\ pe minciun\
nu are nici o [ans\ de supravieþuire. Or, minciuna suprem\ �
dat\ de rezultatul nedecis al alegerilor � a fost c\ lupii
[i mielu[eii vor convieþui elegant `n aceea[i vitrin\. Iatã
c\ nu pot.

Elementul agravant al situa]iei a fost nefericita inspiraþie a
pre[edintelui Constantinescu de a semna pactul cu Petre Roman.
Dorindu-[i cu orice preþ victoria, actualul pre[edinte [i-a asu-
mat o imensã responsabilitate. Probabil c\ el ar fi c^[tigat
alegerile [i f\r\ pup\turile gre]oase cu fostul copil de suflet al
lui Iliescu. Dorinþa de schimbare a rom^nilor a crescut enorm
dupã aflarea rezultatelor de la 16 noiembrie 1996, iar Iliescu
ar fi fost înlãturat oricum. Din nefericire, plata o facem tot
noi, [i nu dl. Constantinescu, bine instalat `n palatul familiei
Hohenzollern. Abandonat la ]anc de cãtre oportunistul Petre
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Roman, preºedintele a fost obligat s\-[i foloseascã farmecele
pentru a scoate via]a politic\ din impas.

Ce s-a întâmplat, se ºtie. Dl. Constantinescu a mai plãtit
o dat\ (aºa cum a plãtit-o [i când a refuzat cu arogan]ã s\
gândeascã un scenariu alternativ la neprimirea noastrã `n
N.A.T.O., aºa cum a `nghi]it g\lu[ca tratatului cu Ucraina [i
cum o va ̀ nghi]i [i pe aceea a tratatului cu ruºii), [ifonându-[i
rãu de tot imaginea. M-am întrebat pe unde o fi umblând
misticul cãlugãr Vasile cel care l-a pov\]uit pe fostul geolog
cum s\-l facã knock-out pe Iliescu. Sau `n noiembrie 1996 s\
fi fost vorba doar de un ajutor conjunctural, strict limitat la
accederea `n funcþia suprem\? Nu ºtiu. ªtiu doar c\, de data
aceasta, dl. Constantinescu a dat-o rãu de tot `n bar\.

Educat la ºcoala serialelor [i a filmelor cu spioni, sensibil
la cele mai bizare teorii conspira]ioniste (probabil din cauza
componentei misticoide a personalit\]ii sale!), dl. Emil
Constantinescu a ajuns s\ se considere un fel de comunicator
naþional, un duh al neamului, plutind asemenea unui pãrinte
autoritar deasupra largii [i nedisciplinatei familii a rom^nilor.
Mimând o siguranþ\ de sine absolut spectaculoas\ (de nu
cumva, Doamne fere[te!, credinþa nelimitat\ `n sine e chiar
autentic\!), dl. Constantinescu a ocupat cu lejeritate prim-
planul scenei publice rom^neºti. Nimic mai simplu: timo-
rarea opoziþiei, vinovat\ de dezastrul ]\rii, lipsa de experienþ\
a bãtrânilor talibani din C.D.R., plus aureola de învingãtor
al lui Iliescu, plus talentele actoriceºti l-au aºezat pe cea mai
înalt\ poziþie `n sufletul unui electorat mereu dornic s\ fie
încãlecat [i abitir minþit.

Ce e drept, spre deosebire de mul]i dintre politicienii
opoziþiei, dl. Constantinescu venea cu o oarecare carte de
vizit\: o mic\ trãdare pe la Alianþa Civic\, o alta mai mare
prin C.D.R., vreo `n]elegere secret\ cu Mãgureanu, alta, tot
inefabil\, dar cu obstinaþie pus\ `n practic\, cu marii corupþi
ai erei Iliescu, [i tot aºa, p^n\ la înscãunarea final\. S-ar
pãrea c\ u[urin]a cu care a gãsit pretutindeni aliaþi [i servitori
(dupã ce, iniþial, ºtiuse s\-l lingu[easc\ pe Corneliu Coposu)
i-au indus preºedintelui ideea c\ e infailibil. Nu e.

Pozând `n veºnic june-prim, dl. Constantinescu [i-a ima-
ginat c\ întreaga via]\ public\ func]ioneaz\ dupã modelul
levantin de la Cotroceni. Dac\, `n izolarea cvasi-militãroas\
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`n care tr\ie[te, nu are de-a face decât cu supuºi, o datã ieºit
dincolo de ziduri, `n aerul tare al confruntãrilor nemiloase,
simpla pocnire din degete nu mai are aceleaºi efecte mira-
culoase. Nu ºtiu dac\ `n bãtãlia de acum preºedintele l-a
folosit pe Severin împotriva lui Roman, pe Roman împotriva
lui Severin sau pe unul împotriva altuia. Dezgroparea securii
rãzboiului `n P.D. arat\ c\ ceva-ceva s-a petrecut. Ori c\
Roman voia s\ scape de Severin, ori c\ Severin voia s\ mai
reteze din morga de lider absolut a lui Roman, e destul de
probabil ca pre[edin]ia s\ fi participat la luptele de tranºee.
P^n\ la urm\, au pierdut cu toþii.

E destul de limpede c\ înfruntarea bezmetic\ P.D.-C.D.R.
a ºtirbit imaginea d-lui Constantinescu. Deºi declarase cu
arogan]\ c\ va rezolva, ̀ n numai câteva ore, situaþia exploziv\
care þinuse s\ptam^ni întregi ]ara cu nervii întin[i, comuni-
catorul a eºuat lamentabil. Cine a urmãrit nervozitatea cu
care a citit comunicatul din noaptea lui 27 spre 28 ianuarie,
[i-a putut da seama c\ dl. Constantinescu a receptat `n plin
lovitura administrat\ de politicienii pedi[ti. Stãp^nul atot-
puternic, mai-marele peste acareturile cotrocene spumega de
furie `n fa]a eviden]ei c\ voinþa sa e încãlcat\ cu atâta lips\
de respect fa]\ de forþele paranormale insuflate de cãlu-
gãrul Vasile.

O datã cu eºecul usturãtor al d-lui Constantinescu, e
cazul s\ reamintim c\ o politicã bazat\ pe intrigi [i minciuni,
pe refuzul cabotin de a vedea adevãrul nu poate duce `n alt\
parte decât la pr\bu[ire. O datã instalaþi `n posturile grase,
cederi[tii au uitat [i de promisiuni electorale, [i de onestitate,
[i de adevãr. Dotaþi cu birouri ultraspa]ioase, cu maºini [i
rânduri de secretare, ei au devenit inamicii de frunte ai
propriilor idei. Ciocoiza]i fulgerãtor, [i-au imaginat c\ vor
r\m^ne pe vecie `n narcoticele fotolii ale puterii. N-am vãzut
adversar mai plin de ur\ al Contractului cu România decât
`nsu[i domnul Constantinescu. Dupã cum e greu de gãsit un
egal al d-lui Diaconescu `ntru dorinþa de alianþe contra
naturii. Peste noapte, din arhangheli ai dreptã]ii s-au meta-
morfozat `n m\run]i trep\du[i trãind din concesii [i aran-
jamente meschine.

Palma primit\ de dl. Constantinescu e sancþionarea lipsei
de caracter [i a duplicitarismului odios. Cazul Valerian Stan �
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e limpede acum � n-a fost un accident, ci o perfect\ descriere
a regimului Constantinescu: `ntre hoþii dovediþi [i omul
cinstit, actualii potentaþi au luat cu neruºinare partea hoþilor.
Nu ºtiau, nefericiþii, c\ tâlharul cãruia-i oferi adãpost va
sfâr[i prin a te tâlhãri chiar pe tine! Orice ar face de acum
înainte, d-nii Ciorbea, Diaconescu [i Constantinescu sunt
complicii vânzãtorilor flotei, ai celor care au ocupat abuziv
apartamente [i vile, ai celor mai corupþi dintre corupþi.

Ce s-ar fi întâmplat dac\, ̀ n primãvara trecut\, dl. Ciorbea
l-ar fi sprijinit pe Valerian Stan, [i nu l-ar fi torpilat cu meto-
dele politicianiste de care face uz [i astãzi? Nimic altceva
decât e pe cale s\ se întâmple. Cel mai grav lucru ar fi fost s\
ajungem la alegeri anticipate. Vom ajunge oricum, dar `n cu
totul alte condiþii. Ne-am lecuit de iluzia c\ pãtura politicã
rom^neasc\ e `mp\r]it\ `n buni [i r\i, `n eroi [i `n tic\lo[i.
Vedem acum c\ e vorba de o clas\ unic\, stratificat\ infernal:
ticãlo[i mai vechi, `nr\i]i `n viciu, [i tic\lo[i mai noi. ~i
separ\ un singur lucru: timpul pe care l-au avut la dispozi]ie
pentru a-[i ar\ta h^doasa, monstruoasa, respingãtoarea fa]\.
(11 februarie 1998)

Oglinda mitropolitan\

Cuvântul mitropolitului Nicolae Corneanu la decernarea
premiilor Grupului pentru Dialog Social pe 1997 este unul
dintre cele mai impresionante documente morale de care am
luat act `n ultimii ani. ~ntr-o împrejurare `n care mulþi dintre
noi ne-am fi rezumat la onctuoase formule de politeþe, lustru-
indu-ne `n treacãt, dar cu o afectare plin\ de damf egolatoru,
~.P.S. Nicolae ne-a fãcut p\rta[i la o zguduitoare mãrturie.
Refuzând cu fermitate postura de erou absolut ̀ n care � firesc
encomiastic � `l plasau împrejurarea [i cuvintele de laud\,
mitropolitul Banatului ne-a predat o dramatic\ lecþie de
demnitate. O lecþie de-o extrem\ tensiune emoþional\, pentru
c\ ne oblig\ la reg^ndirea condiþiei noastre de moºtenitori
ai unei blestemate istorii, punându-ne `n fa]a unei oglinzi
neiertãtoare.

Pe un ton de blând\ dojan\, el a respins, una c^te una,
laudele ce riscau s\ transforme împrejurarea `ntr-o searbãd\
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sãrbãtoare. Cu o adânc\ [i sincer\ dorinþ\ de a face lumin\,
înaltul prelat ortodox a pus toate punctele pe i, afirmând c\
`n multe din momentele vieþii sale nu s-a ridicat la `n\l]imea
aºteptat\. Fireºte, nu e pentru prima oarã când mitropolitul
Nicolae ni se `nf\]i[eaz\ ca o admirabil\ excepþie `n mlaºtina
compromisurilor `n care s-a scãldat [i se scald\ Biserica
Ortodoxã Rom^n\. ~ns\ de data aceasta cuvântul s\u a atins
coarda bolnav\ din fiecare dintre noi.

Nu ºtiu dac\ mai-marii B.O.R. sunt con[tien]i c\ numai o
atitudine direct\, slujind adevãrul � o atitudine, de fapt, `n
deplin\ concordan]\ cu misia Bisericii � face mult mai bine
ortodoxismului rom^nesc, decât veºnicul refuz de a lua act de
ceea ce se petrece ̀ n lume. O Biseric\ anacronic\, respectând
principiul organizaþiilor de partid comunist, derivat\ ideo-
logic din con[tiin]a culpei imense fa]\ de un popor pe care l-a
ignorat mereu cu trufie, nu are prea mari ºanse de supra-
vieþuire `ntr-o lume a modernizãrii dinamice. Doar spunând
adevãrul [i recunoscând ce e de recunoscut, Biserica poate
spera s\ recapete prestigiul real, [i nu simulacrul de onorabi-
litate conferit de unul sau altul din politicienii ce se menþin la
putere [i prin invocarea demagogic\ a credinþei [i a clerului.

Posedând un cert rol `n eliminarea tensiunilor negative
din con[tiin]\, mãrturisirea e primul pas cu care ar fi trebuit
s\ începem fiecare dintre noi, imediat dupã decembrie 1989.
Iliescu [i oamenii sãi ar fi trebuit s\ facã public c\ au com-
plotat nu împotriva lui Ceauºescu, ci împotriva poporului
rom^n. S\ ne spunã care e contribuþia lor real\ `n menþinerea
dictaturii bolºevice `n România. S\ mãrturiseascã marile
crime, dar [i potlogãriile mai mici, la care au fost, sub Dej [i
Ceauºescu, p\rta[i. Ar fi trebuit s\ ne informeze despre
`n]elegerile cu sovieticii, despre ce li se cerea drept rãsplat\
pentru ajutorul dat `n doborârea lui Ceauºescu.

Fiecare politician, dar [i fiecare persoan\ public\, ar fi
trebuit s\-[i mãrturiseascã la[it\]ile [i compromisurile, mai
mari sau mai mici, pactizãrile cu o putere criminal\ [i cu
un partid nãscut prin crim\ [i mort prin crim\. Chiar [i
dl. Constantinescu ar fi trebuit s\ ne anunþe c\ leg\turile
sale cu ideologia comunist\ n-au fost chiar atât de fragile, [i
c\ o datã ajuns la putere, e c^t se poate de firesc s\ detect\m
`n comportamentul s\u rãbufniri totalitare. Destui scriitori [i
ziariºti ar fi trebuit s\ punã pe frontispiciile gazetelor sau pe
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prima paginã a c\r]ilor un înscris prin care s\ ne anunþe c\
avem de-a face cu niºte convalescenþi, cu oameni care se
lupt\ din rãsputeri s\ scape de boal\, [i nu cu ditamai demo-
craþi ren\scu]i prin triplã dare peste cap.

Marii criminali din categoria Dumitru Popescu-Dumnezeu
[i Eugen Florescu � criminali pentru c\ au ucis prin otrava
deciziilor lor con[tiinþe [i au pervertit `ns\[i fibra moralã a
na]iei � ar fi trebuit s\ `[i schimbe numele [i s\ se refugieze
`n pustiu, ̀ ngrozi]i de oroarea [i grotescul secretate de minþile
lor bolnave. C\ ei au fãcut altceva, c\ unul se autointituleaz\
cu scârboas\ gra]ie �cioplitor de himere�, iar cel\lalt a fost
editor al unei publicaþii ce se numea, nici mai mult, nici mai
puþin decât �Democraþia�, spune totul despre natura adânc
demoniac\ a acestor vieþuitoare.

~n fine, înainte de a se ºterge de scuipatul (real ori sim-
bolic) cu care i-au acoperit concet\]enii, Pãunescu [i Vadim
ar fi trebuit s\-[i fi mãrturisit public tic\lo[ia, slãbiciunea,
la[itatea [i nebunia de a se fi numãrat printre coloanele de
sprijin ale unui dictator ce nu ura pe lume nimic mai mult
decât propriul popor. Cariatide de sc^rn\, ei sunt [i r\m^n
vinovaþi de a-[i fi imbecilizat `n a[a mãsur\ poporul, încât
nici dupã nou\ ani de la externarea din clinica demenþial\
a dictaturii el nu pare a-[i fi revenit din lobotomizarea la care
a fost supus. Iar culpa acestor ahtiaþi dupã putere [i onoruri
e cu atât mai mare, cu c^t metodele lor au fost `nc\ mai
insidioase decât mânuirea bulanului, a mardeiaºului, a acti-
vistului de partid ori a securistului de cãtre cei men]iona]i
mai sus.

A invoca imediat dupã astfel de dihãnii figura luminoas\
a Mitropolitului Nicolae este, evident, un sacrilegiu. {i un
gest inutil. Pentru c\ `n mod evident nici unuia dintre ei (nu
mai vorbesc de miliþieni, de securi[ti, de funcþionarii de
partid) nu le trece prin cap s\ manifeste public mãcar un
semn de îndoial\ fa]\ de infinit mai gravele activit\]i depuse
sistematic împotriva rom^nilor. Nu poþi privi decât cu `ndu-
io[are cum Nicolae Corneanu aduce `n fa]a lumii niºte culpe
ce þin de regretul de a nu fi fãcut anumite lucruri, când o
mare parte din personajele publice de azi ar avea a da seam\
pentru infamante gesturi pe care le-au fãcut cu adevãrat.

~ns\ cu osebire impresionant\ `n cuvântul Î.P.S. Nicolae
e referinþa la situaþii care au aruncat, `n ultimii ani, o lumin\
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destul de neplãcut\ asupra Bisericii. ~n cuvinte gingaºe, dar
ferme, mitropolitul Nicolae atrage atenþia c\ Biserica [i-a
consumat disproporþionat de mult\ energie `n lucruri care nu
o privesc, evitând, `ns\, confruntarea cu situaþiile `n care
implicarea ei ar fi fost de dorit. Sfada penibil\, atingând
adeseori acutele urii [i ale infamiei, cu Biserica Greco-
catolic\, `n care se decupeazã un comportament degradant de
arendaº care [i-a `nsu[it cu japca o proprietate, e o pat\
ruºinoas\ pe obrazul multora din înaltele fe]e bisericeºti ce
au `n mâinile lor, nu întotdeauna curate, soarta credinþei
marii majorit\]i a rom^nilor.

ªocant\ este, pentru ortodoxul-activist-de-partid, [i argu-
mentarea nuanþat\ a mitropolitului Nicolae `n problemele
homosexualit\]ii [i ale avortului. Demonstraþia, extrem de
fin\ la nivel politic, [i absolut inatacabil\ din punct de vedere
moral sau dogmatic, ar trebui s\ le dea de gândit talibanilor
c\]\ra]i prin fraud\ `n înalte scaune politice ori ecleziastice.

{i mai e ceva: discursul Î.P.S. ar putea deschide o dis-
cuþie (extrem de necesar\, de altfel) despre distincþia `ntre
toleran]\ [i respect `n via]a noastrã public\. Sunt de pãrere,
aºa cum e [i Mitropolitul Banatului, c\ toleran]a e un termen
limitativ, menit mai degrabã s\ amâne stabilirea unor soluþii
decât s\ le grãbeascã. Tolerant e doar ]op^rlanul arogant ce
se crede stãpânul tuturor adevãrurilor, dar care, din motive
conjuncturale, concede s\ cedeze o parte din prerogative,
ºtiind c\ natura discreþionar\ a pactului `i poate oricând
restabili avantajul iniþial. {i asta pentru c\ toleran]a are o
clar\ component\ temporal\: sunt tolerant atâta vreme c^t
nu se încalcã fragilul echilibru al unor negocieri.

Pe de alt\ parte, respectul rea[az\ bazele lumii `n termeni
de etic\ absolut\: eu respect valorile tale, iar tu respecþi
valorile mele. Trecerea de la etapa toleran]ei la aceea a
respectului ar trebui s\ devinã una din urgenþele tulburei
lumi `n care trãim. Cu alte cuvinte, de la natura confron-
ta]ional\ implicat\ de dubletul toleran]\/intoleran]\, ar trebui
s\ ne îndreptam spre zona permisivit\]ii reciproce, adicã a
respectului. ~n aceast\ grea întreprindere, admirabilele
cuvinte ale mitropolitului Nicolae pot fi un început de drum
încurajator. (18 martie 1998)
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Maiakovski e bolnav de hepatit\

Nu e destul c\ avem un preºedinte lipsit de caracter, nu e
suficient c\ primul s\u ministru a început s\-l copieze f\r\
jen\, nu e destul c\ situaþia economic\ e total scãpat\ de sub
control, iatã c\ îl avem pe Pãunescu prezent pe toate posturile
de televiziune! C\ un canal particular consider\ onorant\
prezen]a marelui lingãu ceau[ist [i l-a fãcut invitatul s\u
non-stop, e treaba respectivei televiziuni: patronul ei face cu
banii ce vrea [i dac\ nu se teme de vreo hepatit\ provocat\ de
intimitatea cu acest monstru al nesimþirii, cu at^t mai bine
pentru el.

Nu `n]eleg, însã, de ce pe banii contribuabilului, adicã la
televiziunea aºa-zis naþional\, acest monument al îmbuibãrii,
strigoi care vrea s\ ne readucã la cheremul securi[tilor [i
activiºtilor bolºevici, `[i desf\[oar\ os^nzele cu o dezin-
voltur\ [i o neruºinare ce, pe vremea lui Ceauºescu, n-aveau
at^ta aplomb. Dac\ prin anii optzeci lingãul scornice[teanului
se rezuma la de[\n]ate laude aduse cuplului prezidenþial,
astãzi el se lustruieºte `n primul r^nd pe sine, autopromo-
v^ndu-se drept model al inteligen]ei [i creativit\]ii rom^ne[ti.

Revenirea `n for]\ a lui Pãunescu nu e `nt^mpl\toare �
chiar dac\ ea dovedeºte c\ st^ngi[tii nu sunt capabili s\
inventeze nimic nou, ci scot cu disperare de la lada de gunoi
[i recondi]ioneaz\ figurile sinistre care au otrãvit generaþii
întregi de tineri. ~ntr-o prim\ faz\, prin arguþia respingãtoare
a unui Tucã, s-a încercat acreditarea ideii c\ Pãunescu, bietul
de el, a fost o victim\ care n-a scris nici o silab\ de proslãvire
a celui mai mare duºman al poporului rom^n. Cu ºmecheria
tipic\ a semidoctului, Tucã a susþinut c\ `n c\r]ile p\unes-
ciene nu exist\ absolut nici o poezie dedicat\ Ceau[e[tilor.
Aºa o fi � nu mã pot l\uda a fi fost `ntre cititorii c\r]oaielor
lui Pãunescu.

Numai c\ volumele sale de versuri erau tipãrite `n tiraje
confidenþiale. ~n timp ce odioasele texte pro-Ceauºescu erau
publicate `n reviste [i ziare ce atingeau sute de mii de exem-
plare! Dac\ mai ad\ug\m zecile de mii de spectatori de la
[edin]ele de îndoctrinare public\ prin cenaclurile dominate
de lozinci precum �Partidul, Ceauºescu, România!� sau
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milioanele de telespectatori siluiþi de prezen]a greþoas\ a
principalului purtãtor de cuv^nt al naþional-comunismului
dinastic, lucrurile încep s\ se nuanþeze. Spre disperarea logi-
cianului Tucã, el `nsu[i este un produs sut\ la sut\ al menta-
lit\]ii nesimþit-totalitare promovate ani `n ºir de Cenaclul
Flacãra al �tineretului comunist� � parc\ a[a se numea, nu?
Asta pentru cei care-[i aduc aminte doar de secvenþele cu
chilo]eii at^rna]i pe garduri. Ca `n orice proces de îndoc-
trinare `n for]\, sexul `n public nu reprezenta dec^t primul
pas al îndobitocirii urmãrite cu tenacitate de dulãii bolºevici,
asmu]i]i asupra rom^nilor de cãtre st\p^nii lor de la Moscova.
Originile basarabene ale lui Adrian Pãunescu, mascate de
�oltenismul� s\u agresiv [i gureº, au fost [i r\m^n un ideal
canal de comunicare cu ideologia zonei slave.

~ns\ ceea ce am vãzut `n seara lui 27 martie 1998, pe
programul 2 al televiziunii naþionale, depã[e[te orice imagi-
naþie. Va s\ zicã, pentru asta au murit chiar acolo, `n preajma
televiziunii, at^]ia tineri? Pentru ca niºte oameni ce pãreau
normali [i onorabili, precum Stere Gulea [i Alina Mungiu, s\
patroneze cel mai jalnic spectacol al naþionalismului de dou\
parale? Unde sf^r[e[te bunul-sim] [i unde începe nebunia,
domnule Stere Gulea? Care e adevãrata dumneavoastrã iden-
titate etic\, doamn\ Mungiu? Aceea de activist al societ\]ii
civile [i de intelectual hrãnit cu valorile democraþiei occiden-
tale, identitate care, de altfel, v-a fost recunoscut\ [i `n
numele cãreia aþi fost numit\ `n funcþia `n care sunteþi? Sau
o simpl\ purtãtoare de largi pelerine menite, ca `n metafora
lui Lovinescu, s\ acopere spectacolul odios al celor care `[i
fac nevoile `n public?

C\ Pãunescu e incapabil de altceva dec^t de exhibarea
resping\toarelor sale rãni morale, îl priveºte direct [i perso-
nal. Dar ce `i determin\ pe niºte oameni onorabili s\ devinã
scutul sc^rnelor pãunesciene, e dincolo de puterea mea de
judecat\. Cum e posibil ca �duplex�-ul Bucure[ti-Chi[in\u,
prilejuit de aniversarea a optzeci de ani de la unirea
Basarabiei [i a României, s\ fie concesionat unor profitori
notorii de pe urma nefericirii naþionale? S\ nu mai existe, `n
afara submediocrit\]ii poetice Pãunescu, dincoace de Prut, [i
a nulit\]ii poetice Grigore Vieru, dincolo de Prut, alte nume
capabile s\ celebreze ideea unionist\? S-au evaporat chiar
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toþi istoricii onorabili, toþi poeþii autentici [i toþi patrioþii
adev\ra]i, pentru a împinge iar\[i ̀ n prim-plan aceast\ pleav\
lipsit\ de cea mai elementar\ decen]\?

Am privit cu uluire cum Pãunescu îndemna la ura anti-
maghiar\, `ntreb^ndu-se retoric ceva `n legãtur\ cu generalul
Basta (nume tipic maghiar, nu?) [i asasinarea lui Mihai
Viteazul. Cã respectivul eveniment avea de-a face cu aniver-
sarea unirii cam c^t are de-a face Tucã cu poezia, n-ar fi o
problem\ at^t de mare. ~ns\ c\ toat\ aceast\ cruciad\ de
joas\ speþ\ se desfa[ura sub privirile inocente ale feti]ei lui
Adrian Pãunescu, `n venele cãreia curge, dupã mam\, [i
s^nge unguresc (pe c^t de neaoº moldo-oltenesc e numele
Pãunescu, pe at^t de neaoº unguresc e numele Antal!) asta
nu mai pot pricepe. Ce o fi fost `n mintea drag\la[ei fiinþe `n
momentul `n care o arãtare de pe altã lume, numit\ Florian
Pitti[, colectat\ de prin pubelele cine ºtie cãrei mahalale
morale, se m^ndrea c\ e un amestec exploziv de slav [i latin
(de unde [i dublul �t� al numelui s\u valah, desigur!),
ar\t^nd cu pumnul spre tot ce nu e dacic. Fireºte c\ textul cu
pricina, un manifest al ambiguit\]ii morale (�dar mã g^ndesc
de asemeni c\ e bine/s\-nvãþ `nt^i [i-nt^i s\-not!� � `n ce
altceva dec^t `n ape tulburi?), datorat lui Geo Dumitrescu,
nu vede nici un pericol p^ndind poporul rom^n dinspre
Rãsãrit, ci doar dinspre Apus [i dinspre Sud! Bun\ alegere
spre a cinsti Moldova!

Cam aceºtia sunt oamenii prin care ne adres\m neferi-
ciþilor de peste Prut. S\ ne mai mir\m c\ fraþii noºtri moldo-
veni au votat pentru întoarcerea la comunism? Nu de alta,
dar `n cuvintele lui Pãunescu se simte f\c\tura. Ce credibi-
litate poate avea cineva care-[i petrece noaptea alãturi de o
unguroaic\, iar dimineaþa, de cum se scoalã, începe s\ tune
[i s\ fulgere împotriva ungurilor? Astfel de tipuri umane, cu
mari probleme de con[tiin]\ nerezolvate, ce-[i batjocoresc
propriii copii pentru o or\ de glorie de[art\, nu sunt nici
mãcar buni propagandiºti. Ca dovad\, ̀ n ciuda zdr\ng\nelilor
poporaniºtilor (cã folki[ti sunã prea occidental!), sau poate
tocmai de aceea, moldovenii au simþit c\ adevãratul comu-
nism e cel de la Moscova, [i nu cel îndoit cu ap\ al posesorilor
de vile `n centrul Bucureºtilor.



Mircea Mihãieº110

Problema de fond e, `ns\, alta. Nu-l mai aduci pe drumul
bun pe-un Pãunescu p\[ind biniºor spre senectute. Drama,
dac\ nu chiar tragedia, noastrã este c\ p^n\ [i cei bine
inten]iona]i au mari suprafeþe de ambiguitate moral\. Iatã,
chiar [i oamenii curaþi din aceast\ ]ar\ se m^njesc pentru un
preþ de nimic. Ce mari avantaje poate avea un bun regizor
precum Stere Gulea, `nc^t s\ gireze reîntoarcerea României
la barbaria comunist\ cu ajutorul celor mai violenþi dintre
slujitorii cultului personalitaþii ceau[ist? O maºin\ cu ºofer?
Un celular? O secretar\ surdo-mut\, care-l protejeazã de
posibilele reproºuri ale prietenilor? La at^t se reduce con-
[tiin]a unui creator autentic?

Nu numai c\ dupã emisiunea televiziunii rom^ne din
27 martie 1998 multora dintre noi le-a pierit cheful de a se
mai uni cu o Moldov\ reprezentat\ de niºte comuniºti pri-
mitivi precum Grigore Vieru, dar cred c\ [i destui moldoveni
s-au vãzut confirmaþi `n votul dat politicii pro-moscovite.
C^nd ai de optat ̀ ntre manifestele virulente ale lui Maiakovski
[i acest nor cu pantaloni numit Pãunescu, alegerea nu e grea
deloc. (8 aprilie 1998)

H\r]uire textual\

~n România, ]ar\ a tuturor originalit\]ilor, guvernele nu
cad pentru c\ fac prostii, ci pentru c\ vorbesc prostii! Oroa-
rea de munc\, bine `nr\d\cinat\ `n zestrea genetic\ a nea-
mului, e compensat\ de plãcerea enorm\ a discuþiei stupide
[i a afi[\rii talentului de a-l spurca pe adversar sau, `n lipsa
acestuia, pe aliat sau pe prieten. Din acest punct de vedere,
guvernul Ciorbea n-a reprezentat un experiment al exercitãrii
puterii, ci un experiment lingvistic! Au existat perioade `n
care ieºirile `n public ale miniºtrilor dãdeau impresia c\
privim niºte candidaþi la secþia de lingvistic\ a Academiei!

Probabil c\ e o fatalitate s\ trecem [i printr-o astfel de
perioad\. Dupã deceniile `n care politicienii de la noi gro-
hãiau `ntr-un limbaj ce nu comunica nimic altceva decât
interdicþii abjecte [i indicaþii de partid, fenomenul de decom-
pensare e aproape firesc. Numai c\ luaþi la bani m\run]i,
producãtorii de panglici sonore ce au acaparat posturile de
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televiziune nu vorbesc fundamental diferit de limbajul
inarticulat al unor Manea Mãnescu, Popescu-Dumnezeu,
Eugen Florescu, Postelnicu, Dincã [i ceilalþi corifei ai bolºe-
vismului (n-am avut prilejul s\-i ascult pe �baronii lui Dej�,
dar îmi imaginez c\ nici ei nu puteau fi departe de retorica
suprarealist\ a lui Ceauºescu).

Noul premier, dl. Radu Vasile, a sesizat primejdiile flecã-
relii f\r\ limite [i f\r\ perdea la care s-au dedulcit miniºtrii [i
a dat ucaz de interdicþie a apariþiilor televizate ale sub-
ordonaþilor. Primejdiile nu se refer\, fireºte, la degradarea [i
mai accentuat\ a clasei politice de la noi, ci la un posibil
mijloc de auto-apãrare `n fa]a torentului de vorbe care au
parazitat guvernarea Ciorbea. Cu alte cuvinte, dl. Vasile se
fereºte s\ devinã victima h\r]uielii textuale care a f\cut atâtea
zile fripte blândului, supusului, incapabilului Victor Ciorbea.

Pe de alt\ parte, bãgând pumnul `n gura miniºtrilor, dl.
Vasile dovedeºte deja c\ e departe de a fi un democrat. Nu
prin mijloace represive se menþine ordinea `ntr-o instituþie,
fie ea [i Guvernul României, ci prin capacitatea ºefului aces-
teia de a domina intelectual, profesional [i moral persona-
lit\]ile ce o compun. Or, aici problemele încep s\ se complice.
Nu-]i trebuie cine ºtie ce perspicacitate pentru a-]i da seama
c\ dl. Radu Vasile nu e o lumin\. N-am observat mari calit\]i
nici de organizator (el e, totuºi, un marginal `n partid, iar
victoria sa reprezintã triumful paradoxal al veºnicului
challenger, `ntr-un moment de acut\ criz\ [i de lehamite
cronicizat\, ca [i cum forþele adverse ar vrea s\-l compromitã,
pun^ndu-l `n fa]a unei misiuni imposibile), nici de vizionar
economic sau politic, [i nici ̀ nsu[irile intelectuale [i culturale
ale unui universitar.

Dimpotrivã, majoritatea prezen]elor publice ale d-lui
Vasile au stat mai degrabã sub semnul ºmecheriei vulgare, al
ironiei deplasate ce ascundeau ulcerarea ambiþiosului frustrat.
Plasându-se, `n destule situaþii, `n proximitatea ideologic\
a P.D.S.R.-ului [i P.D.-ului (partide cu care, ca orice
�dizident� ce se respect\, are excelente relaþii [i profunde
afinit\]i), dl. Vasile a fost preferat pentru înaltul fotoliu [i ca
posibil paratr\znet al fulgerelor ce persist\ ̀ nc\ ̀ ntre aºa-zi[ii
�aliaþi�. (Dar tare mi-e team\, fiindcã veni vorba de tr\znete,
c\ dizgraþiosul �ghiul� de aur etalat de dl. Vasile mai mult va
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atrage decât va diminua violentele fenomene meteorologice.
Poate se g\se[te cineva `ntre abilii sãi consilieri s\-l roage s\
renunþe la acel însemn kitsch ce nu rimeazã deloc cu statura
intelectual\ pe care [i-o arogã � inclusiv când pronunþ\, mai
degrabã `n rim\ cu grosolanul inel, decât cu legile foneticii,
diverse cuvinte [i propoziþii `n englez\!)

Faptul c\ a intuit pericolul vorbãriei pentru propria sa
poziþie reprezintã, totuºi, o bil\ alb\. Ea dovedeºte, cel puþin,
c\ dl. Vasile e capabil s\ sesizeze din timp primejdiile. A[ fi
fost la fel de bucuros dac\ ar fi anunþat `nc\ din prima clip\
[i ce are de gând s\ facã `n marile enigme restanþiere `nc\
din 1990. Nu cunoaºtem poziþia d-lui Radu Vasile `n pro-
blema `nc\ intact\ a corupþiei. Misterul b^ntuie [i `n ches-
tiunea privatizãrii, dar [i a sprijinului ce sper\ s\-l primeascã
din partea �aliaþilor� `n subiecte ce reprezintã port-drapelul
propriului s\u partid: restituirea integral\ a propriet\]ilor [i
legea terenului agricol.

~n schimb ([i acesta e opusul bilei albe de mai sus), am
fost uluit s\ constat c\ nici n-a fost instalat `n fotoliul de
onoare, c\ dl. Vasile a [i început s\ facã pe prostul. Îndemnat
la o emisiune televizat\ s\-[i spunã pãrerea despre strigã-
toarea la cer afacere a medicamentelor compensate, premierul
s-a mirat inocent: �Îmi pare rãu, dar nu sesizez care ar putea
fi substratul unui asemenea abuz!�. P\i dac\ dl. Vasile nu
sesizeazã atâta lucru � [i anume, c\ prin umflarea listei
medicamentelor de import compensate, o seam\ de impor-
tatori vor c^[tiga, pocnind din degete, sute de mii, dac\ nu
chiar milioane de dolari � înseamnã c\ �ghiulul� din degetul
inelar `i paraziteazã primejdios autocelebrata perspicacitate
trilingv\!

Cum va reacþiona dl. Radu Vasile `n fa]a trucurilor cu
adevãrat uluitoare ale profesioniºtilor diversiunii grupaþi `n
jurul lui Petre Roman, dac\ un amator precum doctorul
Bruckner nu lasã nici o amprent\ pe circumvoluþiile sale
prim-ministeriale? A f\cut o bun\ impresie virilitatea afir-
maþiei c\ guvernul trebuie condus de cãtre primul-ministru,
[i nu de ºefii de partide (`n parantez\ fie spus, ar fi putut s\-l
adauge pe list\ [i pe preºedinte, dornic, dupã cum se ºtie, s\
`nv^rt\ cu lingura mare `n oala guvernãrii). Mã întreb, `ns\,
ce discernãmânt are un mai-mare peste treburile ]\rii, atât de
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ferm `n a se auto-investi cu puteri depline, dac\ A.B.C.-ul
logicii, dac\ relaþia cauz\-efect `i r\mân perfect strãine?

Nu ºtiu ce calcule stau dincolo de ascensiunea mult-aºtep-
tat\ de cãtre dl. Radu Vasile `n fotoliul de onoare. Oricum,
tenacitatea politicianului care nu s-a ilustrat, altminteri, decât
prin bosumflãri amuzante [i prin mici ciupeli rãutãcioase la
adresa colegilor mai norocoºi poate fi un atu. Ce e drept,
vãzând cu cât\ cãldur\ l-a `mbr\]i[at pe Victor Ciorbea,
omul la dãrâmarea cãruia a pus un umãr vânjos, ceva-ceva
îmi spune c\ pentru noua vedet\ a politicii rom^neºti morali-
tatea r\m^ne un ideal `ndep\rtat, prea îndepãrtat.

La ora la care scriu aceste rânduri nu se cunoaºte confi-
guraþia noului guvern. Spre binele d-lui Vasile, [i al nostru,
al tuturor, mi-ar face plãcere ca mãcar `n prima faz\ a pre-
luãrii puterii s\ se ]inã de cuvânt. Adicã s\ nu accepte s\ i se
alcãtuiascã de cãtre alþii cabinetul. Scuza pe care, printre
rânduri, a invocat-o ̀ n mai multe rânduri dl. Ciorbea, cum c\
e greu s\ comanzi niºte oameni care nu ascult\ decât ordinele
celor care i-au proptit ̀ n funcþii, adicã propriii ºefi de partide,
nu va mai ]ine [i a doua oar\. Dl. Vasile chiar va trebui s\ fie
ºeful guvernului, [i nu ocupantul limfatic al unui fotoliu mai
înalt [i mai moale decât al celorlalþi colegi. Altminteri, toat\
zbaterea sa de ani de zile va sf^r[i la fel de penibil, dac\ nu
mai rãu, decât trista aventur\ a slugarnicului Victor Ciorbea.

Dincolo de aceste amãnunte... contondente, lucrurile stau
prost de tot. Dacã un personaj de talia lui Dudu Ionescu a
ajuns s\ cear\ clemen]ã pentru militarii asasini din decembrie
1989, înseamnã c\ am deraiat rãu de tot. N-ar fi mai normal
c\ respectivii criminali s\ fie mai întâi identificaþi, [i abia
apoi, eventual, gra]ia]i? Ceea ce n-a îndrãznit nici marele
profitor de pe urma asasinatelor din decembrie, Ion Iliescu,
îndrãznesc astãzi adversarii sãi de moarte. Doamne, ce lume
bolnav\! Mã fulger\ un gând: dar dac\ lista de medicamente
a doctorului Bruckner e prea scurt\, [i nu prea lung\, pentru
toate maladiile de care suferã poporul rom^n � mai ales prin
reprezentanþii sãi?! (15 aprilie 1998)
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Feriþi-v\ de umaniºti!

Un ziar central, repetent notoriu la capitolul toleran]\
inter-etnic\, ne-a oferit, ̀ ntr-o scurt\ not\ pe marginea meciu-
lui de fotbal Steaua-Rapid, o strãlucit\ exemplificare a felului
`n care `n]eleg mulþi rom^ni diferenþa. ~ngrijora]i peste poate
de ruºinoasele lozinci [i pancarte rasiste scandate [i fluturate
de galeria �militarã�, editorii publicaþiei numite (prin anti-
fraz\, probabil, la conþinutul multora dintre articolele
tipãrite) �Adevãrul�, au decis s\ demaºte incredibilele porniri
rasiste ale rom^nilor. C\ e vorba de o simpl\ miºcare propa-
gandistic\, `n care autorul scurtului articol din pagina întâi
n-a crezut nici o clip\, o dovedeºte concluzia notei de protest.
Conform umaniºtilor de la �Adevãrul�, galeria Stelei ar tre-
bui blamat\ nu atât pentru c\ a cerut exterminarea rromilor,
invocându-l pe blândul mareºal Antonescu drept model de
rezolvare a �chestiunii ]ig\ne[ti�, ci pentru c\ nu vede paiul
din propriii ochi: [i `n tabãra stelist\ exist\ destui �coloraþi�
ce ar merita un tratament similar!

C\ asist\m `n aceast\ perioad\ la o recrudescen]\ a rasis-
mului [i extremismului ̀ n România, nu mai e un secret pentru
nimeni. E destul s\ circuli prin marile oraºe pentru a desco-
peri nenumãrate dovezi palpabile ale crescândei xenofobii
rom^ne[ti. De la rãzboiul plãcu]elor bilingve, p^n\ la intole-
rabilele, ruºinoasele graffiti-uri din metroul bucure[tean (�Un
milion de þigani! Ultima soluþie: Antonescu!�) [i, cine
ºtie, mâine, la execuþii `n plin\ strad\, o parte a rom^nilor
par s\ trãiascã sub blestemul urii fa]\ de celãlalt. Destul de
ºocat, am constatat c\ `ntr-un oraº din vestul României, ce se
m^ndre[te cu opþiunile sale pro-occidentale, oribilele atacuri
la adresa lui Petre Roman, din timpul ultimei campanii prezi-
denþiale, au rãmas intacte pe pereþii unor strãzi centrale.

(~n parantez\ fie spus, nu cred c\ pot fi suspectat nici de
cea mai mic\ simpatie fa]\ de omul politic Petre Roman.
Tic\lo[iile sale sunt de domeniul public, iar cele mai grave
dintre ele probabil c\ `nc\ n-au ieºit la iveal\. ~ns\ e intole-
rabil ca el s\ fie mânjit cu formule de genul �Jos Petre Roman
jidanul!�. Nu datorit\ ascenden]ei sale etnice e dl. Roman
total lipsit de caracter, ci din motive ce þin de alt\ sfer\. De
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altfel, marile porc\rii din perioada când tãia [i spânzura `n
România le-a fãcut umãr la umãr cu un rom^n pur-sânge, Ion
Iliescu, folosind braþul altor rom^ni neaoºi: securi[tii [i
minerii.)

Recentele conflicte de la Universitatea din Bucureºti, unde
iscarea unui rãzboi civil pare a fi doar o chestiune de timp,
opunându-i pe �fundamentali[tii religioºi� [i pe �adepþii
valorilor occidentale�, constituie un semnal de alarm\ pe
care nimeni nu pare s\-l ia `n seama. Ciudat (dar nu inexpli-
cabil) e c\ ̀ n prelungirea acestor ruºinoase focare ale destabi-
lizãrii sociale se afl\ cele dou\ instituþii pe care românul jur\
orbeºte: armata [i biserica. Iresponsabilii care au împânzit
metroul bucure[tean cu apeluri la linºarea þiganilor se bazeazã
pe complicitatea armatei: apelul la exterminare e `nso]it de
exaltarea calit\]ilor armatei (�Elite army�, anunþ\ cu mândrie
grobian-incult\ unul dintre graffiti-uri; pentru ca mesajul s\
fie mai limpede, `n dreptul �ap\r\torilor fruntariilor� era
desenat\ o svastic\!).

Nici molcoma noastrã Biseric\ Ortodox\ nu e cu mult mai
breaz\, dac\-i analiz\m politica din ultimii ani. Atitudinea
belicoas\ fa]\ de greco-catolici, pretenþiile gãunoase de
super-putere naþional\ fac o figur\ proast\. Dupã jalnicul
spectacol lacrimogen-mistic al preºedintelui Constantinescu
`n timpul campaniei electorale, nici noul prim-ministru nu se
lasã mai prejos: primul s\u drum, dupã desemnare, a fost
la... prea-nefericitul Teoctist; s\ indice asta faptul c\
România raduvasilian\ are toate ºansele s\ devinã un stat
religios-fundamentalist? E clar c\ agresivitatea tinerilor de
la Universitatea din Bucureºti nu s-a iscat din senin. Dac\
n-ar exista încurajãrile bisericii-stat din România, f\r\ îndo-
ial\ c\ nu s-ar fi ajuns la pãruieli iscate de exclusivismul
violent, ambalat `n ]ipla credinþei, al unor clerici cu umerii
`nc\ `ngreuna]i de gradele conferite de Securitate. Recenta
propunere a arhiepiscopului Anania ca Biserica s\ intre `n
lupta politic\ e un semn c\ nostalgia statului naþional-ortodox
nu mai e o simpl\ vorb\ `n vânt.

~n ce priveºte brusca pretenþie a armatei de a fi exonerat\
pentru crimele din decembrie, ea trebuie, cred, legat\ de
atitudinea suporterilor Stelei. Nu exclud posibilitatea ca
lozincile anti-rasiste de pe stadioane, strãzi [i din metrouri s\
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fie opera unor gânditori aflaþi pe statele de plat\ militare.
Subliminal, mesajul trebuie citit `n felul urmãtor: �Rom^ni,
v\ pa[te marea primejdie ca un milion de þigani s\ v\ scoatã
din casele voastre, s\ v\ omoare, s\ v\ violeze fiicele! De
aceast\ primejdie v\ apãr\ doar armata noastrã de elit\! Dar
pentru ca s\ v\ protejeze, ea trebuie s\ aibã m^n\ liber\ [i
s\ nu mai fie culpabilizat\ pentru crimele ei din decem-
brie 1989!�.

C\ mesajul a fost corect decriptat o dovedeºte aiuritoarea
(`n aparen]\) propunere a d-lui Dudu Ionescu, de a amnistia
pe toþi militarii care au tras `n populaþia nevinovat\. Sub
presiunea unor generali ce se simt cu musca pe cãciulã ([i
care, am convingerea, ar repeta f\r\ multe scrupule carnagiul
din decembrie 1989), debila putere constantinescian\ a avan-
sat o soluþie menit\ s\-i lini[teasc\ pe asasinii `n uniforme
verzi. Relaxarea atitudinii ferme din campania electoral\ fa]\
de orice ilegalitate a fost, de altfel, teoretizat\ penibil de
straniul uomo universale de la Cotroceni, consilierul pleni-
potenþiar Zoe Petre. Pe un ton potrivit mai degrabã precu-
pe]elor din Piaþa Matache M\celaru, d-na Petre a afirmat c\
moralitatea nu are ce cãuta `n politic\! Frumos rãspuns!
Asupra lui [i a persoanei s-ar putea s\ revenim.

Observând cã aberantei idei duduiene i s-a rãspuns cu o
neaºteptat de ferm\ atitudine a societ\]ii civile, ̀ nsu[i boss-ul
de la Cotroceni s-a simþit dator s\ intervinã, nuan]^nd afir-
maþia favoritului s\u. Punctul de vedere al pre[edin]iei, `n
aparen]\ raþional, conþine o fraz\ otrãvit\. Dupã pãrerea sa,
justiþia se poate face doar ascultând [i pãrerea armatei despre
evenimentele din decembrie 1989. E o afirmaþie menit\ sã
provoace, `n cel mai bun caz, confuzii. Ea cânt\, pe partitura
tenorului, aria intonat\ de ba[ii cu grade vinovaþi de asasi-
natele din decembrie. ~n clipa de fa]\, ofiþerimea [i-a `nsu[it,
`n unanimitate, pare-se, acest punct de vedere. Realitatea e c\
p^n\ `n 21 decembrie armata s-a aflat `n slujba dictaturii,
reprimând f\r\ mil\ populaþia scoas\ `n strad\ de mizeria
vieþii sub comunism, iar din 22 decembrie, trãdându-[i jurã-
mântul fa]\ de dictator, s-a dat de partea celor pe care, p^n\
cu câteva ore `n urm\, `i avea `n cãtarea puºtilor.

~ns\ tocmai aici st\ slãbiciunea argumentului, aparent
imbatabil, al celor care susþin nevinov\]ia armatei. Dac\
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accept\m c\ ea a acþionat `n virtutea jurãmântului militar
prestat (de voie sau de nevoie, dupã cum atrãgea atenþia
dl. Octavian Paler) fa]\ de dictator, lucrurile sunt, formal, `n
ordine. Numai c\ aceiaºi ofiþeri care ieri au ucis pe Ceauºescu,
a doua zi l-au trãdat! ~n mod subtil, dl. Constantinescu evit\
s\ numeascã Bucure[tiul [i Timiºoara, mulþumindu-se cu vagi
referiri la evenimentele de la Cluj [i Sibiu. Omisiunea nu e
`nt^mpl\toare. Dac\ p^n\ `n 22 decembrie armata era legat\
prin jurãmânt de dictator, dupã 22 ea n-a mai fost! Or,
populaþia nevinovat\ a continuat s\ fie `mpu[cat\ [i dupã
acea dat\! {i atunci, oricum am lua lucrurile, e greu s\ nu
observ\m perfecta continuitate comportamental\ a corpului
de elit\ pe care, nu `nt^mpl\tor, astãzi elemente rasiste îl
invoc\ drept singurul salvator al ]\rii.

E revoltãtor c\, p^n\ `n clipa de fa]\, nici unul dintre
politicienii ce nu trãiesc decât pentru integrarea noastrã `n
structurile lumii civilizate nu a gãsit de cuviinþã s\ ia atitudine
public\ fa]\ de valul rasist care ia cu asalt România. Mi-e
teamã c\, atunci când se vor trezi din reverii, va fi prea târziu.
Iar `n loc de N.A.T.O., România s\ fi trecut deja la soluþia
imaginat\ de un alt umanist, renascentistul à la Roumaine,
Vlad }epe[: tabãra de exterminare. (22 aprilie 1998)

Un poem autobiografic
al lui Pãunescu

Dl. Adrian Pãunescu îmi face onoarea, `ntr-un ziar de a
cãrui existen]\ am aflat cu acest prilej, a unui înfuriat rãspuns
`n serial la o relatare a mea, transmis\ `n emisiunea din
30 martie a.c. a postului de radio �Deutsche Welle�. Ziarul
cu pricina se numeºte �Republica� [i voi cita, spre a-i defini
direcþia ideologic\, ateist-rasist\, i-a[ spune, doar câteva
titluri: �O feti]\ a fost bãtut\ [i tâlhãrit\ de patru þigani�,
�Sfântul Graal � un banal pahar de teracot\�, �B\n\]enii fac
pâine din f\in\ ungureasc\� etc., pentru a nu mai pomeni de
faptul c\ Adrian Pãunescu ̀ nsu[i mã calificã drept �colorat�!

N-a[ mai pierde vremea polemizând cu personaje de teapa
lui Adrian Pãunescu, pentru simplul motiv c\ orice contact,
chiar prin intermediul undelor radiofonice, cu astfel de strigoi
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ideologici maculeazã. Ca [i Vadim Tudor, care a pornit un
adevãrat �rãzboi sfânt� împotriva directorului secþiei rom^ne
a postului �Deutsche Welle�, dl. Pãunescu a sãrit ca ars nu
atât din cauza conþinutului relatãrii mele, ci pentru c\ el a
fost transmis la un prestigios post de radio din strãinãtate.
De altfel, glosând pe marginea prezen]ei d-lui Pãunescu la
Televiziunea Rom^n\, am scris un articol mult mai amplu �
[i, a[ zice, mai virulent � pentru �România literar\�. ~ns\
acela l-a lãsat indiferent. Dl. Pãunescu doreºte, cu orice preþ,
s\-[i internaþionalizeze obsesiile, dac\ nu [i le poate plane-
tariza de-a dreptul.

Bombastic [i pleonastic (�O jegoas\ tic\lo[ie la «Deutsche
Welle»� � probabil pentru c\ dl. Pãunescu s-a specializat `n
decursul anilor [i `n �tic\lo[ii curate�!), fostul [i actualul
animator al Cenaclului Flacãra (�al tineretului comunist�, pe
vremuri, iar astãzi doar al clanului p\unescian) încearcã s\
transforme un punct de vedere jurnalistic (rezumabil la ideea
c\, ̀ n România, aceeaºi m^n\ de lingãi ceau[estieni au mono-
polizat sentimentele patriotice, cu substanþiala `mbun\t\]ire
cã pe vremuri plãteau un tribut [i dictatorului, `n timp ce
astãzi profitul le revine sut\ la sut\) ̀ ntr-un atentat. De altfel,
partea a doua a opãritului articol se intituleazã �Opun niºte
simple argumente huliganismului care cere interzicerea mea�
e c^t se poate de explicit\ `n acest sens.

Despre Adrian Pãunescu s-au spus, `n ultimii ani, lucruri
infinit mai incomode decât acelea `n care vorbeam despre
predilecþia sa de a plânge �cu lacrimi de crocodil nefericirea
]\rii�. Ceea ce l-a scos din minþi pe marele preot al ceau[is-
mului e riscul c\, venind dintr-o surs\ respectat\ pe plan
internaþional, dezvãluirile despre persoana sa `i vor d\una
`n demenþiala curs\ de recuperare a locului pierdut la ulti-
mele alegeri.

Bine`n]eles, nu lipsesc ve[nicile obsesii ale complotului
internaþional. Complot îndreptat, fireºte, atât împotriva
României, c^t [i a celui mai proeminent dintre super-greii
naþionali. ~n opinia celui care a dus adularea ceau[ismului pe
inegalabile culmi de slugãrnicie [i abjecþie, postul de radio
�Deutsche Welle� e parte a unui complot internaþional menit
s\ ne scoatã din toate c\r]ile politice. Îngrijorat de moarte,
Pãunescu rimeazã febril [i uºor analfabet: �Ce n-am fãcut,
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de sar s\ ne [i certe:// Când suntem omenirii credincio[i/ [i
declin\m gheþarul de oferte?// Dar prea ne numãr\ ca ani-
male (Corect: «ca pe»)/ La un vulgar turnir ilegitim,// [i ne
resping cum vor din valul prim,/ De parc\ ar dori s\ ne
þesale�. El promite mari dezvãluiri (care, cel puþin p^n\ `n
clipa de fa]\, n-au mai venit) privind �dezlegarea misterului
continental: de ce se bag\ `n aceste probleme? Precum mã
voi strãdui s\ `n]eleg de ce doresc stãpânii mihãie[ului s\ nu
am eu acces la Televiziunea Rom^n\. ~i doare aºa de tare de
contribuabili?�.

Unei asemenea întrebãri i s-ar putea rãspunde tot cu o
întrebare: dar de ce ar dori �Deutsche Welle� ca Pãunescu
s\ apar\ la Televiziunea Rom^n\?! Spre deosebire de menta-
litatea p\unescian\, nutrit\ de comploturi [i trãdãri, eu mi-am
exprimat doar nedumerirea c\ nu se gãsesc înlocuitori vetera-
nilor patriotismului de dou\ parale ce continu\ s\ dicteze
patriotard `n cadrul emisiunilor de la Televiziunea Rom^n\.
Asta e tot.

~n ce priveºte gãleata de l\turi pe care dl. Pãunescu mi-o
arunc\ `n cap, scriindu-mi (ceea ce mã onoreazã!) numele
cu litere mici (probabil intoxicat de c^t îl scrisese pe cel al lui
Ceauºescu cu majuscule!), calificându-mã cu ºarm când
�recunoscut pentru pigmeiana lips\ de scrupule cu care se
bag\ sub pielea cui îl primea, la nivelul minimei nomenclaturi
locale� (o fi vreo aluzie la �amiciþia� ce mã leagã de Eugen
Florescu, fostul satrap ideologic de la Timiºoara, cenzorul
odios al atâtora dintre textele de critic\ literar\ ce le publi-
cam, ̀ n epoc\, ̀ n revista �Orizont�?), când �m\run]el creier
putred�, când �abject literat contrafãcut, care nu s-a ilustrat
niciodatã prin nimic�, când un �inexistent� (de ce se adre-
seazã, atunci, neantului dl. Pãunescu, lab\r]^ndu-se dizgra-
þios pe pagini întregi de ziar � doar spre a-mi mai proba o
dat\ inexisten]a?!), când �derbedeu�, când �slugã a întune-
ricului�, când �dihorul de la Timiºoara�, când �butoiaº cu
rahat�, când �minuscul mental�, când �micuþ Basta de pe
Bega�, când �neisprãvit interna]ionalizant�, când �viteaz
honved voluntar�, când �jeg asasin�, când �disgra]ios pitic�
[i �gaur\ neagr\�, când �mih\ie[i soro[iza]i� (corect:
�sorosiza]i�!), când un neputincios cãruia nimeni �nu i-a
contabilizat accesele de entuziasm când încerca s\ pupe o
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m^n\ mai din zona de sus a nomenclaturii [i nu reuºea�
(aluzia îmi scap\: oricum, nu putea fi vorba de cei doi
Ceau[e[ti, pentru c\ la bucile acelora era înghesuial\ mare,
dupã cum dl. Pãunescu sigur `[i va fi amintind!) etc., ele mã
lasã complet visãtor. ~ns\ acuzaþia c\ i-a[ fi �înjurat feti]a� e
o neruºinare f\r\ limit\. Din fericire, textele exist\ [i ele
susþin cu totul altceva!

Mã amuz\ `ns\ urmãtoarea fraz\ (cam agramat\ [i ea, ce
e drept): �Dar cei ce râvnesc [i atac\ Transilvania n-au
excese (corect: «comis excese»)? De fapt, aceea (corect:
«aceia») sunt chiar mihãie[ii�. Mã mir c\ dl. Pãunescu, care
a reuºit s\ afle `n timp record atâtea lucruri despre mine (mã
mir � [i nu prea! � c\ n-a pomenit [i articolul �Daciada [i
victimiada�, singurul `n care mã ocupam de aºa-zisa lui
poezie: lucrul acesta se petrecea `n perioada `n care dl.
Pãunescu era þinut sub sedative, ca urmare a [ocului suferit
când era s\ fie victima lin[\rii cu scuipat de cãtre bucure[tenii
`nfuria]i, `n decembrie 1989!), n-a aflat c\ sunt nãscut `n
Transilvania. Prin urmare, nu ºtiu cum a[ putea s\ nãzui la
ceva ce posed `n proporþie mult mai mare decât cel ce simte
nevoia (complet dezinteresat, nu?!) s\ mã apere de mine
însumi! Poate c\ dl. Pãunescu nu [i-a dat seama, dar
Transilvania e cu totul altceva decât iresponsabila alb\-neagr\
pe care o tot freacã `ntre degete. ~n Transilvania e loc pentru
oricine. Cu atât mai mult, pentru invocatul �ungur loial�
Karol (corect: �Károly�!) Antal!

Dac\ mã îngrijoreazã, totuºi, ceva `n articolul d-lui
Pãunescu e bãnuiala c\ a obþinut textul �inimaginabilei min-
ciuni� (transcris\ cu destule inexactit\]i, de altfel!) de la
instituþii (rom^neºti!) specializate `n înregistrarea emisiu-
nilor posturilor de radio strãine. C\ o fac, e treaba lor. Dar c\
acestea sunt apoi puse la dispoziþia vechilor ([i, vai!, noilor)
aliaþi, e un lucru deosebit de periculos.

C^t priveºte poemul �Imn pentru venirea porcilor�, pe
care dl. Pãunescu îl plaseazã, strategic, la finele primei p\rþi
a articolului intrat `n prelungiri pe care mi-l dedic\, nu pot s\
nu-i aprob sursa de inspiraþie: se ºtie doar c\ reintrarea pe
scena public\ a d-lui Pãunescu, petrecut\ `ntr-o emisiune
de televiziune a d-lui Mihai Tatulici, a început cu aceast\
recunoaºtere: �Da, domnilor, sunt un porc!� [i iatã c\
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acest solid filon autobiografic nu s-a epuizat nici azi! Chiar
dac\ un vechi proverb rom^nesc spune c\ �Pe cine intr\
`n cocin\ îl m\n^nc\ porcii�, mi-am asumat acest risc nu
doar din admiraþie fa]\ de sursele de inspiraþie pãunesciene.
(29 aprilie 1998)

Zoia Mare

~n România, simpaticul nume Zoe a fãcut o frumoas\
carier\ literar\ [i, parc\ nu `nt^mpl\tor, una politic\. De la
Zoe a lui C. Negruzzi, la nemuritoarea �coan\ Zoi]ica� a
conului Iancu, p^n\ la mai recentele Zoia Ceauºescu [i Zoe
Petre, lumea valah\ s-a mândrit s\ boteze câteva vajnice
amazoane cu acest superb prenume. (Las deoparte, ca tristã
marf\ de import, pe cel, altminteri impresionant, al Zoiei
Kosmodemianskaia, lipit ca o eticheta strãin\ pe o cutie
autohton\.) Dicþionarele onomastice susþin c\ Zoe (�via]\�)
ar fi echivalentul grecesc al numelui primei femei biblice. Cu
atât mai frumos! Dupã cum se vede, fiecare epoc\ a
României moderne a avut parte de o rãsunãtoare Eva, de o
mam\ � sau de, mãcar, o fiic\ � a boborului!

Mãrturisesc smerit c\ dac\ a[ fi avut de ales `ntre perso-
najele menþionate, a[ fi preferat s-o cunosc mai îndeaproape
pe Zoe Trahanache! Din nefericire, singura cu care am avut
prilejul s\ vorbesc � `ntr-o împrejurare legat\ de unica mea
trecere, de câteva ore, pe la Palatul Cotroceni � a fost d-na Zoe
Petre. N-am `n]eles nici atunci � cum nu `n]eleg nici azi � cu
ce se `ndeletnice[te exact domnia sa. Oficial, funcþia pe care
o ocup\ este de �consilier de politic\ intern\ [i de politic\
extern\� a preºedintelui României. ~n traducere, asta ar
însemna un fel de sfãtuitor prezidenþial `n absolut toate pro-
blemele instituþiei cotrocene. Firile mai c^rcota[e ar putea
întreba: bine-bine, dar de unde atâta competen]\ la o biat\
femeie ce nu s-a ilustrat, înainte de spectaculoasa numire,
altfel decât printr-o slugãrnicie de-a dreptul masculin\ fa]\
de dl. Emil Constantinescu?

Poate c\ �slugãrnicie� e un termen prea dur. Haide s\-i
spunem prietenie interesat\ � politic [i nu numai. A[ merge
mai departe, [i a[ zice cã e vorba de inavuabile complicit\]i
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profesionale. P^n\ `n 1989, fiica academicianului comunist
Condurachi era lector la Universitatea din Bucureºti. E greu
de crezut c\, posedând un atât de solid atu biografic, d-na Zoe
Petre se numãra printre persecutaþii regimului Ceauºescu.
Dizident\ n-a fost, iar despre marile sale contribuþii [tiin]ifice
nu s-a prea pomenit. Cert este c\ revoluþia a prins-o pe o
treapt\ academic\ mai degrabã modest\.

~n febra �reparaþiilor morale� [i profesionale care au
luat cu avânt universit\]ile rom^neºti `n 1990, d-na Petre a
încercat marea cu degetul, sperând s\ promoveze la grãmad\,
alãturi de alþi mai mari sau mai mici nedrept\]i]i. Numai c\,
dac\ unii dintre ei chiar aveau ce pune pe masa comisiilor de
acordare a titlurilor academice, personajul nostru era destul
de... subþire la capitolul bibliografie. Sigur, naivii ar putea
invoca argumentul c\ editurile rom^neºti, controlate de zbirii
Securit\]ii, i-au interzis fiicei lui Condurachi accesul spre
lumina tiparului etc. etc. Numai c\ nici dupã 1990 n-am aflat
ca d-na Zoe Petre s\ fi devenit un campion al producþiei de
carte. Cu noile pile (pentru c\ istoria cu tatãl academician [i
posesor al Premiului de stat etc. cãzuse `ntr-o trist\ desue-
tudine!), cu poziþia proeminent\ `n tot felul de comitete [i
comiþii, cu ambitusul vocal etalat la diverse posturi de televi-
ziune, n-ar fi întâmpinat nici un fel de greutate ̀ n valorificarea
solidelor cercetãri refuzate de editurile comuniste!

Nu am acces la documentele Universit\]ii din Bucureºti,
nu ºtiu cum a evoluat cariera de cercetãtor ºtiinþific a perso-
najului nostru (când: `ntre o [edin]\ [i alta, `ntre un miting
[i altul?), dar e sigur c\ dupã alegerea (sau numirea) d-lui
Emil Constantinescu `n funcþia de rector, d-na Zoe Petre a
devenit, cu viteza fulgerului, profesor plin! Nu e cea mai
mare tragedie, pentru c\ sub acelaºi rectoriat a fãcut o fru-
moas\ carier\ universitar\ [i savantul Virgil Mãgureanu
(savant mai mult ̀ n dosare decât ̀ n [tiin]\: studenþii lui de pe
vremuri se amuzau teribil când asistentul Mãgureanu credea
c\ Hannah Arendt e musai bãrbat, pentru ca prenumele i se
terminã `n �h�!). ~n fond, dac\ Virgil Mãgureanu e profesor
plin ([i `nc\ votat `n unanimitate de senatul prezidat de
rectorul Emil Constantinescu!), de ce n-ar fi [i d-na Zoe
Petre? Cel puþin `n cazul distinsei doamne, `ntre 1990 [i
1996 am detectat o lãudabil\ activitate `n slujba societ\]ii
democratice! Merit\ [i Alianþa Civic\ o liturghie!
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E c^t se poate de necavaleresc, de ur^t, de mojic din
partea unui bãrbat s\ se rãzboiascã, fie [i `n scris, cu o
femeie. Încerc s\ mã apãr de aceast\ acuz\ atrãgând atenþia
c\ n-am absolut nimic cu femeia, mama, iubita, m\tu[a,
cumnata, soacra princiar\ etc. Zoe Petre. Cuvintele mele
vizeazã exclusiv personajul public cu acest nume, `n spatele
cãruia mi se pare c\ detectez un caz flagrant de impostur\.
Deºi am avut prilejul s\-i comunic personal d-nei Zoe Petre
ceea ce mã nemul]ume[te `n politica de temporizare pe care o
gireazã, r\m^n la impresia c\ stimata noastrã multiconsilier\
se crede imun\ la critic\, iar pãrerile [i faptele domniei sale
sunt deasupra oricãrei discuþii.

Ca s\ fiu sincer p^n\ la capãt, nu mã deranjeazã nici
mãcar ºtearsa figurã pe care o face ca sfetnic de tain\ (mai
degrabã de intrigi!) al d-lui Constantinescu. ~n fond, femeie
obosit\, la sf^r[it de carier\, de ce n-ar avea [i cumsecadea
doamn\ Petre dreptul la odihn\ `n rezervaþia blindat\ de la
Cotroceni? Nu mã deranjeazã nici faptul c\ e de-o infinit\
bl^nde]e `n relaþiile cu securi[tii [i sepepi[tii ce împânzesc
Cotrocenii, `n timp ce `n ieºirile sale publice e de o arþã-
go[enie absolut stupefiant\. Chestiune de stil! E intolerabil
`ns\ c\ d-na Zoe Petre încearcã, prin câteva declaraþii publice,
s\ impunã `n România domnia imoralit\]ii.

~ntr-o emisiune televizat\, domnia sa a afirmat, �`n direct
[i la o or\ de vârf�, vorba unuia din fãurarii noii echipe de la
Cotroceni, c\ `n politic\ nu are ce cãuta moralitatea, iar cei
care pretind o moralitate absolut\ nu sunt decât comuniºti!
S\ auzi [i s\ nu crezi! Va s\ zicã, d-na Petre, care-[i numeºte
propriul fiu consilier prezidenþial e moralã, `n timp ce jurna-
liºtii [i activiºtii civici care pun întrebãri `n legãtur\ cu
`n]elegerile secrete ale Cotroceniului cu for]e politice dubi-
oase sunt imorali! Moralã e d-na Zoe Petre când se comport\
suspect de matern cu unii dintre foºtii colegi de la Facultatea
de Istorie, [i imorali sunt toþi cei care nu tac atunci când v\d
c\ se perpetueazã, sub noua putere, moravurile respingãtoare
ale nepotismului!

Nici mãcar acestea n-ar fi un capãt de lume, dac\ d-na
Zoe Petre n-ar fi ajuns la Cotroceni psalmodiind, alãturi
de ºeful sãu, aria democraþiei [i a moralit\]ii, a cinstei [i
a onoarei. Or, când firele marii corupþii încep s\ duc\ tot
mai limpede spre Cotroceni, când �duºmanii� de ieri ai
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nomenklaturii [i-au fãcut aliaþi de nãdejde din clientela
iliescian\, la ce s\ ne aºtept\m decât la ironizarea celor care
pretind `n societatea rom^neasc\ dac\ nu bunãstare, atunci
mãcar moralitate? {tia]i, stimat\ doamn\ Petre, pentru c\ tot
am pomenit de clientelism, c\ pupila lui Ion Iliescu, Mihai
Bujor Sion, este, [i la un an [i jumãtate de când aþi preluat
puterea, tot consul general al României la Los Angeles?
{tia]i c\ marea majoritate a diploma]ilor-securi[ti, care ne
fac de ocara lumii, sunt `n posturi, de unde v\ zâmbesc
slugarnic? V\ zâmbesc doar p^n\ la prima ocazie, pentru c\
de `ndat\ ce nu le veþi mai fi ºefi vor evoca plini de sarcasm
prostia care v-a fãcut s\ credeþi c\ lupii `[i schimb\ nãravul.
Dac\ nu [tia]i, nu-mi r\m^ne s\ cred decât c\ sunteþi incapa-
bil\. Dac\ [tia]i [i nu aþi fãcut nimic, tare mi-e team\ c\
discursul dumneavoastrã despre virtuþile imoralit\]ii e doar
un jalnic fragment de autobiografie. (6 mai 1998)

De la post-tranziþie
la post-flagrant

Mai mare [i mai primejdios decât scandalul traficului de
þigãri mi se pare scandalul consilierilor prezidenþiali. Numiþi
`n funcþie de un preºedinte ̀ n criz\ de aliaþi, consilierii provin
exclusiv din cercul prietenilor [i sus]in\torilor apropiaþi ai
d-lui Constantinescu. Bine`n]eles, nimeni nu l-ar fi putut
obliga pe preºedinte s\-[i aducã la Cotroceni adversarii, chiar
dac\, s\ zicem, ar fi mai competenþi decât actualii sãi sfãtui-
tori. ~ns\ tare mi-e team\ c\ mulþi dintre ei se pricep la
domeniile ce le-au fost repartizate precum m^]a la cãlindar.
Ei sunt, `n cel mai bun caz, un fel de companioni de taclale
ai prezidentului.

~n alt\ ordine ([i nu prea!) de idei: trecând, ca tot
rom^nul, prin armat\, am putut s\ mã conving de �calitatea�
uman\ [i intelectual\ a corpului profesionist care se auto-
proclam\ `n ultima vreme, spre mirarea general\, �instituþie
fundamental\ a statului�. Nu cred c\ cineva devine din întâm-
plare ofiþer de armat\, dupã cum nu cred c\ ajungi sor\
de caritate f\r\ s\ posezi anumite calit\]i cerute de aceste
meserii. Intens proletarizat\ dupã lovitura de stat bolºevic\,
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armata rom^n\ a devenit anexa politic\ a unui partid odios [i
criminal, care a umilit-o dupã bunul s\u plac. Din nenumã-
ratele specializãri, doar dou\ pãreau s\ funcþioneze normal:
intenden]a [i manutanþa.

Nu vreau s\ jignesc pe nimeni. ~n fond, regret [i eu c\
România nu are parte de-un corp armat de elit\. Sunt etern
deprimat c\ o m^n\ de securi[ti a fãcut, `n decembrie 1989,
absolut tot ce-a vrut cu sutele de mii de soldaþi aflaþi, cum
poetic se spune, �sub arme�. R\m^n neconsolat la ideea c\
asocierea cuvintelor ofiþer ºi gentleman e, la noi, o contra-
dicþie ̀ n termeni, ori, ̀ n cel mai bun caz, doar titlul unui film
care a rulat `n urm\ cu c^]iva ani. (Dac\ ar fi s\ ecraniz\m
ceea ce se întâmpl\ azi `n România, probabil c\ titlul cel mai
potrivit ar fi An Officer and a Bootlegger!)

Nu vreau, cum spuneam, s\ jignesc pe nimeni, dar ceea
ce se autodefine[te drept o instituþie fundamental\ a statului
e `nc\ repetent\ la capitolul competen]\, angajament demo-
cratic, profesionalism. Cine are prilejul s\ arunce o privire
prin publicaþiile editate de Ministerul Apãrãrii Naþionale
va fi uluit de politica naþionalist\, xenofob\ [i cu accente
fasciste emanat\ de destule articole. ~ndrãgosti]i in corpore
de mareºalul Ion Antonescu, nostalgici ai unui sistem tota-
litar, semnatarii articolelor sunt, adeseori, aliaþi de nãdejde
ai partidelor na]ionalist-[ovine, de genul P.R.M., P.U.N.R.
[i altele. Mã amuz\ declaraþia unui angajat de la Parchetul
Militar, însãrcinat cu depistarea dezertorului Truþulescu:
acesta [i-a retras oamenii din �dispozitiv� de frica unei
confruntãri directe cu dezertorul despre care se ºtia c\ este
un bun luptãtor! {i atunci? S\ fie armata noastrã viteaz\
doar când luptã de una singur\, de preferinþ\ împotriva
civililor ne`narmaþi?!

Oricât ar pãrea de ridicol acest episod, nu pot s\ nu v\d
`n el continuarea scenelor de gen din decembrie 1989. {i
atunci, c^]iva �tru]ule[ti� (gurile rele spun c\ aceiaºi!) s-au
jucat de-a pisica [i ºoarecele cu �fundamentala� instituþie
care astãzi `[i arog\ drepturi de impunitate [i replic\ ritos la
orice argument logic. {i de obicei replic\ prin gura unor
personaje care s-au cam dedulcit la posturi c\ldu]e ̀ n sistemul
forþelor mai mult sau mai puþin armate. Trecerea succesiv\ a
multilateralului domn Babiuc pe la Interne, Justiþie [i Apãrare
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s-ar putea s\ dea formula complicit\]ii stabilite tacit `ntre
aceste instituþii. (Mã mir c\ dl. Babiuc `nc\ n-a fost numit [i
la Sãnãtate. ~n ce mã priveºte, consider c\ maternitatea e o
instituþie �mai fundamental\�, ca s\ zic aºa, decât armata!)

Actele de banditism economic ale afacerii �Þigareta II�
demonstreazã c\ domnii Constantin Dudu Ionescu [i Victor
Babiuc nu au cerut `n total\ inocen]\ �exonerarea� asasinilor
din decembrie 1989. M-a impresionat grija cu care s-a pretins
recent, pe tonuri marþiale, operarea distincþiei `ntre contra-
bandiºti [i instituþiile cãrora le aparþineau. Lucru dificil, mai
ales atunci când inculpaþii sunt chiar conducãtori ai acelor
instituþii! Dar, `n principiu, delimitarea e corect\. La fel de
corect ar fi ca regula s\ se aplice [i asasinilor din armatã.
Soarta a fãcut ca aberaþiile d-lor Babiuc [i Ionescu s\ se
decupeze `n toat\ ipocrizia lor vinovat\ `ntr-un context care a
implicat, din nou, cam aceleaºi instituþii.

Dar s\ revin la consilierii prezidenþiali. Nu ºtiu, `n clipa
de fa]\, c^t de departe vor duce firele corupþiei [i c^t de
puternic e implicat\ ̀ n murdara afacere personalul militar din
imediata apropiere a preºedintelui Constantinescu. Demisia
lui Nicu Anghel, om din primul cerc al puterii constan-
tinesciene, e suficient\ pentru a atrage atenþia c\ ne afl\m `n
plin\ repetare a scenariului clasic: profitând de un monarh
slab, garda pretorian\ începe s\-[i facã propria politic\.

S\ nu fim, `ns\, naivi. Astfel de afaceri nu puteau avea
loc f\r\ complicitatea unui mare numãr de persoane din ca-
drul instituþiei vizate. Reacþia aberant\ a d-lui Dorin Marian,
ditamai consilierul prezidenþial pentru securitate naþional\,
denot\, `n cel mai bun caz, incompeten]a. Incompeten]a
proprie, dar [i incompeten]a celui care l-a numit `n funcþie �
adicã `nsu[i preºedintele cotrocean. Lucrul de extrem\
gravitate pe care l-am afirmat timp de un an [i jumãtate iese
acum la suprafaþ\ cu o virulen]\ stupefiant\. Am spus-o ([i
încep s\ nu mai fiu singurul!) c\ regimul Constantinescu e
fundat pe minciun\, aºa cum regimul Iliescu a fost bazat pe
crim\. De la minciuna cu iz electoral, de la angajamentele
solemne (cine mai vorbeºte astãzi de faimosul Contract cu
România?) [i promisiunile gãunoase, la negarea p^n\ [i a
ceea ce constituie esenþa democraþiei, dl. Constantinescu a
parcurs, la trap, toate etapele decãderii morale.



Masca de fiere 127

Dl. Constantinescu a minþit [i când a promis c\ `ntr-un
an vom ºti adevãrul despre decembrie 1989, [i când a descris
contrabanda de la Otopeni drept un flagrant. (S-o fi molipsit
de la antecesorul s\u: ca [i acela, dl. Constantinescu are mania
etichetelor goale de sens. Dupã post-tranziþie, iatã c\ acum a
inventat post-flagrantul!) L-am vãzut [i auzit, `n balconul
Operei din Timiºoara, ̀ n martie 1997, reamintind c\ ̀ n câteva
luni societatea româneascã va fi informat\ despre marile acte
de corupþie, despre asasinatele din decembrie etc. etc.

~n schimb, oamenii prin care dl. Constantinescu sper\ s\
facã dreptate `n ]ar\ se prenumãrã `ntre cei mai venali [i mai
nesim]i]i dintre cei ie[i]i la suprafaþ\ dupã 1990. Reacþiile de
]a]e înfuriate, prinse cu ocaua mic\, ale �specialiºtilor� din
preajma preºedintelui spun totul despre esenþa puterii instau-
rate `n noiembrie 1996. Dupã proba de tic\lo[ie dat\ la scen\
deschis\ de pedi[ti, iatã c\ nici `n culise lucrurile nu sunt cu
nimic mai curate! Toþi cei care am vorbit de incompati-
bilitatea `ntre �aliaþii� de la putere ne-am `n[elat amarnic.
Când e vorba de tic\lo[ii, sunt mai sincronizaþi decât sia-
mezii! Nu mai distingi nici cu microscopul electronic care e
]\rãnist, care liberal, care pedist, care securist!

Eroarea fundamental\ ([i care îl va costa scump) a d-lui
Constantinescu e c\ n-a intenþionat nici un moment s\ con-
struiascã la Cotroceni o instituþie, ci o gaºc\. Mi-am expri-
mat, de mai multe ori, îndoiala `n privinþa competen]elor de
care s-a înconjurat preºedintele. N-a existat moment critic `n
care unul sau altul dintre cei care ar trebui s\ fie braþele [i
mintea alesului na]iei s\ nu capoteze lamentabil. Fie c\ a fost
vorba de consilierul pentru sãnãtate, fie de super-consilierul
de interne [i externe, iar acum, de cel de apãrare [i siguranþ\
naþional\, aceºti oameni [i-au dovedit nu numai prostia, dar
[i perfecta rea-credinþ\. Ajunºi `n posturi-cheie nu prin
valoare, ci `n numele fidelit\]ii slugarnice ([i mute!) fa]\ de
boss, ei devin, `n situaþiile tensionate (cãrora le fac fa]\ mai
greu decât cei care se apãr\ de bomba atomic\ cu toiagul)
adevãrate pietre de moar\ ag\]ate de g^tul preºedintelui.

Poate c\ destinul i-a acordat d-lui Constantinescu o ultim\
ºans\ de a face cur\]enie `n jurul s\u. Acum, când totul a
fost pierdut, domnul preºedinte ar trebui s\-[i aducã aminte
c\ a ajuns la putere cu mandatul imperativ de a primeni aerul
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moral al ]\rii. N-ar fi rãu s\ înceapã prin a deschide geamurile
de la Cotroceni. Nu pentru a-[i invita consilierii s\ se arunce
de la etaj (cum poate c\ ar trebui!), dar mãcar pentru a
da vântului ºansa de a-i lua pe cei care nu sunt decât niºte
b\[ici umflate cu aer. Un aer, pe deasupra, rãu mirositor.
(13 mai 1998)

ªantajul de drept ortodox

~n urm\ cu câteva luni, soþia unui prieten dintr-un oraº
transilvãnean a decis s\ concureze pentru un post de-o oare-
care influen]\ `n sistemul administrativ. Cu acel prilej, m-a
rugat s\-i scriu o recomandare. Tot atunci, mi-a adus spre
consultare copia dosarului depus deja la secretariatul insti-
tuþiei vizate. Pe lângã lucrurile obiºnuite (calificare profe-
sional\, vechime `n muncã, activitate [tiin]ific\ etc.), am fost
frapat s\ constat c\ pretendenta menþionase [i apartenenþa
politic\ (evident, P.N.Þ.C.D.!). Credeam, ̀ n naivitatea mea,
c\ mãcar `n slujbele obiºnuite ale statului criteriului politic a
fost abolit dac\ nu o dat\ cu venirea la putere a lui Iliescu,
mãcar o dat\ cu cãderea lui. A[! Astãzi, formula naiv\
�Ai carte, ai parte!� a fost cinic înlocuit\ cu aceea �Ai
partid, ai totul!�.

~ns\ adevãratul [oc abia urma: distinsa doamn\ sublinia,
`n micul curriculum vitae, c\ aparþine cultului religios orto-
dox! (Pentru informarea cititorului, subliniez c\ nu era vorba
de o funcþie `n domeniul cultelor!)

Aproape c\ uitasem de aceast\ întâmplare, când, `ntr-un
ziar �naþional�, am dat peste ceva cu adevãrat neliniºtitor. ~n
scurta prezentare a unuia din candidaþii pentru un înalt fotoliu
`n domeniul magistraturii, tot aºa, pe lângã studii, activitate
anterioar\, ba chiar �cunoaºterea relativ\ a douã limbi
strãine�, o performan]\, nu-i aºa, de toat\ isprava, sau mãcar
de tot hazul!) apãrea, lejer menþionat\, apartenenþa perso-
najului � surpriz\? � tot cultului ortodox!

Bine`n]eles c\ nu trebuie s\ ne mir\m c\ `n România
exist\ ortodocºi! Chiar dac\ am fi uitat, ne-a reîmprospãtat
memoria dl. Constantinescu `n timpul campaniei electorale.
Discursul sãu politico-mistic r\m^ne de pomin\ `n orice
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descriere a felului `n care apar, se dezvolt\ [i se impun
regimurile fundamentaliste. Dac\ `n cazul soþiei prietenului
meu exist\ scuza micului oportunism, a invocãrii unui argu-
ment subiectiv (ba, cine ºtie, chiar intimidant pentru even-
tualii membri neortodoc[i din comisia de examinare!), `n
cazul magistratului superior e vorba de un clar mesaj politic.

Când un candidat la cea mai înalt\ funcþie juridic\ se
prevaleazã de apartenenþa sa religioas\, lucrurile încep s\
miroasã rãu de tot a discriminare. Luând ca aliat apartenenþa
la biserica-stat rom^neasc\, ilustrul om al legii (care, de
altfel, nu s-a remarcat de când e activ `n via]a public\ decât
prin bãlmãjeli, temporizãri ºi, din când ̀ n când, prin exemple
de cras\ incompeten]\!) induce un criteriu, pe c^t de arbitrar,
pe atât de periculos: [i anume, c\ nu accept\ sã concureze
(`n cazul c\ e vorba de competiþie, [i nu de obiºnuita sfor\raie
naþional\) decât cu inºi provenind din acelaºi spaþiu religios.

Sunt eu însumi creºtin-ortodox [i nu pot fi învinuit c\
vorbesc de pe poziþia duºmanului acestei religii. ~ns\ la fel de
apãsat afirm c\ religia e o chestiune intim\ a fiecãruia [i nu
are ce cãuta `n zona public\. Pot fi creºtin ortodox (sau
catolic, sau mozaic, sau musulman, sau iehovist) [i s\ respect
dogmele acestei credinþe, s\ mã bucur la sãrbãtorile ei, dar e
profund imoral s\ mã folosesc de ea pentru o banal\ promo-
vare social\ sau politic\. Prin astfel de invocãri aberante se
[tirbe[te `ns\[i ideea de spiritualitate, de bunãtate, de curã-
]enie moral\ pe care, mãcar teoretic, le promoveazã cam
toate religiile.

Bine`n]eles c\ `n cazul Bisericii Ortodoxe Rom^ne lucru-
rile sunt `nc\ mai complicate. Amestecându-se abuziv `n
probleme care n-ar trebui s-o priveascã nici c^t negru sub
unghie, Biserica a jucat, `n ultimii [aizeci-[aptezeci de ani,
un rol cel puþin nefast. Mereu prezent\ `n via]a public\, ea
s-a adaptat de minune stãpânilor politici. A fãcut jocurile
puterii, cel puþin prin majoritatea capilor ei, chiar atunci
când pãrea persecutat\. La urma urmelor, legionarii au m\r-
[\luit purtând pe umeri crucea ortodox\, [i nu `nv\]\turile
lui Karl Popper despre societatea deschisã! Cât despre mize-
rabila figurã fãcutã de Biserica noastrã sub comunism,
recomand oricui implacabilul articol publicat recent de cãtre
Dan Petrescu `n cotidianul �Naþional�.
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Intolerant\ [i, `n cele din urm\, vulgar\, o astfel de
atitudine pare s\ fi cuprins societatea rom^neasc\ `n întregul
ei. Popi a cãror vocaþie spiritualã este egal\ cu zero au con-
fiscat prim-planul discuþiilor religioase, dupã cum zelatori ai
comunismului ceauºist s-au reprofilat pe discursuri smerit-
ortodoxe. Nu mai vorbesc de situaþii comico-cinice, precum
aceea care a fãcut din ultramarxistul Dinu Sãraru, corifeu al
naþional-comunismului rom^nesc, un stâlp al Bãncii Religiilor!

Dar ce nu e intolerant [i vulgar la noi? De curând,
dl. Ion Cristoiu, campionul absolut al editorialelor cu iz de
mahala, se stropºea, acut-naþional, ba chiar mistic, la
Vladimir Tism\neanu pentru îndrãzneala de a fi spus, pe un
canal de televiziune, c\ dl. Constantinescu a comis o gaf\
de proporþii lãudând experimentele atomice ale Indiei [i
Pakistanului. E dreptul d-lui Cristoiu s\ creadã c\ e bine ce
se întâmplã `n Orientul Îndepãrtat [i e la fel de legitim `n a
încuraja ]\ri cu mari probleme economice [i sociale s\-[i
cheltuie banii pe sofisticate programe de înarmare. ~ns\ e o
m^rl\nie s\ cobori nivelul discuþiei, când e vorba de un
distins profesor american, de o adevãrat\ vedet\ a politologiei
internaþionale (chiar dac\ e de origine rom^n\!) la nivelul
personajelor din Vintileasa fictiv\ a d-lui Cristoiu.

Las la o parte c\ pentru editorialistul �Cotidianului�
Occidentul e echivalat cu o �spelunc\�, iar analiza lucid\ a
d-lui Tismaneanu un simplu �tremurici�. (~n parantez\ fie
spus, de ce nu l-a apucat pe independentul domn Cristoiu
`nsu[i tremuriciul înainte de a plasa, pe prima pagin\ a
ziarului pe care-l conduce, fotografia gale[-z^mbitoare a
finanþatorului gazetei, Ion Raþiu? Mai ales c\ gestul slugarnic
nu era prilejuit nici de cine ºtie ce aniversare a venerabilului
]\r\nist, nici de vreo mare iniþiativ\ politic\ a urmaºului
memorandi[tilor, ci de simple [i omeneºti nevoi de cultivare
a imaginii.)

Las, de asemenea, de-o parte faptul c\ numai domnul
Cristoiu a dedus c\ Vladimir Tismãneanu era �s\ leºine de
spaim\� `n fa]a prostiilor susþinute de preºedintele rom^n.
Nu prea v\d motivele pentru care un cet\]ean american (pre-
cum Vladimir Tismãneanu) ar muri de fric\ atunci când
cineva dintr-o ]ar\ total ieºit\ din c\r]ile mondiale (fie ea [i
Rom^nia) face declaraþii aberante. ~n cel mai bun caz, �frica�
lui Vladimir Tismãneanu e pentru rom^ni, pentru felul



Masca de fiere 131

megaloman `n care ºtim s\ ne tãiem craca de sub picioare.
Or, ]^fna vulgar\ a d-lui Cristoiu conþine `n tulburele sale
subsoluri, aceeaºi intoleran]\ agresiv\ care nu permite non-
românului (strãinului, ne-ortodoxului, `ntr-un cuvânt,
alterit\]ii) nici cel mai mãrunt drept la opinie. Desfiin]^nd cu
grosolan\ trufie `nsu[i dreptul la existen]\ al altor voci,
dl. Cristoiu gireazã aberaþiile care au fãcut ca [i cea mai
banal\ dintre funcþiile din stat s\ fie ocupat\ numai de cãtre
noi [i ai noºtri.

Este, `ns\, inacceptabil ca singurul calificativ blând la
adresa d-lui Tism\neanu s\ fie acela de �analist politic devenit
anticomunist, dupã ce s-a hrãnit la sânul comunist al fami-
liei�. ~n primul rând, ar trebui ca dl. Cristoiu s\ aducã cea
mai mic\ dovad\ a activit\]ii comuniste a lui Vladimir
Tismãneanu. Au mai cãutat-o [i alþii, specialiºti infinit mai
buni la capitolul informare-dezinformare, [i n-au gãsit-o. ~n
al doilea rând, nu ºtiu cine e mai vinovat: dl. Tismãneanu,
provenit dintr-o familie comunist\, dar care e cunoscut
printr-o impecabil\ activitate ne-comunist\, sau dl. Cristoiu,
nãscut din p\rin]i ne-comuniºti, dar care a fost cea mai mare
parte a vieþii sale lingãtorul de tãlpi al comunismului [i
important activist al presei comuniste?

C\ dl. Cristoiu e un perfect demagog o spune faptul c\ nu
cu mult\ vreme înainte de a-[i publica oribilul articol se
întâlnise cu Vladimir Tismãneanu `n Statele Unite. Urmând
logica editorialistului, deducem c\ trebuie s\-l fi vãzut prin
cine ºtie ce �spelunc\�. Stupoare! Întâlnirea a avut loc chiar
la sediul Ambasadei României din capitala american\! ~n
acest caz, s-ar putea spune c\ nu doar domnul Tism\neanu
frecventeazã �speluncile� Washingtonului, ci [i suporterul
de ultim\ or\ al catastrofalului preºedinte al României. (~ntre
noi fie vorba, dl. Cristoiu pare s\ se fi simþit foarte bine pe
p\m^nt american. Dar probabil c\ acolo `[i uitase identitatea
ortodox\, comun\ cu a multora din ministeriabilii noºtri de
serviciu. Mã mir, totuºi, c\, p^n\ ̀ n clipa de fa]\, dl. Cristoiu
n-a atârnat pe frontispiciul �Cotidianului� creºtin-democrat
al patronului Raþiu, `n locul celebrului �Proletari din toate
þãrile...� al gazetelor comuniste pe care le-a fãurit cu
dezinvoltur\, un bãrbãtesc �Ziar doar pentru ortodocºi!�.)
(17 iunie 1998)
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S\n\to[ii închipuiþi

Ca [i cum n-am avea destule probleme economice, sociale
[i politice, iatã c\ discursul rasist [i antisemit, ca [i izbucni-
rile xenofobe tot mai numeroase, încep s\ ocupe prim-planul
dezbaterii publice. Am semnalat aceste primejdii `n destule
rânduri [i oricine doreºte poate consulta colecþia �României
literare� din ultimii ani. N-am fost, de altfel, singurul ce a
tras semnale de alarm\ � au mai fãcut-o `n aceeaºi revistã
[i Z. Ornea, [i Cristian Teodorescu, [i Andreea Deciu, ba
chiar [i �antisemiþii� de astãzi, Dorin Tudoran [i Nicolae
Manolescu. Nu mã aºteptam s\ fiu medaliat pentru o astfel
de poziþie, iar g\le]ile de l\turi ce mi le-au aruncat sistematic
`n cap lacheii comunisto-fasciºti ai lui Ceauºescu dovedesc c\
am nimerit bine.

Când un Vadim Tudor declar\ cã eliberarea lui Miron
Cozma e un act de justiþie [i c\ omul ce i-a adus pe cotono-
garii cu l\mpa[ la Bucureºti e curat ca lacrima, când Pãunescu
d\ interviuri `n care scrie, negru pe alb, c\ Transilvania e
demult pierdut\, e clar c\ ne despart nu doar convingeri
ideologice [i morale, dar [i limbaje. Ce altceva decât subtil
îndemn de a ne resemna cu o situaþie a[a-zic^nd implacabil\
e când un �tribun� derizoriu, locuitor al unei uriaºe vile cum-
pãrat\ pe bani provenind din prostituþie bolºevic\, constat\
c\ Ardealul e �`n mare parte vândut� strãin\t\]ii?

Nu mã mir\ c\ tenorilor din corul na]ional-[ovin li se
alãturã plin de vivacitate dl. C. Stãnescu, de la �Adevãrul�
(veche [i nou\ �Sc^nteie� ce [i-a schimbat doar editoria-
li[tii � dar nu neapãrat `n bine!). Ca [i pentru înainte-mergã-
torii sãi, fireºte c\ nu pot fi decât un �internaþionalist�, un
�culegãtor harnic de inscripþii� (pe care, totuºi, nici eu, nici
redactorii �României literare� nu le-am atârnat `n oraºele
transilvane sau `n metroul bucure[tean!) [i, mai nou, chiar
un �complotist� împotriva României [i un �tr\d\tor de ]ar\�.
Pas\mite, a[ fi un �doctor� ratat ce opereazã �bolnavi `nchi-
pui]i�, doar pentru a c^[tiga cei �treizeci de argin]i� ai
trãdãrii. E dreptul d-lui C. Stãnescu s\ creadã c\ România e
paradisul ̀ n]elegerilor inter-etnice, al drepturilor omului [i al
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democraþiei. Nu m-ar mira s\ fie chiar sincer, având ̀ n vedere
poziþiile sale publice de p^n\ `n 1989. Numai `n România
orchestratorul ultimelor procese politico-culturale staliniste
din Europa mai poate fi luat `n serios de un cotidian ce-[i
zice [i �naþional� [i �independent�. Cine nu-[i mai aminteºte
de sinistrele demascãri publice, puse la cale de partid [i
Securitate, prin 1988-1989, `n care dl. C. Stãnescu a avut un
rol instrumental? Poate prozatorul Mihai Sin ar avea de spus
mai multe despre îngrozitoarele acuzaþii multiplicate ̀ n sutele
de mii de exemplare ale �Sc^nteii� cestãnesciene.

Mã mir\, ̀ n schimb, neruºinarea cu care astfel de indivizi
revin la aceleaºi [i la aceleaºi obsesii (de remarcat `mbo-
g\]irea limbajului de cãtre ziarul �Adevãrul� cu sintagma
�complotiºti cu specific naþional�!), ca [i cum n-ar fi ̀ nv\]at
nimic din experienþa lor de-o via]\. Catastrofa României de
azi e `n egal\ mãsur\ consecinþa politicii lui Iliescu [i
Constantinescu, dar, mai ales, a anilor `n care Vadim,
Pãunescu [i oameni de teapa lui C. Stãnescu vegheau cu
b\]ul ideologic idiotizarea unui întreg popor. Cine nu vede
legãtura `ntre efectele �cizmei spaniole� puse pe creierul
rom^nilor de cãtre astfel de trep\du[i partinici [i locul ultim
pe care-l ocup\m `n Europa e sau naiv, sau prost, sau ticãlos.
Degeaba ne `nvinuie ei astãzi pe noi c\ �nãruim� sistematic
încrederea poporului rom^n `n sine `nsu[i, c\ atent\m la
�siguranþa naþional\� (i-auzi!), când ei au girat moral trans-
formarea României `ntr-o Sahar\ economic\ [i spiritual\.

Are mai pu]in\ importan]\ c\ pentru dl. C. Stãnescu [i
noii sãi patroni eu sunt un agent destabilizator, un �doftor�
analfabet, un �m\turãtor de..� [i alte delicate]uri de acest
fel. Dar plin de semnificaþie e ceea ce se afl\ dincolo de
hilarele acuzaþii: e spaima obscur\ de strãinãtate, e xenofobia
latentã pe care o descifrezi `n fiecare rând al indivizilor ce au
jucat un rol c^t de mic `n aparatul de represiune ideologic\
ceau[ist. Mai dureros [i mai de neiertat pentru dl. Stãnescu
decât faptul c\ am îndrãznit s\ trag niºte timide semnale de
alarm\ privind recrudescen]a rasismului [i extremismului `n
România, e c\ am fãcut acest lucru la un post de radio strãin!
Sprijinitor cu ambele picioare cu care scrie al aderãrii României
la N.A.T.O. [i la structurile europene, dl. C. Stãnescu devine,
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`ns\, o fiarã când e vorba de semnalarea problemelor pe care
`nc\ le avem ̀ n materie de europenism, civilizaþie [i toleran]\.

C\ dl. Stãnescu nu vede ºovinismul unor versuri ale
poeziei lui Geo Dumitrescu, �Inscripþie pe o piatr\ de hotar�
e o chestiune de minim\ inteligen]\ critic\. Dac\ sintagme [i
versuri precum �{i din Apus, din Miazãzi, venir\/umane
pulberi, umbre [i lumini...� nu descriu un clar sentiment
xenofob, probabil c\ acest sentiment nici nu exist\. Mã mir,
`ns\ (cu naivitate!) de ce, `ntr-o Românie bol[evizat\ sub
cizma Rãsãritului, poetul atât de drag ziarului �Adevãrul�
uit\ s\ menþioneze `ntre locurile de baºtin\ ale �umanelor
pulberi� tocmai acest punct cardinal...

R\m^n la pãrerea c\ starea generalizat\ de criz\ a
României poate produce `n orice moment o tragic\ alunecare
spre extremismul de stat. Încurajarea politicii care pune la
stâlpul infamiei `n continuare sectele religioase [i vede `n
ne-ortodocºi cet\]eni de m^na a doua, nedemni s\ ocupe
funcþii publice importante, nu ne calific\, orice ar susþine
corifeii naþional-xenofobi, pentru un loc ̀ ntre ]\rile europene.
Discriminarea pe bazã religioas\ e doar primul pas, dac\ nu
simptomul târziu, al corporatismului de stat, de nu chiar al
fascismului.

F\r\ îndoial\, nebuni, resentimentari, frustraþi exist\ pre-
tutindeni `n lume. ~ns\ nicãieri ca la noi ei n-au la dispoziþie
atât de eficiente canale de comunicare a maladivelor obsesii
[i de exhibare a dizgraþioaselor rãni morale. Se poate, bine-
`n]eles, tr\i [i `n felul acesta. Numai c\ e îngrozitor de depri-
mant s\ vezi c\ destui rom^ni nu au `n]eles nimic din lecþia
istoriei. Dac\ nici cincizeci de ani de comunism, dublaþi de
vreo dou\ decenii de acut naþionalism de partid [i de stat, nu
i-au lecuit de soluþia grotei [i a insularit\]ii pustiitoare, în-
seamnã c\ nu mai e nimic de fãcut. Sigur c\ Adrian Pãunescu
are o agend\ ascuns\ atunci când declar\ f\r\ ruºine c\
Transilvania e deja pierdut\. El încearcã, `n felul acesta, s\
se autoproclame girant unic al integrit\]ii teritoriale a patriei,
dupã o reþet\ folosit\ cu destul succes [i de cãtre fostul s\u
idol, Ceauºescu. Oameni din aceast\ categorie nu pot tr\i
decât `ntr-un mediu de ostilitate. Atunci când duºmanii nu
exist\, [i-i creeazã. Iar dupã ce i-au inventat, ne arat\ trium-
fãtori c\ dreptatea s-a aflat mereu de partea lor.
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Marea problem\ de identitate a rom^nilor ̀ n acest moment
pare a fi iluzia c\ numai noi suntem s\n\to[i, `n timp ce
restul lumii e bolnav\. Numai noi [i ortodoxismul nostru
avem dreptul s\ vorbim `n numele na]iei, numai noi, patrioþii
`mbog\]i]i fabulos cãlãrind frenetic minciuna naþional-comu-
nist\, putem fi purtãtorii ei de cuvânt. Toþi ceilalþi, cãrora le
lipsesc talentul [i neruºinarea de a cita demagogic vorbele
goale ce ascund o vampiric\ sete de a prospera speculând
sentimentele naivilor, trebuie ar\ta]i cu degetul [i, eventual,
f\cu]i rãspunzãtori pentru eºecurile `n serie ale ]\rii. Ade-
v\ra]ii vinovaþi sunt, `n realitate, aceºti �s\n\to[i `nchipui]i�,
ce se `nc\p\]^neaz\ din obtuzitate, tâmpenie sau interes s\
punã boii înaintea carului.

~n ce mã priveºte, îmi asum riscul de a fi ironizat, ba
chiar criminalizat, pentru rolul de �doftor� al unor primejdii
pe care le v\d numai eu [i alþi c^]iva �v^ndu]i�. Prefer, `ns\,
aceast\ postur\ pãguboas\ [i antipatic\ triumfalismului jenant
`n care se bãlãcesc tot mai mulþi dintre oamenii publici
rom^ni, incapabili s\ vadã c\ trupul moral al ]\rii a fost de
mult cuprins de una din cele mai respingãtoare forme ale
cancerului. Le las acestora satisfacþia de a interveni clinic.
Numai s\ nu fie prea târziu. (24 iunie 1998)

Colonelul Baciu s-a supãrat
pe Ying [i Yang!

Prin 1984-1985, când unul din favoriþii Elenei Ceauºescu,
binecunoscutul Eugen Florescu, sosea la Timiºoara, am putut
s\ urmãresc mai de aproape stilul de lucru al înaltei nomen-
klaturi de partid. Nesimþirea cea mai cras\ era dep\[it\ doar
de cinismul f\r\ limite [i de arogan]a greþoas\. Unul dintre
primele lucruri ctitorite de neobositul politruc a fost ame-
najarea unui laborator-model de combatere a sectelor reli-
gioase. (De râsul curcilor, printre cei mai importanþi activiºti
recrutaþi de Eugen Florescu se afla un �sectant�. Deºi la
lumina zilei combãtea tovar\[e[te proliferarea sectelor `n
România, pe de-ascuns cocheta cu cei prigoniþi. Dupã 1990,
am aflat c\ a publicat niºte c\r]i New Age! Nu ºtiu dac\ e o
ironie a sor]ii sau `nsu[i modul de funcþionare al propagandei
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comuniste, dar ceva duplicitarism parc\ intr\ `n aceast\
ecuaþie.) ~n ce-l priveºte pe tovar\[ul Florescu, el nu era
duplicitar deloc. El ura cu sinceritate [i patos partinic aba-
terile, fie [i un milimetru, de la linia arãtat\ lui de toa�[u [i
toa�[a. El `i anatemiza � cvasi-mistic! � pe sectanþi [i nu-[i
ascundea intenþia de a-i trimite la pu[c\rie � dac\ nu putea
chiar s\-i nimiceascã fizic de tot.

Nu ºtiu ce s-a ales de �laboratorul� ce poart\ marca de
neuitat a florescianismului biruitor. Nu m-ar mira ca el s\
funcþioneze la fel ca înainte, ba chiar s\ se fi dotat cu apara-
tur\ electronic\ de ultimul tip. Poate c\ a[ fi uitat de acest
capitol al activit\]ii lui Eugen Florescu, dac\ întâmplarea
n-ar fi fãcut s\-mi cad\ ̀ n m^n\ un prospect al Inspectoratului
de Poli]ie al judeþului Neamþ. Broºura se numeºte � citez
întocmai � �Sectele religioase. ~ntre... mit [i adevãr�. Strict
autentic. Descrierea aberantului document � capodoperã de
analfabetism, `ntre altele � merit\ fãcut\ cu toat\ grija. Mai
ales c\ el eman\ nu de la serviciile mai inocente ale poli]iei
(circulaþie, eviden]a populaþiei etc.), ci de la �Comparti-
mentul de combatere a criminalit\]ii!�. Cu alte cuvinte, de la
un sector fundamental pentru asigurarea liniºtii sociale. Pe
prima pagin\, `n centru, `ntr-o elips\, este rãstignit\ Steaua
lui David. Nu m\ `ntreba]i ce legãtur\ are aceasta cu sectele
din Neamþ pentru c\ mi-e imposibil s\-mi dau seama. Con-
sultarea oricãrui dicþionar l-ar fi putut informa pe lt.-colo-
nelul Romeo Baciu, cel care semneazã textul broºurii, c\
Steaua lui David nu e semnul nici unei secte religioase.
Plasarea ei `ntre un cap de mort [i o stafie înarmat\ cu o
coas\ � ca `n Germania lui Hitler � trãdeazã, `nsã, anti-
semitismul latent al atâtora dintre oamenii `n uniformã din
România. La fel de greu de priceput e ce cautã, ca simbol al
unei secte religioase, crucea ansat\ a celþilor! Dar, ca loco-
tenent-colonel, cu jurãmântul de credin]\ depus patriei, nu?,
]i se permit lucruri pentru care `n alt\ meserie ai fi imediat
trimis la plimbare. ~ns\ culmea analfabetismului, ba chiar a
prostiei, e reproducerea la loc de cinste, `ntre primejdiile ce
trebuie urgent stârpite, a ultrapopularei reprezent\ri grafice a
principiilor ying-yang!

Nu sunt un specialist `n secte religioase, nu [tiu mai
nimic despre felul `n care func]ioneaz\, `n care-[i recruteazã
adepþii etc. ~ns\ cred `n libertatea de gândire [i `n libertatea
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de asociere. ~n numele acestui principiu, acþiunea Inspectoratului
Judeþean de Poli]ie Neam], o spun cu toat\ responsabilitatea,
este o josnic\ manipulare [i o imens\ porc\rie. Ea decurge
din principiul bolºevic al partidului unic [i al conduc\torului
unic. Principiu c\ruia, la noi, dupã 1989, i s-a mai adãugat [i
principiul Bisericii unice. Din acest punct de vedere, lt.-colo-
nelul Baciu este `n continuare subalternul ideologic al odio-
sului Eugen Florescu! Spa]iul nu-mi îngãduie s\ fac o analiz\
`n am\nun]ime a textului, de[i ar merita cu prisosin]\. Voi
semnala doar acele p\r]i care vizeazã principiile [i care � mai
e nevoie s\ o spun? � trãdeazã o gândire de tip totalitar,
punând `n eviden]\ toate hachiþele de gândire ale unui ins sau
ale unor in[i care `nc\ nu s-au dezp\duchiat ideologic.

Pentru dl. Romeo Baciu, sectele încearcã s\ �situeze
(sic!) omul ̀ ntr-o lume a fantasmelor [i a absurdului, departe
de adev\rurile materiale ale vieþii�. Lãsând de-o parte marxis-
mul ce-[i i]e[te c\p[orul încornorat printre cuvinte (�adevã-
rurile materiale ale vieþii�), dl. Baciu pluteºte, de fapt, ̀ n cea
mai cras\... imaterialitate: afirmaþiile sale s-ar potrivi la fel
de bine poeziei, muzicii, picturii sau chiar... ortodoxismului!
Or, dac\ stârpirea sectelor e doar primul pas dintr-o opera-
þiune mai ampl\ girat\ de Inspectoratul de Poliþie Neam],
aten]ia noastr\ trebuie s\ se dubleze. �Activitatea de proze-
litism a sectelor nu mai ]ine de convingeri [i de libera alegere,
devenind nu de puþine ori o manifesta]ie de maxim\ viru-
lenþ\� � afirmã broºura poliþiot\.

Trecând peste stilul cam descheiat al frazei, nu-mi pot
totuºi imagina c\ opera de prozelitism a sectelor e mai �viru-
lent\� dec^t aceea a partidelor politice! N-am aflat p^n\ `n
clipa de fa]\ c\ alte �secte� `n afara Bisericii Ortodoxe (am
intrat, sper c\ s-a observat, `n logica colonelului Baciu!) s\
fi fãcut �virulente� acþiuni prozelitiste. Ce altceva dec^t
de[\n]at\ propagand\ sunt emisiunile de la televiziune [i
radio, ce altceva omniprezen]a preo]ilor la evenimente publice
`n care n-au alt rol decât cel al mu[tii la arat, ce altceva
demonstra]ia de for]\ a mitropolitului Clujului, care a scos `n
strad\ sute de preo]i care m\r[\luiau amenin]\tor-na]ionalist?

Afirma]ia de mai sus (p. 1) este categoric infirmat\ de o
alta, conform c\reia sectele sunt �asociaþii voluntare� (p. 3).
C\ sectele ar avea [i un rol pozitiv (�perfecþionarea personal\
reprezint\ standardul aºteptat al aspiraþiilor�; �promoveazã
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un grad `nalt de participare laic\� � exact ca [i ortodoxismul
nu?), cred c\ ]ine nu de logica discursului romeobacian, ci
de vioiciunea condeiului s\u. ~n fapt, dincolo de inepþiile
puse pe hârtie cu at^ta aplomb se profileazã agresiv vechile
obsesii ale spiritului totalitar. Mai întâi, colonelul de la
�Combaterea criminalit\]ii� (de ce tocmai de acolo, din
moment ce el `nsu[i recunoaºte c\ sectele de care se ocup\
sunt `nregistrate... legal!) e enervat c\ acestea sunt �rezul-
tatul separ\rii unei minorit\]i (s.m., M.M.) dintr-o colecti-
vitate religioas\ mai mare�. D-lui Baciu `i repugn\, fire[te,
ideea de minoritate [i de pluralism. Pentru oameni ca
domnia-sa, nu existã majoritãþi ºi, dacã s-ar putea, unicitãþi.

C\ lucrurile stau a[a, o demonstreaz\ rapida c\dere `n
xenofobie a discursului: vestimenta]ia cutãrei secte �repro-
duce culorile drapelului unguresc: mantie alb\, br^u verde,
traist\ ro[ie�. De ce neap\rat �drapelul unguresc�? C\ doar
[i cel bulg\resc e tot alb-ro[u-verde! De ce nu al Mexicului,
sau al Burundiului? Sau al Iranului? Sau al Republicii
Malgaºe (Madagascarului, pentru `n]elegerea colonelului
nostru)? Sau chiar al surorii noastre de gint\ latin\, Italia?

~n al doilea r^nd, sub masca `naltului principialism, colo-
nelul nem]ean duce [i o subtil\ politic\ rasist\. El nu uit\ s\
men]ioneze `n lista infractorilor �doi tineri ]igani�, igno-
r^ndu-i pe sutele sau miile de buni-rom^ni, dar nu mai pu]in
infractori [i satani[ti dec^t cei invoca]i. S\ fie limpede: nu
vreau s\ sus]in c\ nu exist\ secte cu adev\rat primejdioase
social [i chiar politic. Numai c\ la fel de primejdio[i pentru
o societate normal\ sunt [i combatan]i precum cei de la
Inspectoratul de Poli]ie Neam]. Politruci la fel de dogmatici,
ieri ca [i azi, ei stric\, pentru a mai cita un fragment plin de
savoare, �estetica fe]ei� ]\rii, ce risc\ s\ �r\m^n\ iremediabil
compromis\�. {i cum ar fi altfel, c^nd xenofobia poli]i[tilor
nem]eni atinge cote paranoice? Iat\ ce mai debiteaz\ colo-
nelul Baciu: �Misionarii str\ini au venit cu dona]ii substan-
]iale pentru spitale, orfelinate [i azile de b\tr^ni�. Ei [i, ve]i
spune? Ce e r\u `n asta? P\i, sta]i s\ vede]i: �Se presupune
(de c\tre cine? � n.m. M.M. � cã dona]iile pe care le fac, �
sic! � sunt de fapt o reclam\ mascat\ pe piaþa rom^neasc\
a firmelor controlate de mormoni�!!!

Am l\sat pour la bonne bouche o ultim\ informa-
]ie: aberanta bro[ur\ a lt.-colonelului Romeo Baciu a fost
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distribuit\ copiilor din jude]ul Neam] simultan cu o foaie
volant\ ce `i prevenea asupra primejdiilor la care sunt expu[i
atunci c^nd nu respectã regulile de circula]ie. De `n]eles: `n
judetul Neam] prostia umbla `n vitez\ pe strãzi. {i poart\
uniform\ [i bulan!

P.S. Nu m\ pot ab]ine s\ nu citez, ca mostrã de lirism
apocaliptic, finalul avântatei filipice: �F\r\ a avea preten]ia
de a fi epuizat subiectul acestei tematici at^t de vaste, lucrarea
aceasta dore[te s\ men]in\ o stare de veghe `n con[tiin]a
celor ce li se adreseaz\, concomitent cu avertismentul de a nu
vã juca cu necunoscutul din negurile nop]ilor f\r\ lun\!�. S\
vin\ eclipsa! (8 iulie 1989)

Ciuma cu miros de lev\n]ic\

Esen]a criminal\ a regimului Iliescu a fost pus\ implacabil
`n eviden]\ de m\rturiile lui Miron Cozma. C^nd spun
�regimul Iliescu� m\ refer, desigur, la complexul comunisto-
securist `n jurul c\ruia s-a coagulat marea conjura]ie a
tic\lo[ilor. De acum înainte, dl. Ion Iliescu nu mai are nici o
[ans\ de a se ap\ra spun^nd c\ le-a mul]umit minerilor pentru
a-i determina s\ plece din Bucure[ti, dup\ ce plantaser\ flori
`n Pia]a Universit\]ii! E de-acum dovedit c\ minerii (adev\-
ra]i ori deghiza]i) au b\tut, schingiuit [i omor^t la instigarea
lui Ion Iliescu [i a apropia]ilor s\i. Ce m\ uluie[te este c\ o
asemenea declara]ie n-a clintit nici un mu[chi pe fe]ele oame-
nilor legii [i ale politicienilor. Ferici]i cã Miron Cozma a
m\rturisit ceea ce [tia o lume `ntreag\ `nc\ din 1990, s-au
relaxat cu to]ii, ca `n fa]a unui spectacol reu[it, d^nd indife-
rent-aprobator din cap: �{tiam noi c\ lucrurile stau a[a!�.

Nici ministrului de Interne, nici celui de Justiþie, nici
Procuraturii, nici Parchetului nu le-a trecut prin cap s\ se
sesizeze din oficiu, ca [i cum n-ar fi fost vorba de o declara]ie
de maxim\ gravitate, ci de un banc al lui Ar[inel. C\ dincolo
de indiferen]\ e vorba [i de incomensurabilul cinism al omului
public rom^n, nu mai `ncape `ndoial\. Corup]i, turn\tori,
p\ta]i pe toate fe]ele, majoritatea dintre ei au ca obiectiv s\
dispar\ din vizorul public, nu s\ ias\ `n eviden]\ prin cine
[tie ce paguboas\ ini]iativ\ justi]iar\! Aici am ajuns, dup\
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dou\ legislaturi iliesciene, `n care scopul principal, urm\rit
la modul diabolic, a fost promovarea la putere a in[ilor
[antajabili, dac\ nu chiar a infractorilor!

~n ce-l prive[te pe Miron Cozma `nsu[i, el nu face, `n
contextul constantinescianismului, dec^t ce a f\cut [i sub
Iliescu: adic\ exact ce-i trece prin cap. Condamnat [i cu
interdic]ie de a p\[i `n Bucure[ti, el `[i permite, cu arogan]a
specific\ infractorului `nn\scut, s\ organizeze conferin]e de
pres\ [i s\ apar\ la televiziune! Supralegiuitor, el decide ce
e corect [i ce incorect `ntr-o hot\r^re judec\toreasc\! M\
mir c\ n-a sus]inut c\ nici n-a fost condamnat [i c\, de fapt,
judec\torii l-au felicitat pentru contribu]ia la promovarea
bunelor maniere. Reac]ia ap\r\torilor legii? Aceea[i! Pe
acest fond de putreziciune, presta]ia lui Miron Cozma este
descrierea perfect\ a incoeren]ei societ\]ii rom^ne[ti.

Evolu^nd `ntre amenin]area grobian\ [i cererea de iertare
deplorabil\, discursul sãu de la Antena 1 e radiografia jalnic\
a nivelului la care s-a pr\bu[it [tacheta vie]ii publice de la
noi. De[i tocmai ie[it din inchisoare (dar nu pentru adev\-
ratele sale culpe, ci pentru infrac]iuni at^t de joase, `nc^t ar
descalifica pe oricine altcineva), Miron Cozma s-a apucat s\
declare c\ la viitoarele alegeri va candida pentru un loc `n
Senatul Rom^niei! O dovadã `n plus c\ pentru el legea nu are
nici cea mai mic\ importan]\ [i c\ noua calitate de infractor
dovedit constituie un argument suplimentar `n cursa pentru
putere. ~n fond, aceasta e miza `ntregului circ ce-l are ca
protagonist principal pe Miron Cozma: lupta pentru ciolan.
Ahtiat de avantaje nemeritate, lacom de gloria ieftin\ a celui
adulat `n pie]ele din Valea Jiului de miile de nenoroci]i ce
trudesc animalic `n subp\m^nt, Miron Cozma e `nc\ unul din
acei mon[tri morali cu care ne-am procopsit dup\ 1989.

~ntrebat de un reporter dac\ nu existã cumva o incompati-
bilitate ̀ ntre rolul s\u de lider sindical [i calitatea de membru
de partid, Miron Cozma a ]inut s\ ne demonstreze, `ntr-o
schizo-explica]ie ce ne-a l\sat cu gura c\scat\, cã unul e sindi-
calistul Miron [i altul politicianul Cozma, `ntre ei neexistând
absolut nici o leg\tur\! N-ar fi exclus ca astfel de inova]ii s\
revolu]ioneze psihiatria [i psihanaliza. P^n\ una-alta, s\ mai
consemn\m un capitol `n dec\derea moral\ a societ\]ii rom^-
ne[ti. Degeaba inventariaz\ lacheii d-lui Constantinescu pa[ii
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de vals din Biroul Oval, degeaba stau diploma]ii no[tri cu
ceasul `n m^n\ (nu e un banc!) pentru a contabiliza minutele
petrecute de primul-ministru `n preajma augustei figuri
papale. Degeaba se drapeaz\ ei olfactiv, pentru aceste ocazii
festive, `n eau-de-cologne-urile in fashion Gucci, Versace
sau Calvin Klein. Oric^te sticlu]e de parfum ar turna peste
costumele ministeriale, situa]ia `n ]ar\ pute r\u de tot! Ce
credibilitate au mesagerii no[tri `n lume, c^nd d-na Zoe Petre
radiaz\ de mul]umire c\ Miron Cozma a pornit, imediat dupã
condamnare, `n campanie electoral\, poz^nd `n victim\ a
mineriadelor conduse de el `nsu[i?

La[itatea enorm\ a puterii actuale ne va men]ine, `nc\ ani
buni, la coada tuturor cozilor. Spaima de a nu se spune c\
Miron Cozma e implicat `ntr-un proces politic `i sperie pe
conduc\torii de azi at^t de mult, `nc^t prefer\ s\ lase un
infractor de talie interna]ional\ s\ zburde `n libertate. Pro-
blema esen]ial\ este tocmai aceasta: procesul lui Miron
Cozma trebuie s\ devin\, `n fine, unul politic. Pentru cã el a
sosit cu minerii la Bucure[ti spre a interveni `ntr-un proces
politic, [i nu pentru a se desf\ta cu mireasma teilor din
Ci[migiu!

Nu e greu de v\zut de ce regimul Constantinescu nu e
dispus s\ `nghit\ un astfel de os, cu care e posibil s\ se [i
`nece: pentru c\ risc\ s\ strice alian]a guvernamental\. S\
fie clar: cine spune Miron Cozma al anilor 1990-1991, spune
[i Ion Iliescu. Iar cine spune Ion Iliescu spune [i Petre
Roman � [i c^]i al]ii se vor fi afl^nd atunci `n pozi]ii deci-
zionale. Din nefericire, calculul constantine[tilor e g\unos;
pe zi ce trece, credibilitatea regimului e tot mai [tirb\, iar
demagogicele promisiuni de la `nceputul mandatului sunt
penibile baloane de s\pun. ~n loc s\-[i asume b\rb\te[te
consecin]a unor gesturi care ar cur\]i imaginea ]\rii de insu-
portabilul jeg produs de barbariile mineresco-securiste,
regimul d-lui Constantinescu trage de timp, sper^nd c\ va
putea duce lumea de nas cu alte baliverne [i la alegerile din
anul 2000. Dup\ cum merg lucrurile, peste doi ani popula]ia
`i va zv^rli, f\r\ nici o mustrare de con[tiin]\, `n lada de
gunoi a istoriei. Apologe]ii pre[edintelui ̀ i pun, naiv, la[itatea
pe seama dorin]ei de a men]ine `n func]ie mecanismul guver-
namental. Dac\ ce se `nt^mpl\ `n Rom^nia dup\ 1996 e



Mircea Mihãieº142

guvernare, `nseamn\ c\ ne-am ]icnit de tot! Ce alian]\ e
asta, ̀ n care nu trece s\pt\m^na f\r\ s\ auzi de o ̀ ncercare de
puci, `n care partenerii din guvern se detest\ de moarte, iar
puterile `n stat sunt distribuite dupã criterii pur mafiote?

Originalitatea Conven]iei Democrate se relev\, cu fiecare
zi, monumental\, incredibil\, monstruoas\: avem de-a face
cu singura for]ã politic\ din lume care-[i ur\[te adep]ii mai
mult dec^t adversarii! Tratamentul la care e supus\ Alian]a
Civic\, la un cap\t, [i batjocorirea dorin]elor electoratului
care i-a trimis `n Parlament, la altul, vor r\m^ne exemple de
comportament politic ce vor da, cu siguran]\, imense bat\i
de cap politologilor viitorului. {i iat\ cum cazul Miron
Cozma devine un test al `ntregii noastre societ\]i. E treaba
politicienilor de la putere s\-[i asume public un astfel de
comportament. Dar m\car s\ nu se mai oboseasc\ `n lungi
c\l\torii transoceanice pentru a-i convinge pe americani c\
suntem cura]i ca lacrima, c^nd `n casele noastre gunoaiele au
`nceput s\ produc\ ciuma. Poate c\ americanii nu au memorie
mai bun\ dec^t rom^nii. Dar au computere mai bune. Iar ele,
printr-o simpl\ ap\sare de buton, readuc `n actualitate
`ntreaga mizerie moral\ a unei societ\]i duplicitare: pe de o
parte, c\ciulindu-se, `ncearc\ s\ p\trund\ `n lumea bun\, a
na]iunilor onorabile, pe de alta, bomb^ndu-[i b\d\r\ne[te
pieptul, `ncurajeaz\ masiv criminali patenta]i, infractori de
mare calibru, excroci incorijabili. {i asta contra cronometru.
Pentru c\ suntem o na]ie t^n\r\, dar gr\bit\.

Vorba lui nenea Iancu: �~nchipuie[te-]i, Lache, la carac-
terul meu, trei ceasuri...�. (29 iulie 1998)

Cod(r)ul penal

Nu [tiu dac\ numeric, dar în orice caz, ca spectaculozitate
a actelor criminale, oamenii pu[i s\ apere legea i-au l\sat
mult în urm\ pe infractorii tradi]ionali. Nu trece zi s\ nu afli
c\ poli]i[tii omoar\ cet\]eni pa[nici, c\ vame[ii fac contra-
band\, c\ ofi]erii serviciilor secrete sunt într-o veritabil\
competi]ie cine d\ la iveal\ mai multe dosare sustrase din
grozavele seifuri ale S.R.I. [i S.I.E.. Ce ]ar\ e asta?, î]i vine
s\ întrebi, stupefiat de perfec]iunea rocadei susului cu josul.
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Ce fel de oameni sunt slujba[ii publici în uniforme, arti[ti
refula]i obseda]i de ocuparea paginii întâi a ziarelor, mai
degrab\ ca infractori, decât ca ap\r\tori ai statului de drept?
Impoten]a politic\ a actualei p\turi politice nu mai trebuie
demonstrat\. Pe de alt\ parte, declasata categorie de care
vorbim este ea îns\[i un e[antion al poporului român, [i nu
al patagonezilor, eschimo[ilor ori mar]ienilor. Demnitatea
na]ional\ s-a sub]iat într-atât încât e o performan]\ rarissim\
s\ dai de un func]ionar cinstit sau un [ef politicos. Mizeria
ne-a `mpins atât de jos, încât am devenit un popor de lupi.
L\comia de[\n]at\, nesim]irea agresiv\, violen]a animalic\
au ajuns semne recognoscibile ale comportamentului social
din România. Exemplul dezastruos dat de politicieni s-a
propagat fulger\tor în întreaga societate, corupând [i pu]inul
ce mai r\m\sese necorupt.

Opera de distrugere a poporului român, început\ prin
ocupa]ia sovietic\ [i des\vâr[it\ magistral de regimul Iliescu,
continu\ [i ast\zi în ritm galopant. Semnalele transmise din
cele mai înalte birouri ale ]\rii sunt adev\rate îndemnuri la
jaf, violen]\, ba chiar [i la moarte. Cel mai recent [i stupe-
fiant exemplu e al unui actor-politician, Mihai Mãlaimare,
ce a instigat în mod public la asasinat politic! Cât\ vreme
marii infractori sunt adu[i la poli]ie pe intrarea în fa]a c\reia
p\truleaz\ ziari[tii [i elibera]i, cu scuze, pe u[a din dos, cât\
vreme politicienii au devenit complicii întru asasinate ai
criminalilor de rând, la ce ne mai putem a[tepta? Cu bine-
cuvântarea anemicului pre[edinte Constantinescu, a c\rui
voce tot mai pi]ig\iat\ [i r\sunând, parc\, de pe alt\ planet\,
nu isc\ decât comentarii batjocoritoare, cu aceea a ministrului
de Interne, Gavril Dejeu, ce d\ dovad\ de un inimaginabil
cinism (calificarea omorului bestial comis de unul din subor-
dona]ii s\i drept �eveniment banal, normal� va r\mâne anto-
logic\ prin iresponsabilitatea civilului cu maniere de r\can
pus s\ ne asigure lini[tea), cu aceea a judec\torilor ce-[i bat
joc la scen\ deschis\ de ideea de justiþie [i securitate a vie]ii
publice, nu lipse[te mult pân\ când oamenii vor pune mâna
pe par [i vor lua cu asalt sediile partidelor. Vrem, în teorie,
s\ mergem spre lumea civilizat\, dar în practic\ ne afund\m
galopant în barbaria cea mai cumplit\. În America, un pre-
[edinte a dat de belea pentru c\ nu s-a mul]umit cu ceea ce-i
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oferea patul conjugal. La noi, asasini dovedi]i ne ]in lec]ii de
moral\ din Parlament, iar infractorii cei mai nes\tui ne predau
cursuri patetice de cump\tare. La noi, judec\torii au înlocuit
respectul fa]\ de codul penal cu furtul ca-n codru [i ne mir\m
c\ nimeni nu pl\te[te pentru crime, c\, una dup\ alta, �fla-
grantele� se metamorfozeaz\ în ceaiuri dansante, iar tâlh\riile
[i crimele din Ci[migiu în sport na]ional.

Pe un ton politicos, diverse organisme interna]ionale ne
avertizeaz\ c\ România este, tot mai mult, o ]ar\ de risc. E o
exprimare voalat\ din care trebuie în]eles c\ România este o
]ar\ neviabil\, neguvernabil\ fie în formula actual\, fie de
c\tre clasa politic\ actual\ � Putere [i Opozi]ie laolalt\. Or,
nimeni nu pare s\ dea nici cea mai mic\ importanþ\ acestor
ultimatumuri. Grobieni [i mârlani cum suntem, nu înþelegem
decât de par [i de [uturi în fund. La noi, limbajul politicos
(dar ascunzând adeseori o gravitate mortal\) al vie]ii interna-
]ionale e ca ultrasunetul: nu-l aud decât liliecii. Ai no[tri,
cei responsabili, `[i v\d de vilele în construc]ie, de bursele
�peste rând� aranjate pentru odrasle sau amante, de conturile
în b\nci str\ine [i de trocul meschin care s\-i men]in\ la
putere pân\ se v\d cu sacii în car.

Oricâte circumstan]e atenuante a[ g\si oamenilor de la
vârf, nu le g\sesc scuza lipsei de demnitate. Pot admite c\
organismul social e atât de bolnav încât, cu tehnica de care
dispun ei, nu se mai poate face nimic. Foarte bine. Dar atunci
de ce se înc\p\]âneaz\ s\ r\mân\ la putere? Totu[i, regimul
Constantinescu n-a ajuns în fruntea ]\rii prin asasinate, pre-
cum regimul lui Iliescu. Teoretic, n-ar avea s\ se team\ c\ o
dat\ pleca]i din fotoliile c\ldu]e vor ajunge la tribunal. În
practic\, prin girarea iresponsabil\ a tic\lo[iilor la scar\
na]ional\, ei se a[az\ de bun\voie în boxa uria[ei vini (nu
numai morale) a distrugerii iremediabile a ]\rii.

Sigur c\ e mai u[or s\ bagi pumnul în gur\ presei, s\ treci
la h\r]uirea nemiloas\ a oricui îndr\zne[te s\ arate c\ Împ\ratul
e gol decât s\ iei de coarne taurul corup]iei, al infrac]iunii, al
tic\lo[iilor de tot felul. Dar cine s\ fac\ asta? Oameni care
n-au alt\ obsesie decât s\ treac\ în uitare promisiunile gogo-
nate din campania electoral\? In[i f\r\ substan]\ metamor-
foza]i în consilieri, mini[tri [i chiar pre[edin]i de republic\?
Nu [tiu ce-l calific\ pe-un Dejeu s\ ocupe func]ia de ministru
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de Interne, când el are mari probleme cu logica: nu e vina
victimelor, d-le Dejeu, c\ s-au l\sat asasinate de bezmeticii
subordona]i ai domniei voastre, dup\ cum nu e vina elec-
toratului c\ dl. Constantinescu a min]it grandios când a
promis c\ vom afla adev\rul despre securi[tii criminali din
decembrie 1989, despre mineriade, despre corup]ie, despre
vânzarea flotei etc. Din toate astea, n-am aflat decât despre
lecturile hegeliene ale lui Miron Cozma. Iar despre afacerea
�Þigareta II� vom afla probabil când �Luceaf\rul huilei� va
publica primul tom din propriul s\u sistem filozofic.

C\ jurnali[tii sunt de vin\ pentru uria[ele porc\rii ale
oamenilor politici ne-a spus-o, ca s\ nu avem nici un dubiu,
chiar pre[edintele. A fost un semnal pentru subordona]i s\
porneasc\ la lin[area sistematic\ a gazetarilor. Iat\, la Ia[i,
justi]ia de familie d\ verdicte care, în orice ]ar\ civilizat\, ar
scoate lumea în strad\ [i le-ar aplica ea codul penal judec\-
torilor-infractori. La Bucure[ti, ministrul Dejeu se ofusc\
pentru c\ ziaristul Cristian Tudor Popescu, exasperat de
cinismul slujba[ului ce ne predic\ despre ordine [i lini[te
tocmai în cimitirul l\sat în urm\ de oamenii pe care-i
comand\, i-a ar\tat obrazul. Ce e mai grav: c\ un ziarist [i-a
ie[it din pepeni [i a dat drumul, din goana condeiului, unor
epitete mai colorate, sau c\ ministrul cu pricina se constituie
în complice al asasinilor ce-[i imagineaz\ c\ pot face în ]ara
asta absolut tot ce le trece prin cap?

Adev\rul este c\ propozi]iile lui Cristian Tudor Popescu
sunt ap\ de trandafiri fa]\ de ceea ce auzi în pie]e [i pe str\zi
la adresa actualilor diriguitori ai ]\rii. C\ neru[inarea lor nu
mai cunoa[te limite, nu m\ mir\ � g\uno[i moral [i incapabili
profesional, ei n-au alt ]el decât c\p\tuiala de[\n]at\ [i p\s-
trarea puterii cu pre]ul distrugerii definitive a ]\rii. E drept
c\ în activitatea lor iresponsabil\ beneficiaz\ de complici
înc\ mai vero[i decât ei: [leahta judec\torilor [i procuro-
rilor dresa]i de Ceauºescu, b\ga]i în armura inamovibilit\]ii
de Iliescu [i c\delniþa]i cu busuiocul sfin]eniei de c\tre
Constantinescu. În fa]a asediului f\r\ precedent al aparatului
represiv de stat asupra societ\]ii civile, jurnali[tilor nu le
r\mâne decât o solu]ie: s\ se înroleze, in corpore, în trupele
de jandarmi, poli]i[ti [i agen]i secre]i ai statului, l\sându-le
poli]i[tilor ziarele [i canalele de televiziune.



Mircea Mihãieº146

Dup\ comunicatul de pres\ pe care l-a dat, m\ îndoiesc
îns\ c\ dl. Dejeu va avea mai mul]i cititori decât subordona]i.
În schimb, nu e exclus ca în Cristian Tudor Popescu s\ zac\
un excelent ministru de Interne! (26 august 1998)

F\râme de Roman, fragmente
de Constantinescu

Oricât a[ `ncerca s\ ]in seama c\ `n discursul jurnalistic
trebuie p\strat un limbaj ponderat, oricât a[ fi de con[tient c\
�România literar\� a r\mas, `ntr-o mare de vulgaritate, o
insul\ de elegan]\ a expresiei, `mi dau seama c\ scriind
despre actuala situa]ie a ]\rii e[ti obligat s\ cobori, adesea,
sub orice limit\ acceptabil\. Cuvintele normale, ponderate,
politicoase au ajuns s\ nu mai `nsemne absolut nimic pentru
o [leaht\ de politicieni nesim]i]i, `mbuiba]i [i rapace precum
ni[te animale de prad\. Uluitoarea plas\ pe care ne-o trag
acum b\trânii ]\r\ni[ti e f\r\ echivalent `n istoria politic\ a
ultimelor decenii `n România.

De ce f\r\ echivalent? Pentru c\ P.N.Þ.C.D. e singurul
partid care a ajuns la putere cu un mandat de care `[i bate joc
([i de aleg\tori) ̀ n cel mai barbar mod cu putin]\. Comuni[tii
(cel pu]in cei români) n-au f\cut nici un secret din faptul c\
vor b\ga oameni la ̀ nchisoare, c\ vor schingiui [i asasina pen-
tru a-[i atinge ]elurile. Regimul Iliescu, ivit de sub pulpana
bol[evismului, a putut s\-i ̀ n[ele doar pe pro[ti sau pe naivi �
[i, oricum, a f\cut-o doar pentru vreo câteva s\pt\mâni, pân\
[i-a dat arama pe fa]\. ~n schimb, ]\r\ni[tii (plus alia]ii lor
din P.D.) au pretins c\ vin la putere pentru a scoate România
din impas, `ns\ `n practic\ au `mpins-o `ntr-o fund\tur\ care
s-ar putea s\ fie cea de pe urm\.

Pitindu-se dup\ umbra lui Corneliu Coposu, tot felul
de m\run]ei gângavi [i flecari, p\ta]i de colaborarea cu
Securitatea [i caria]i de insatisfac]iile unei existenþe sub-
alterne, au ajuns s\ se cread\ egalii, ba chiar superiorii
maestrului (la urma urmelor, Corneliu Coposu n-a fost nici
pre[edinte de Camer\ a Deputa]ilor, nici f\c\tor [i desf\c\tor
de guverne, [i, `n orice caz, alc\tuia propozi]ii cu subiect [i
predicat). Fosta camaril\ a p\[it viteje[te peste cadavrul
fostului idol, ar\tându-ne de ce e `n stare. ~]i trebuie nervi de
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fier pentru a recepta cu calm minciunile `n valuri cu care te
`mproa[c\ o `ntreag\ faun\ de fo[ti administratori de bloc, de
securi[ti reprofila]i pe fine]uri politice, de m\run]i b\g\tori
de seam\ pe la jude]enele de partid ce s-au trezit peste noapte
senatori, deputa]i sau mini[tri.

Cum s\ dai doi bani pe platitudinile `ncruntate ale
d-lui Dejeu, care a ajuns o cârp\ `n fa]a mili]ienilor ce-i râd
cinic `n spate [i continu\, `ntr-un raliu al demen]ei cu grade,
seria asasinatelor pe baz\ de vitez\ [i be]ie? Cum s\-l mai
creditezi pe dl. Valeriu Stoica, abil mânuitor al unui limbaj
juridic modern, când subordona]ii domniei sale nu au dep\[it
faza când judecata se f\cea sub pom, iar condamnatul era
imediat urcat pe un butoi [i spânzurat de cea mai solid\
crac\? Vorbim despre reforma justi]iei, despre �alinierea� la
standardele interna]ionale, `ns\ destui oameni ai legii `mpart
dreptatea cu pumnii: al]i doi ziari[ti (de data aceasta din
Boto[ani) au fost condamna]i pentru culpa de a fi informat
despre demolarea unui monument istoric. Nu au calomniat,
nu au ̀ ndemnat la atac armat (precum m\sc\riciul Mãlaimare).
Pur [i simplu, au descris o situa]ie real\. Dup\ cum merg
lucrurile, `n scurt\ vreme cuvântul va fi suprimat de tot, iar
paginile ziarelor vor fi umplute doar cu imagini. Trandafirii,
dac\ se poate, spre a nu-l irita pe chiria[ul f\r\ plat\ de
la Cotroceni.

Colac peste pup\z\, un ministru propune sporirea atribu-
]iilor preziden]iale. Conform proiectului, pre[edintele ]\rii ar
urma s\ devin\ un fel de super-[tab care ar putea dizolva,
restructura sau modifica guvernul dup\ bunul-plac, f\r\ a
`ntreba pe nimeni [i f\r\ a-i p\sa de realitatea examenului
urnelor. ~ntr-un moment ̀ n care pre[edin]ii ]\rilor importante
au mari probleme (sexuale `n America, de s\n\tate `n Rusia
[i de corup]ie `n Fran]a), asta `i mai lipse[te domnului
Constantinescu! Dup\ ce a atins perfec]iunea `n arta de a se
fofila, fugind de responsabilit\]i precum Aghiu]\ de t\mâie,
prezidând peste o ]ar\ abstract\, acum vine cineva s\-i pun\
`n cârc\ responsabilit\]i [i puteri `nc\ mai mari!

Nu [tiu dac\ dl. Constantinescu a fost consultat de c\tre
ministrul cu pricina. Mai degrab\ nu, pentru c\ ini]iativa pare
un clar gest de lingu[ire a [efului. O lingu[ire cu atât mai peni-
bil\ cu cât nu demult dl. Constantinescu a exprimat un punct
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de vedere ra]ional: `n România, orice pre[edinte post-ceau[ist
are datoria de a-[i diminua prerogativele. A[ merge chiar mai
departe: de ce s\ nu desfiin]\m aceast\ func]ie, care, dup\
cum s-a dovedit, atunci când nu este decorativ\ e nefast\?
Ce au adus bun ]\rii cei trei pre[edin]i pe care i-am avut pân\
acum, Ceauºescu, Iliescu [i Constantinescu? Absolut nimic.
Primul ne-a scos iremediabil din lumea civilizat\, al doilea
ne-a ar\tat mapamondului `n chip de s\lbatici, iar al treilea
nu face decât s\ toace metodic, ̀ n miu]e cvasi-politice, b\nu]ii
oricum pu]ini ai ]\rii. Cu ce ne-am ales de pe urma lor? ~n
cel mai bun caz, cu speran]e `n[elate [i confirmarea suspi-
ciunii c\ pentru a te c\]\ra pe cele mai ̀ nalte trepte ale puterii
trebuie s\ fii ori dement [i criminal, ori orbit de ur\ [i
violent, ori mincinos [i incapabil. (Nu exclud combinarea,
dup\ gust, a acestor dublete.) Nu trebuie s\ d\m vina pe
nimeni pentru ghiveciul politic aberant ce n\v\le[te peste noi
ca din cuptoarele iadului. El transcrie cu destul\ precizie
starea de evolu]ie a popula]iei de pe teritoriul ]\rii. A[ merge
chiar mai departe, spunând c\ `n fiecare dintre noi subzist\ o
bucat\ de Iliescu, o f\râm\ de Roman [i un fragment de
Constantinescu.

Adic\ [i prostie, [i pref\c\torie, [i minciun\. Dar [i un
important procent de Diaconescu [i de Dejeu, adic\ de incoe-
ren]\, b\lm\jeal\ [i l\comie de onoruri. To]i ne credem
lumina]i (mai mult sau mai pu]in despotici), to]i vrem bani [i
onoruri (e drept, nu cu orice pre]!), to]i ne imagin\m ale[i
(nu neap\rat de c\lug\rul Vasile), to]i vis\m la o disciplin\
de fier (dar nu coclit de r\bufnirile unei incompeten]e ce nu-i
mai `n[al\ nici pe tablagii), to]i am vrea case memoriale (dar
pentru alte motive decât dl. Diaconescu: ce s\ depoziteze
b\trânul ]\r\nist acolo, ̀ n afara agramatismelor, a bâlbâielilor
penibile [i a talentului de a se afla `n treab\, perorând cu `n-
gâmfare despre nimic?). Pe acest fundal, e `n firea lucrurilor
ca un incapabil dovedit precum Victor Ciorbea s\ `mbrace
bl\ni]a mielului turbat [i s\-[i condamne urma[ul. Lucru
uluitor, pentru c\ dl. Radu Vasile nu face dec^t s\-l copieze la
milimetru pe jalnicul s\u premerg\tor. Când `i repro[eaz\ lui
Petre Roman c\ a f\cut �lampa prea mare�, dl. Ciorbea `[i
mai contabilizeaz\ o dat\ incapacitatea ca fost [ef al execu-
tivului: el recunoa[te limpede c\ `n timpul guvern\rii sale
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nu s-a aflat adev\rul despre mineriade, despre crimele din
decembrie [i despre marii corup]i. Oare de ce? Nu tocmai
pentru c\ justi]iarului resentimentar de azi îi era mai drag
scaunul decât dezavantajele ce decurg din demascarea
`mp\ratului gol?

De ce, la vremea respectiv\, dl. Ciorbea l-a sacrificat pe
Valerian Stan, refuzând cu cinism s\-[i asume riscurile d\rii
la iveal\ a adev\rului? Oare nu realizeaz\, m\car acum,
fostul [ef de promo]ie al Facult\]ii de Drept c\ `n felul acesta
a devenit complicele b\se[tilor, romanilor, severinilor, ilie[-
tilor [i v\c\roilor?

Dac\-[i d\ seama, cum de mai are neru[inarea s\ deschid\
gura? Dac\ nu, de ce nu-i atrage nimeni aten]ia c\ e incon-
[tient? La fel ca [i Vasile Radu, [i Victor Ciorbea a vrut s\
fie nu numai prim-ministrul guvernului, ci [i al pedi[tilor.
S-a dovedit a fi un dresor mult prea debil pentru ni[te [acali
atât de nes\tui. Cu buzele c\rnoase destinse `ntr-un zâmbet
panoramic [i cu musta]a fâlfâind [mechere[te, Radu Vasile
evolueaz\ incon[tient dup\ aceea[i partitur\. Va sfâr[i la fel
de lamentabil. Din simplul motiv c\ putregaiul a ajuns la noi
atât de resping\tor, `ncât nu mai exist\ alt\ [ans\ decât
coborârea la originile r\ului. Adic\ scoaterea la lumin\ a
adev\rului. (9 septembrie 1998)

Zorn\it de lan]uri pe �Titanic�

Tristul paradox de care se love[te cronicarul obligat s\
comenteze s\pt\mânal via]a public\ a României este c\, pe
m\sur\ ce se înmul]esc editoriali[tii, talk-show-men-ii, ana-
li[tii politici, politologii etc., dispar subiectele. Despre ce s\
scrii, de fapt, f\r\ s\ reiei la nesfâr[it acelea[i fraze, reînc\l-
zind supe ce [i-au pierdut de mult gustul? Probabil c\ nu
sunt singurul care se confrunt\ cu astfel de dileme. (~mi
imaginez ce-o fi în sufletul editoriali[tilor obliga]i s\-[i dea
obolul zilnic!) Via]a public\ din România a intrat în zodia
stereotipiei atotsufocante. Aceea[i ga[c\ de profitori comite,
cu schimbul, acelea[i tic\lo[ii. La noi, minciuna a devenit
substitutul manualului de maniere elegante. E aproape la fel
de indecent s\ spui adev\rul pe cât este, conform codului
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comportamental clasic, s\ te exprimi necuviincios în public.
Politicienii mânuiesc la perfec]ie arta disimul\rii, punându-se
cu neru[inare în pozi]ii de-un penibil incredibil. Maniera
aberant\ prin care î[i imagineaz\ c\ duc lumea de nas nu
dep\[e[te nivelul pisicii care î[i ascunde în nisip reziduurile
intestinale. Specializa]i în cacialmale, politicienii din România
se întrec în a afirma cu jum\tate de gur\ ceea ce spuseser\ cu
câteva clipe înainte din toat\ inima. Sunt faimoase strategiile
nega]iei adoptate f\r\ pic de ru[ine de mai to]i in[ii ajun[i,
nu se [tie cum, în fruntea bucatelor. De la dezmin]irile à la
Iliescu (�Presa m-a citat gre[it�), la cele à la Petre Roman
(�Scrisoarea a ajuns în pres\ f\r\ [tirea mea�) sau à la
U.D.M.R. (�Gre[eal\ de traducere�!), pân\ la bâlbâielile
agramate ale lui Ion Diaconescu, repertoriul nesim]irii politi-
cianiste nu cunoa[te z\gaz.

Planând dezinvolt pe culoarele p\zite de sepepi[ti, politi-
cienii no[tri au rupt orice leg\tur\ cu trista realitate a ]\rii.
Pierzându-[i, prin magie electoral\, memoria, ei se prefac a
nu [ti c\ se afl\ doar vremelnic acolo unde o istorie oarb\ [i
cinic\ i-a c\]\rat într-un moment de pierdere a logicii.

Cineva spunea, de curând, c\ fo[tii demnitari continu\ s\
se adreseze unul-altuia cu tilturile de]inute pe când se aflau la
putere: �domnule ministru�, �domnule secretar-general al
guvernului�, �domnule premier� etc., etc. Oare de ce nu
coboar\ cu apelativele pân\ în Iepoca de Aur? De ce nu [i
�domnule contabil de la CAP�, �domnule administrator de
bloc�, �domnule profesor ratat� sau chiar �domnule securist�
[i �domnule turn\tor�? Dac\ tot ne bloc\m în trecut, m\car
s\ mergem cu amintirile pân\ în str\funduri! Obr\znicia lui
Iliescu & comp. se produce în contextul în care fo[tii opozan]i
ºi-au dat arama pe fa]\. Nu are [i dl. Iliescu dreptate s\ alerge
cu pâra la Consiliul Europei, cerând monitorizarea României,
când rivalul s\u, Emil Constantinescu, a devenit un scut
vivant al marii corup]ii? C\ doar el, [i nu Ion Iliescu, a
organizat flagrantul de la Otopeni! Care flagrant a fost dublat
de o stra[nic\ amnezie � de[i în s\pt\mâna luminat\ tru]ulian\
eram invita]i s\ st\m pe lâng\ televizoare, spre a vedea cu
ochii no[tri irefutabila pelicul\-prob\. Nu s-a difuzat nici
pân\ în ziua de azi. Probabil pentru c\ speciali[tii în trucaje
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care-[i f\cuser\ mâna pe filmul execu]iei de la Târgovi[te
erau prea ocupa]i cu organizarea flagrantelor urm\toare!

Cu ce obraz mai iese domnul Constantinescu în lume,
când oamenii s\i se comport\ cu o l\comie [i cu o nesim]ire la
care nu s-au coborât nici Iliescu, nici Nãstase? Oare ce-[i vor
fi spunând când se întâlnesc, oare cum motiveaz\ dl. Diaconescu
ispr\vile nes\tuilor nepo]i dâmbovi]eni? Cum argumenteaz\
multiplii s\i consilieri faptul c\ îi dau sfaturi catastrofale,
îndemându-l s\ calce în str\chini cu o frecven]\ de me-
tronom? Cum î[i explic\ ace[ti ceasornicari de Cotroceni
debusolarea preziden]ial\ [i func]ionarea tot mai evident\ a
societ\]ii române[ti constantinescizate dup\ ora Moscovei?
Culpabilizat [i ]inut între corzi de adversari, Ion Iliescu nu
îndr\znea s\ întoarc\ nici privirile spre R\s\rit. Urma[ii s\i
au ajuns s\ sus]in\ în gura mare c\ singura noastr\ [ans\ de
salvare e tocmai Rusia! Parc\ ne-am trezi dintr-un co[mar
doar pentru a ne pr\bu[i definitiv în altul, mult mai de[\n]at
[i mai scabros.

Cine mai vorbe[te, în clipa de fa]\, de salvarea României
e ori naiv, bolnav de-un prostesc optimism, ori habar nu are
de situa]ia real\ a ]\rii. Modific\rile bugetului de stat, care
nu au f\cut decât s\ taie degetele unor mâini oricum lovite de
paralizie, e b\taia de gong a falimentului total. ~n loc s\
preg\teasc\ popula]ia de naufragiu, ace[ti c\pitani de
�Titanic� ne duc de nas punându-ne s\ îmbr\c\m fracuri [i
s\ vals\m în vinovat\ necuno[tin]\ a ceea ce ne a[teapt\.
Cum s\ nu te apuce scârba când negurosul Sorin Dimitriu are
cinismul s\ se laude cu averea dobândit\ în timp record, când
Vasile Lupu croie[te legi în func]ie de necesit\]ile sale [i ale
familiei, când averile ilicite au devenit semn de distinc]ie
nobiliar\, iar s\r\cia general\, unul de incapacitate [i pros-
tie? Abuzurile [i furturile neru[inate ale actualilor potenta]i
îi determin\ pe mul]i dintre sacrifica]ii României s\-l regrete
pe Iliescu (tot e bine � în felul acesta se împu]ineaz\ nostal-
gicii dup\ Ceauºescu!).

Consternat, uluit de mizeriile la care se dedau lupii
morali[ti de ieri, nu mai vezi cum, în indiferen]a total\ a
autorit\]ilor, Vadim e gata s\ declan[eze un r\zboi civil, cum
extremi[tii de toate culorile se preg\tesc s\ pun\ mâna pe
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arme, cum ]ara se duce galopant de râp\. Nu mai exist\
speran]e, dar nici semne c\ protagoni[tii vie]ii publice sunt
con[tien]i de ceea ce se întâmpl\ cu adev\rat în ]ar\. Cu toat\
rectificarea bugetului, se [tie de pe acum c\ în decembrie nu
vor mai fi bani pentru salariile din înv\]\mânt.

Dup\ ce au distrus prezentul ]\rii, marii no[tri democra]i
ne-au înmormântat [i viitorul. Cum î[i poate imagina cineva
c\ un profesor pl\tit cu [ase-[apte sute de mii de lei e altceva
decât un lumpen prost îmbr\cat, incapabil s\-[i cumpere o
carte pe lun\, când nu de-a dreptul fl\mând [i tr\ind sub
spectrul mizeriei? Ce autoritate, ce credibilitate poate avea
un astfel de �lumin\tor al neamului� când intr\ cu pantofii
scâlcia]i, cu c\ma[a decolorat\ de atâta sp\lat [i cu costumul
care l-ar face s\ surâd\ [i pe Akaki Akakievici? ~n schimb,
nu exist\ târg nenorocit în care s\ nu înfloreasc\ semea]\ câte
o universitate de stat, câte o academie de înalte studii econo-
mice, juridice, europene etc. Ceea ce fusese, pe vremea lui
Iliescu, cinismul unor conduc\tori iresponsabili, azi a devenit
o prostie cras\. Pe de o parte, de pe spinarea bietului înv\]\-
mânt sunt trase zeci de piei, direc]iunile [colilor [i rectoratele
universit\]ilor declar\ regim de maxim\ austeritate, se reduc
posturi, se anuleaz\ investi]iile, elevii [i studen]ii sunt pre-
veni]i de pe acum c\ vor înv\]a în frig; pe de alta, se
înfiin]eaz\ universit\]i în târguri în care nu [tiu dac\ exist\
licee! Am citit cu uimire c\ la Slatina se inaugureaz\, chiar
în aceste zile, o Facultate de Drept! S\ auzi [i s\ nu crezi!
Când nici m\car universit\]ile de tradi]ie nu sunt capabile s\
asigure suficien]i profesori califica]i, pu]inii profesioni[ti în
domeniu migrând de la o facultate la alta, de unde îi va lua
facultatea sl\tinean\? ~nc\ un mister al tranzi]iei noastre
dinspre o catastrof\ spre alta! ~n aceea[i perfect\ conlucrare
a prostiei, afacerismului veros [i nesim]irii crase nu mai
r\mâne decât [ansa declar\rii urgente a falimentului ]\rii.
Asta pentru a mai salva pu]inul ce poate fi salvat din ghearele
unor politicieni rapace, care ar trebui imediat pu[i în lan]uri �
indiferent c\ au guvernat din partea a[a-zisei stângi sau din
partea a[a-zisei drepte. (23 septembrie 1998)
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Tehnici diplomatice la români:
ast\zi, mojicia

Dl. Ion Cristoiu s-a specializat `ntr-un fel de comentariu
scârbit, senioral, mimând atot[tiin]a despre via]a politic\
româneasc\ [i interna]ional\. Acrit `nainte de vreme, resen-
timentar [i cârcota[, groparul �Zig-Zag�-ului [i al
�Evenimentului zilei� [i-a imaginat c\ dac\ va transforma
�Cotidianul� naiv-rapacelui ]\r\nist Ra]iu conform ideilor
despre jurnalism deprinse pe dealurile natale, va da marea
lovitur\ de pres\ a Balcanilor. N-a dat-o. Adunându-[i, micro-
herculean, mu[chii frun]ii, fostul trep\du[ utecist [i-a con-
centrat tirul de mizerii asupra politicii externe a României.
Mai bine zis, asupra singurului ministru din actualul cabinet
demn de acest nume, Andrei Pleºu. Pot ghici ce st\ `n spatele
rev\rs\rii de ur\ a celui care transformase �Suplimentul
literar-artistic al Sc^nteii� `ntr-o anex\ a �S\pt\mânii�
securiste [i a bezmeticilor protocroni[ti de la �Luceaf\rul�.

Dl. Ion Cristoiu n-a suportat [i nu suport\ succesul altora,
mai ales când el se `ntemeiaz\ [i pe un talent literar [i pe o
`n\l]ime intelectual\ la care autorul miilor de pagini r\suflate
viseaz\ cu `ncrâncenare. Din acest motiv, tirul lui a fost
mereu `ndreptat, cu o ur\ nici m\car ascuns\, asupra scriito-
rilor ce-au comis impruden]a s\ se avânte `n spa]iul public:
Mircea Dinescu prin 1990-1991, Nicolae Manolescu `nce-
pând cu 1992, iar acum Andrei Pleºu. (Las� c\ `ntre timp
publica]iile conduse de domnia-sa au `ntins salvatoare frân-
ghii unui Adrian Pãunescu [i chiar Vadim � dar acestea sunt
tocmai exemplele ce vorbesc despre adev\ratele op]iuni poli-
tice [i intelectuale ale celui care se viseaz\ un mic Marin
Preda; s\ stea lini[tit: de abia e un mic Ion Cristoiu!).

Nu mor de `ncântare, s\ fie clar, de felul `n care se face
politica extern\ româneasc\, dar m\ deprim\ mai ales politica
intern\ a ]\rii. Numai c\, dup\ cum bine se [tie, politica
extern\ e prelungirea direct\ a politicii interne. ~n acest
context, d-lui Pleºu `i revine nu atât rolul de arhitect, cum
s-ar cuveni, ci acela de sting\tor al incendiilor ce amenin]\ s\
mutileze total chipul oricum p\tat al ]\rii. Adev\rat kamikadze,
dl. Andrei Pleºu a luat pe cont propriu cople[itoarele ̀ ndatoriri
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ce-i revin [i a `ncercat, cu extinctorul inteligen]ei sale str\lucite,
s\ salveze situa]ii care când nu erau disperate, erau penibile.

Oricine ar fi ministrul de Externe al României actuale,
adic\ al unei ]\ri `n care Securitatea continu\, `n forme ce
acoper\ `ntreaga gam\, de la bizar la grotesc, s\ controleze
totul, s-ar vedea legat de m^ini [i de picioare. Mi s-a p\rut,
de câteva ori, c\ dl. Pleºu `nsu[i e gata s\ abandoneze cople-
[itoarea greutate ce i s-a pus `n spinare. M\run]ii cusurgii de
teapa Cristoiu `i repro[eaz\ curajul unor gesturi indepen-
dente, aproape disperate, prin care `ncearc\ s\ readuc\ la
linia de plutire avariata ambarca]iune numit\ �imaginea
României�. Ce-i r\mânea altceva de f\cut când, ca la fotbal,
la noi toat\ lumea se pricepe la politica extern\? Ce m\suri
radicale e[ti l\sat s\ ̀ ntreprinzi, când la postul de ministru de
Externe râvnesc [i [eful statului, [i pre[edin]ii Parlamentului,
[i [efii serviciilor secrete externe (civile [i militare?).

~mi imaginez ce slalom, ce b\t\lie surd\ trebuie s\ dea
dl. Pleºu de fiecare dat\ când `ncearc\ s\ schimbe câte ceva
la ambasadele noastre ce mustesc de in[i dubio[i (profesional
[i moral), de securi[ti [i agen]i ai diverselor servicii de infor-
mare [i dezinformare � când nu, de-a dreptul, de uciga[i
pl\ti]i, ascun[i pentru o vreme pe la cine [tie ce reprezentan]\
diplomatic\ obscur\, pe post de intenden]i, [oferi sau bone.
De fapt, nu-mi imaginez, ci [tiu precis c\ revolta influen]ilor
politicieni e atât de furibund\, `ncât optzeci la sut\ din
poten]ialul diplomatic al ministrului Pleºu e cheltuit `n astfel
de b\t\lii de h\r]uial\ date de fiecare dat\ când e vorba de a
anihila personaje evident compromise ori incapabile.

De[i ini]ial a p\rut s\ urmeze strategia, absolut catas-
trofal\, a înaintemerg\torului s\u, Adrian Severin, care a
creditat `n alb politica serviciilor secrete, mizând pe �profe-
sioni[tii� [coli]i sub Ceauºescu [i perfec]iona]i sub Iliescu,
dl. Pleºu a operat substan]iale nuan]\ri. Una dintre remarcile
sale din debutul mandatului (�N-am de gând s\ dau afar\ din
minister oamenii compromi[i doar pentru a-i ̀ nlocui cu mem-
bri ai Uniunii Scriitorilor!�) a fost, pe bun\ dreptate, prost
primit\. Iat\ c\ tot �uniunea scriitorilor� (`n sens larg) a
furnizat câ]iva dintre cei mai buni oameni din ministerul de
Externe (m\ gândesc chiar la apropia]ii domniei sale colabo-
ratori, Elena ªtefoi [i R\zvan-Mihai Ungureanu). Motivul
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este foarte simplu: a[a cum dl. Pleºu ̀ nsu[i a compensat prin
inteligen]\, imagina]ie [i cultur\ lipsa �profesionismului�
diplomatic propriu-zis, tot a[a oamenii de cultur\ s-au dovedit
infinit mai ap]i s\ fac\ fa]\ solicit\rilor unor func]ii atât de
complexe. La urma urmelor, diploma]ia e o art\!

E suficient s\ facem o compara]ie, cât de superficial\,
`ntre rezultatele �profesioni[tilor�-securi[ti [i misiunile
diplomatice conduse de oameni de cultur\. Am avut prilejul,
`n ultima vreme, s\ v\d câteva ambasade [i centre culturale
din str\in\tate, unde oamenii de cultur\ chiar fac o politic\
româneasc\ viabil\. N-am nici un dubiu c\ Marian Papahagi
la Roma, Ion Bulei la Vene]ia, Grete Tartler la Copenhaga,
Mihai Zamfir la Lisabona, Teodor Baconsky la Vatican,
Vasile Popovici la Marsilia sunt infinit superiori �profe-
sioni[tilor� care de decenii multiplic\ plictisi]i rapoarte-
[ablon (s\ fie pentru toat\ lumea, [i pentru D.I.E., [i pentru
S.I.E., [i pentru S.R.I.)!, când le-o `ng\duie acaparanta
ocupa]ie de baz\: traficul de obiecte electronice [i alte
m\rfuri livrate, prin colet diplomatic, s.r.l.-urilor pe care [i
le-au tras `n ]ar\.

Atacurile furibunde din �Cotidianul� cristoiot `mpotriva
ministrului de Externe survin exact `n momentul `n care dl.
Andrei Pleºu a anun]at o ampl\ campanie de �cur\]are� a
diploma]iei române[ti. {i nu `ntâmpl\tor: mediile securiste,
al c\ror ecou, cu voie sau f\r\ voie, dl. Cristoiu a fost de mai
multe ori `n anii din urm\, au de ce s\ se simt\ amenin]ate.
~n cazul `n care opera]iunea anun]at\ de c\tre dl. Pleºu va
reu[i (am mari dubii, dar asta e o alt\ chestiune), s-ar produce
una din cele mai importante ac]iuni de paralizare a activit\]ii
securit\]ii din România post-decembrist\.

Tactica aleas\ de intrigantul politic de la �Cotidianul� nu
e lipsit\ de subtilitate: con[tient c\ ̀ ntr-o confruntare direct\
cu un intelectual infinit superior, pe toate planurile, ar risca
s\ fie f\cut ]\nd\ri, Ion Cristoiu [i echipa au `ncercat s\-l
opun\ pe Andrei Pleºu ambi]iosului, orgoliosului, dicta-
torialului ([i cam primitivului, ca metode) pre[edinte
Constantinescu. Altfel spus, denun]ul din �Cotidianul� detur-
neaz\ discu]ia pe terenul unei rivalit\]i (vai, inexistente!)
`ntre Emil Constantinescu [i Andrei Pleºu. Ministrul de
Externe român care de la Gafencu `ncoace s-a dovedit sin-
gurul, dup\ vorbele d-lui Alexandru Paleologu, capabil s\
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vorbeasc\ Occidentului un limbaj demn, care a `nl\turat din
arsenalul s\u cele dou\, [i singure, metode de dialog ale
românului � mojicia sau slug\rnicia �, se vede acum contestat
tocmai de promotorii vulgarit\]ii de[\n]ate [i ai irespon-
sabilit\]ii civice. Halal!

Dac\ nici asta nu e o metod\ decupat\ din arsenalul
serviciilor secrete, mai precis, securiste, atunci nimic pe
lumea asta nu are nici un fel de logic\!

P.S. Pentru a pre`ntâmpina eventuale specula]ii ironico-
securiste, anun] pe aceast\ cale c\ nu am urm\ri [i nu urm\-
resc s\ câ[tig bun\voin]a ministrului de Externe, c\, de[i
acest lucru mi s-a oferit, n-am fost [i nu sunt interesat de
vreun post `n diploma]ia româneasc\. (30 septembrie 1998)

�Pluta de piatr\�

Tragica înt^mplare a femeii care, împins\ de mizerie, [i-a
dat foc în fa]a prim\riei din Pite[ti ridic\ semne de întrebare
nu at^t referitor la indolen]a func]ionarilor de stat � aceasta
e deja o banalitate a existen]ei noastre � c^t asupra dec\derii
morale în care se zbate Rom^nia. A[adar, o femeie amenin]at\
cu darea afar\, în prag de iarn\, dintr-o nenorocit\ de camer\
(o singur\ camer\, în care locuiau trei persoane!) într-un
bloc de nefamili[ti ajunge s\-[i dea foc. Nu din senin, într-un
acces de nebunie, cum încercau s\ acrediteze c^]iva dintre
chibi]ii flegmatici adu[i de înt^mplare la fa]a locului. Femeia
ajunge la acest gest disperat dup\ ce a epuizat toate posibi-
lit\]ile de a se face ascultat\: dup\ lungi [iruri de audien]e,
dup\ ce s-a umilit în fa]a potenta]ilor ora[ului, dup\ ce a
dormit, împreun\ cu familia, pe acoperi[ul unui bloc, [i,
vreme de o s\pt\m^n\, pe coridoarele prim\riei, dup\ ce a
cerut ajutorul opiniei publice, dup\ ce a anun]at f\r\ echivoc,
prin ziare [i televiziune, c\ î[i va da foc în semn de protest.

~n minutele în care am putut s-o aud explic^nd de ce e
decis\ s\ comit\ acel gest, nu mi s-a p\rut deloc c\ vorbe[te
o fiin]\ dezaxat\, vreo exaltat\ dornic\ de publicitate. Vorbea
o femeie care epuizase toate resursele de umanitate [i care
ajunsese la concluzia c\ numai limbajul trans-uman mai poate
rezolva ceva. N-am s\ insist asupra uluitoarei indiferen]e
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a celor c^torva zeci de oameni (majoritatea b\rba]i) care
urm\reau, ca la circ, un spectacol � dup\ p\rerea lor � pe
jum\tate amuzant, pe jum\tate derizoriu. Nu e nimic nou în
pasivitatea lor cvasi-mineral\: ei nu erau dec^t înt^mpl\torii
reprezentan]i ai unei specii care populeaz\, de la nord la sud
[i de la est la vest, frumoasa noastr\ ]\ri[oar\.

N-am s\ m\ ar\t uluit nici de indiferen]a cinic\ a persona-
lului din prim\rie care, ascuns dup\ perdele, urm\rea ca la
cinema sinistrul spectacol. Nu m\ mir\ nici lipsa de prevedere
minim\ a [efilor de la prim\rie de a aduce la fa]a locului
m\car o salvare � dac\ tot n-au f\cut nici un efort pentru a
stopa tragedia �, a[a cum ar fi f\cut la un banal meci de
fotbal sau la o vizit\ infinit mai pa[nic\ a [efilor de la
Bucure[ti. De fapt, aici voiam s\ ajung: la felul în care e
guvernat\ Rom^nia. }ar\ ajuns\ de izbeli[te, în care o m^n\
de profitori s-au c\]\rat în nacelele puterii, de unde privesc
cu ochi miopi spre o realitate tot mai dep\rtat\, Rom^nia nu
î[i mai merit\ demult denumirea de stat �na]ional, unitar�,
a[a cum îl descrie Constitu]ia iorgovan\: Rom^nia e o organi-
zare corporatist\, cu puternice inflexiuni na]ionalist-fasciste,
în care o m^n\ de aventurieri hulpavi au confiscat tot ce era
de confiscat, reduc^nd mecanismul social la o juc\rie stricat\
care, din c^nd în c^nd, face mi[c\ri bru[te, pline de oroare �
precum auto-imolarea femeii din Pite[ti.

Nu mai în]eleg demult în ce const\ patriotismul [i na]iona-
lismul rom^nilor, dac\, în plin\ zi [i în plin centru al unui
mare ora[ nu s-a g\sit nici un patriot care s\-i ia din m^na
femeii disperate bricheta uciga[\. (Lucrul cu adev\rat îngro-
zitor este c\ atunci c^nd cineva a încercat, totu[i, s\ se
apropie de femeie, so]ul acesteia l-a ̀ ndep\rtat cu brutalitate:
dac\ gestul a[a-zisului so] nu e unul de complicitate la sinuci-
dere, înseamn\ c\ nimic pe lumea asta nu mai are logic\.)

Din nefericire, d\m ideii de patriotism un sens pe c^t de
g\unos, pe at^t de grotesc: patrio]i suntem doar la tribunele
parlamentului c^nd cerem scoaterea din ]ar\ a ungurilor [i a
evreilor, [i c^nd, pe stadioane, cerem lichidarea ]iganilor.
Patriotismul nostru, vai, e unul uciga[: am extermina [i am
da foc în numele unei idei (au f\cut-o [i legionarii, au f\cut-o
[i na]ional-comuni[tii), îns\ nici m\car nu ne trece prin cap
c\ patriotism înseamn\ [i un dram de omenie, o und\ de mil\
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fa]\ de semenul t\u, o c^time de în]elepciune în rezolvarea
problemelor omului m\runt.

Nu am s\ cer [i eu, cum o tot face de o s\pt\m^n\ presa
noastr\ patriotic-bezmetic\, g\sirea vinova]ilor, destituirea
primarilor, blamarea so]ului cinic. De fapt, ei nu sunt cu
nimic mai vinova]i dec^t fiecare dintre noi. De la cine s\ fi
luat primarul Pite[tiului lec]ii de omenie [i decen]\? De la
superiorii s\i din central\, infami [i lipsi]i de caracter care
l-au sprijinit s\ pun\ m^na pe putere [i care v\d în el în
continuare un �primar model�? De la tagma mincino[ilor
lipsi]i de scrupule care se perind\ grandoman pe la posturile
de televiziune, demonstr^ndu-ne bombastic c\ ascensiunea
social\ a Rom^niei nu mai poate fi oprit\ nici de americani,
nici de japonezi, ba nici m\car de mar]ieni? De la demagogii
pentru care patriotismul [i compasiunea se reduc la miloagele
�mese cre[tine� [i la protejarea javrelor din mahala?

Nici m\car iresponsabilul so] al victimei nu e pe
de-a-ntregul vinovat de nesim]irea, de comportamentul vulgar
[i lipsit de orice scrupule de care a dat dovad\. La o analiz\
mai atent\, el a ac]ionat asemeni unui perfect om de afaceri:
a f\cut o investi]ie, apoi a urm\rit cu tenacitate ob]inerea
profitului. C\ �investi]ia� cu pricina e propria so]ie, ce
importan]\ mai are? Pentru asemenea gesturi-limit\ ne preg\-
tiser\, de fapt, fra]ii s\i de s^nge, rom^ni la fel de neao[i care
contabilizau cu mult\ dexteritate actele sexuale ale nevestelor
închiriate în hotelurile din Istanbul. Pentru cineva din aceast\
categorie uman\ � mult mai r\sp^ndit\ dec^t s-ar crede �, a
fost c^t se poate de logic ca în noaptea de dup\ tragedie s\
dea interviuri la televizor, [i nu s\ stea în spital al\turi de
victim\!

~n fine, goana dup\ senza]ional a unei prese ce nu mai are
nimic de v^ndut poart\ o imens\ vin\ în crearea atmosferei
de senza]ionalism resping\tor în jurul unor drame umane c^t
se poate de reale, ce ar trebui rezolvate prin proceduri clare,
[i nu prin asalturi pompieristice. Rom^nii, sc^rbi]i de corup-
]ia cvasi-generalizat\ a aparatului administrativ, au ajuns s\
vad\ în pres\ ultimul salvator, locul în care, prin scandal, î]i
poþi face dreptate. Ar însemna s\ cerem prea mult unei
societ\]i corupte p^n\ în m\duva oaselor: respectarea legilor
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[i instituirea procedurilor clare. Cine s\ le instituie, cine s\
vegheze la aplicarea lor? Parlamentarii a c\ror principal\
grij\ e blocarea oric\rei legi menite s\ scoat\ ]ara din impas?
Politicienii care pentru a-[i proteja propriul trecut murdar
sacrific\ f\r\ s\ clipeasc\ viitorul unei întregi ]\ri? Oamenii
legii, pentru care dreptatea [i corectitudinea se m\soar\, la
nivelul de jos, în c^te pachete de ]ig\ri au primit într-o zi, iar
la nivelul de sus, în num\rul etajelor de vil\ ad\ugate în
perioada c^t s-au aflat �în func]ie�?

Rom^nia, e clar de-acum, nu-[i va mai reveni niciodat\
din iner]ia letal\ care a cuprins-o. Nu mai are de ce s\-[i
revin\, de fapt, pentru c\ nimeni nu mai pare cu adev\rat
interesat s-o revigoreze. Tinerii de peste dou\zeci de ani nu
au alt g^nd dec^t s\ scape din co[marul social în care se zbat
înfrico[a]i, iar adolescen]ii, înc\ mai radicali, c^nd îi întrebi
de drumul pe care au de g^nd s\-l urmeze în via]\, î]i r\spund
ca dintr-un atlas geografic: Ottawa, Montreal, Sydney,
Chicago. Aici am ajuns, condu[i ini]ial de tic\lo[ia iliescian\,
iar mai apoi de minciuna sfruntat\ constantinescian\. Acestea
sunt fapte, nu iluzii ale comentatorilor politici invidio[i, cic\,
pe cei mai abili dec^t ei în a se c\]\ra pe scara de serviciu a
profitului.

Tragedia femeii de la Pite[ti, dincolo de semnifica]iile ei
directe, a func]ionat drept o oglind\ pus\ cu brutalitate în
fa]a întregii societ\]i rom^ne[ti: institu]ii ale statului, familie,
individ. {i, din nefericire, cu to]ii au c\zut lamentabil în fa]a
acestui examen care trebuia s\ aib\ loc � chiar dac\, de acum
înainte, o femeie î[i va fi pierdut pentru totdeauna însemnele
exterioare ale feminit\]ii: frumuse]ea, delicate]ea, noble]ea.
N-am v\zut, îns\, în afara unor reac]ii emo]ionale � cum e,
de altfel, chiar [i acest articol � nici o tres\rire pe chipurile
celor implica]i. Asemeni unor actori de duzin\ dintr-un
Hollywood barbar, î[i debitau fiecare rolurile cu dezinvoltura
unor profesioni[ti ai nemerniciei. ~n fa]a unui at^t de incre-
dibil cinism, mi s-a f\cut brusc dor de cascadori. Pentru c\,
vorba ultimului �nobel�, José Saramago, navig\m în deriv\
pe-o plut\ de piatr\. (28 octombrie 1998)
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Jos labele de pe Andrei Pleºu!

C\ lui Andrei Pleºu, ministrul de Externe al României, i
se preg\te[te ceva era limpede de mai mult\ vreme. De c\tre
cine, am spus-o în urm\ cu câteva s\pt\mâni, când seismo-
grafele na]ional-comuni[tilor [i ale trupelor de asalt legate cu
funii [i lan]uri de vioaia Securitate ceau[estian\ au început s\
se zbat\ isteric: prin reformele f\cute cu discre]ie [i cu un
tact necaracteristic intelectualilor umani[ti intra]i în politic\,
Andrei Pleºu amenin]a s\ anihileze vechile leg\turi securiste
care domin\ copios, de zeci de ani, politica extern\ a
României. C\ acestor încreng\turi de interese, incompeten]\
[i corup]ie li se datoreaz\, într-un procent îngrijor\tor, ima-
ginea extern\ a ]\rii nu-i pas\ nim\nui. Important e c\ seria
de incompeten]e, afaceri veroase, prostie cinic\ [i lichelism
scabros s\ nu fie afectat\ de nimeni [i de nimic.

Scoaterea la înc\lzire a lui Ion Coja, un na]ionalist pur-
sânge, perfect funambul pe funia de spânzur\toare ce-i leag\
pe comuni[ti de legionari, nu trebuie s\ mire. În viziunea
acestui individ, blocat într-un mioritism toxic, chiar faptul de
a sta de vorb\ cu un necunoscut con]ine germenele tr\d\rii
de ]ar\. Dac\ se întâmpl\ ca acesta s\ fie ungur sau german,
proba tic\lo[iei e ca [i f\cut\. De la nivelul s\u de în]elegere,
dl. Coja crede în mod sincer c\, prin activitatea anticomunist\
de dinainte de 1989, dl. Andrei Pleºu era un �spion�. Ce
cuno[tin]e de natur\ economic\ [i militar\ (care pot intra în
sfera no]iunii de �spionaj�) va fi având ucenicul din acele
vremuri al lui Constantin Noica, nu are nici o importan]\:
important e c\ Andrei Pleºu nu respecta ordinul toa�[ului de
a nu intra în contact cu str\inii! S\ ne consol\m: el e
suspect în eternitate pentru c\ vorbe[te limbi str\ine [i e
altfel construit intelectualmente decât urangutanii paranoici
travesti]i în ap\r\tori ai �]\ri[oarei�.

Dup\ aceast\ etap\, plin\ de-un fermec\tor rapsodism,
patrio]ii de serviciu au scos la b\taie artileria grea. �Iat\
dovezile!� � psalmodiaz\ ei triumf\tor. �Am avut perfect\
dreptate, Andrei Pleºu e nu numai spion, ci [i tr\d\tor de
þar\! Pentru a sfârteca minunatul spa]iu mioritic, ministrul de
Externe prime[te un milion de m\rci din partea Germaniei!�
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C\ denun]\torii lui Andrei Pleºu sunt lega]i cu mii de fire de
serviciile vechii [i noii Securit\]i, nu e cine [tie ce filozofie:
dar cu ce ar fi mai spion dl. Pleºu decât însu[i directorul
�Zilei�, ziarul care public\ cele mai neru[inate acuza]ii
despre ministrul de Externe? Pân\ la proba contrarie, fost
om al serviciilor de spionaj e dl. Roºca-St\nescu, [i anume,
al aripii tr\d\toare Pacepa! S\ fie întâmpl\tor c\, de curând,
el a publicat o carte în care reabiliteaz\ activitatea generalului
Pacepa, cel care � cu adev\rat � a vândut str\in\t\]ii infor-
ma]ii secrete despre România?

Sigur c\ orice paralel\ de acest fel e pe cât de ridicol\, pe
atât de jignitoare pentru un intelectual de talia d-lui Andrei
Pleºu. Nu numai pentru c\ milionul de m\rci a venit în ]ar\,
în total\ transparen]\, ba chiar anun]at de un buletin al
Ambasadei Germaniei, [i nu a fost scos din ]ar\, cum proce-
deaz\ destui dintre patri-ho]ii no[tri cu ziua. Dar poate nu e
inutil s\ vedem cine sunt detractorii ministrului de Externe,
pentru a încerca s\ detect\m direc]ia de atac. E greu s\
ignor\m c\ �demascatorul� lui Andrei Pleºu, George Roncea,
este unul dintre �locotenen]ii� [efului �Mi[c\rii�, Marian
Munteanu. În leg\tur\ cu similitudinea de interese ale
�Mi[c\rii� [i ale adormitei Securit\]i a curs destul\ cerneal\
pentru a insista aici. E, de asemenea, greu de ignorat c\ unul
dintre editoriali[tii �Zilei� este omul care a avut cel mai mult
de suferit de pe urma numirii d-lui Pleºu la ministerul de
Externe, bolnavul de spionit\ Adrian Severin.

Scenariul dup\ care se încearc\ împro[carea cu noroi a
d-lui Pleºu e un amestec de tic\lo[ie, ur\, resentiment [i per-
versiune. Lipsi]i de scrupule, detractorii [tiu c\ metoda cea
mai eficient\ nu e aceea a demonstra]iei (de unde probe?!),
ci a insinu\rii. Combinând cu dezinvoltur\ informa]ii reale
(de pild\, c\ dl. Pleºu a întemeiat, în 1994, o funda]ie care
finan]eaz\ activitatea Colegiului Noua Europ\) cu abera]ii
privind inten]iile sale de a dezmembra(!) România, jurna-
listul de la �Ziua� creeaz\ un talmes-balme[ care, într-o ]ar\
obsedat\ de complotit\, are toate [ansele de a g\si adep]i.

Realitatea privitoare la Funda]ia domnului Andrei Pleºu e
cu totul alta: ea a luat fiin]\ în 1994, ca urmare a unui premiu
conferit str\lucitului intelectual român de c\tre un grup de
[ase institute de studii academice: Center for Advanced
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Study in the Behavioural Studies, din Stanford Institute for
Advanced Study, Princeton, National Center in the
Humanities, Research Triangle Park, North Carolina,
Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities
and Social Sciences, Wassenaar, Swedish Collegium for
Advanced Study in the Social Sciences, Uppsala, [i
Wiessenschaftskolleg zu Berlin. Adic\ o complex\ suit\ de
unit\]i academice interna]ionale, care doar în mintea admi-
ratorilor lui Zelea Codreanu au de-a face cu politica.

Dar pentru jurnalistul de la �Ziua� lucrurile sunt clare ca
lumina zilei: Andrei Pleºu e pl\tit de str\in\tate pentru a
sfârteca România! Pentru a-[i argumenta teza, el invoc\ tot
felul de teorii conspira]ioniste, ale unor scenari[ti mai mult
sau mai pu]in obscuri, de la Friedrich Ratzel la Huntington [i
al]i corifei ai apocalipsei, pân\ la documente secrete ale
marilor puteri, preocupate exclusiv de ruperea Transilvaniei
de trupul ]\rii. E mai pu]in clar de ce doar nem]ii ar fi intere-
sa]i s\ ne ia Transilvania, [i nu suedezii, elve]ienii, austriecii,
olandezii [i mai ales americanii, care în ultimii ani au spri-
jinit � f\r\ [tirea gazetei �Ziua� � Funda]ia domnului Pleºu?
Pentru c\ o afirmaþie de genul �Fundaþia Volkswagen � o
organiza]ie prin care sunt servite interesele Germaniei� e pe
cât de prosteasc\, pe atât de irelevant\: de unde [tie ziarul
�Ziua� care sunt interesele Germaniei în leg\tur\ cu
România, altele decât cele afirmate oficial? Teoriile conspira-
]ioniste î[i vor fi având farmecul lor, nu zic. Îns\ dac\ vrei cu
adev\rat s\ le contracarezi, trebuie s\ vii cu argumente, nu
cu p\reri de na]ionalist sperios. În aceast\ ordine de idei,
citând ziarul �Ziua�, se poate constata c\, de fapt, Funda]ia
Volkswagen are leg\turi cu totul secundare chiar cu Germania,
ea apar]inând, în principal, de landul Saxoniei! Dac\ ]in cu
adev\rat la precizia informa]iei, detectivii de sub comanda
lui Sorin Roºca-St\nescu ar trebui, eventual, s\ vorbeasc\ de
interesele landului Saxonia de a pune mâna pe Transilvania!
Nu de alta, dar în Germania autonomia nu e, ca la noi, vorb\
în vânt.

R\mâne, totu[i, întrebarea de ce Funda]ia d-lui Pleºu
([i nu domnia-sa ca persoan\, aten]ie!) a primit milionul de
m\rci. Foarte simplu: pentru c\ activitatea din ultimii trei
ani a Colegiului Noua Europã a fost socotit\ de evaluatorii
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str\ini (nu numai germani!) drept excep]ional\. În urm\ cu
câteva luni, un important institut de [tiin]e umane din Viena
îi acorda, din acela[i motiv, un alt impresionant premiu. De
ce-o fi f\cut-o? Poate vom afla de la detectorii de conspira]ii
ai ziarului �Ziua�. Pân\ una-alta, am un r\spuns mult mai
prozaic, dar mai apropiat de pragmatismul func]ion\rii funda-
]iilor din str\in\tate: pentru c\, finan]ând activit\]i culturale,
ele î[i reduc impozitele fa]\ de stat! Nimic mai simplu � dar
pentru o minte normal\, nu pentru circumvolu]iile contor-
sionate ale spiritelor blocate în spaima de propria umbr\.

C\ seria de articole anti-Pleºu este coordonatã cu mult\
aten]ie o dovede[te [i tirul îndreptat contra unuia dintre
colaboratorii apropia]i ai minsitrului de Externe, Elena
ªtefoi. {i ea tr\d\toare de ]ar\, [i ea vândut\ str\in\t\]ii:
pentru culpa inimaginabil\ de a colabora la un post de radio
parizian! Ce mai conteaz\ c\ Elena ªtefoi e unul din impor-
tan]ii poe]i ai României [i, cu mult înainte de a lucra în
minister, o redutabil\ jurnalist\! Dup\ logica cerberilor de
la �Ziua�, Nicolae Iorga ar fi fost pus la zid pentru c\,
politician fiind, a avut neobr\zarea de a-[i publica în str\in\-
tate studiile! Dac\ ar fi tr\it ast\zi, el ar fi trebuit, desigur,
s\ cear\ permisiunea comandoului inspirat de gândirea
nepieritoare a diver[ilor generali de Securitate. Mai mult sau
mai pu]in tr\d\tori.

{i înc\ o chestiune: ]ip\m ca din gur\ de [arpe dup\
ajutorul str\in\t\þii, iar când acesta vine � cum s-a întâmplat
cu Funda]ia Volkswagen � îi învinuim de inten]ii criminale.
S\ ne mai mir\m c\ investitorii str\ini fug de noi ca dracul de
t\mâie?! (4 noiembrie 1998)

Masca de fiere

În grav\ penurie de popularitate, huiduit de cei care pân\
mai ieri vedeau în el un mântuitor, dl. Emil Constantinescu a
recurs la metodele sigure, verificate de înainta[ul s\u: într-un
disperat efort de recucerire a popularit\]ii, pre[edintele [i-a
invitat, de aniversare, admiratorii s\-l felicite. C\ mascarada
de la Cotroceni s-a numit de data aceasta �Ziua por]ilor
deschise� e un detaliu. Dup\ cum un detaliu a fost [i



Mircea Mihãieº164

promisiunea de la alegeri c\ zidurile Cotrocenilor vor avea
soarta Bastiliei, c\ popula]ia de Gavroche-i a Bucure[tiului
va d\n]ui triumf\toare pe ruinurile simbolului opresiunii
iliesciene. Tot detalii vor fi fost [i celelalte promisiuni
bombastice ale prezidentului, de la minciuna inaugural\ cu
p\r\sirea acestui bastion al neo-comunismului, pân\ la anga-
jamentele sfor\itoare privind rezolvarea marilor probleme
ale ]\rii.

Din toate acestea, dl. Constantinescu nu s-a ]inut de
cuvânt decât o dat\. Acum, când a deschis larg u[ile bunke-
rului ce-l ad\poste[te. Ce s-a v\zut dincolo de spectacolul
gregarit\]ii [i al fariseismului, nu mai e nevoie s-o spun:
triste]ea nefardat\ a pr\pastiei ce se întinde imediat ce p\r\-
se[ti spa]iul magic [i superprotejat al re[edin]ei preziden]iale.
De la minciunile sfruntate privind sacrificiul conduc\torilor,
nu al popula]iei, la aranjamentele dubioase în care sunt ames-
teca]i oameni din proximitatea pre[edintelui (ba chiar, dac\
ar fi s\ d\m crezare declara]iei publice a unei parlamen-
tare P.D., �din familia acestuia�) totul conduce la ideea
de fars\ [i minciun\. Când, la mijlocul lui noiembrie,
dl. Constantinescu a fost întâmpinat la Timi[oara de lozinca
sumbr\: �A]i ucis speran]a!� am marcat, probabil, cel mai
radical moment din contestarea, în cre[tere, a celui care, în
1996, ne-a min]it cu atâta cinism.

În contul d-lui Constantinescu, [i nu al popula]iei, trebuie
trecut\ incredibila ascensiune a for]elor extremiste. Dac\ pe
vremea lui Iliescu prea pu]in\ lume era dispus\ s\ acorde
aten]ie clovneriilor na]ionaliste, pentru c\ exista speran]a în
existen]a unor democra]i autentici, ast\zi tic\lo[ia camarilei
protejate de pre[edinte, precum [i presta]ia odioas\ a unui
Parlament la adresa c\ruia orice injurie e prea blând\, ne-au
aruncat într-unul din cele mai primejdioase jocuri politice
din ultimii cincizeci de ani: perspectiva venirii la putere, pe
cale democratic\, a unei p\turi iresponsabile [i violente, care
nu are nici o jen\ în a-[i ascunde inten]iile criminale.

Oricâte u[i va deschide dl. Constantinescu spre h\ul din
jurul stâncii de cinism pe care s-a c\]\rat, nu va mai putea
recupera nimic din imensa pagub\ pe care a f\cut-o ]\rii.
Asaltat de jurnali[ti, pre[edintele a dat explica]ii abraca-
dabrante, dintre care cea mai neru[inat\ a fost c\ el nu poate
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fi învinuit pentru c\ popula]ia a crezut c\ el va fi cu adev\rat
salvatorul ]\rii! Cu alte cuvinte, c\ am fost ni[te pro[ti care
ne-am f\cut speran]e acolo unde nu era vorba decât de în[el\-
torie patent\. Rareori, în ultimii ani, mi-a fost dat s\ aud o
replic\ mai cinic\ [i mai plin\ de resentimente. Dintr-o dat\,
afabilul, zâmbitorul, curtenitorul dandy politic a l\sat s\-i
cad\ masca de fier a pozei bonome, dând la iveal\ realitatea
unui ins în vinele c\ruia clocotesc ura [i dispre]ul. Ruginita
masc\ a omului de fier a fost înlocuit\ de o resping\toare,
nedemn\ masc\ de fiere.

Încol]it, obligat s\ se priveasc\ în oglinda crud\ a reali-
t\]ii, pre[edintele s-a ap\rat în cel mai stupefiant mod posi-
bil: el a refuzat s\ ia act chiar de propriul s\u chip. Cât mai
poate coborî un om politic o dat\ ce nu mai recunoa[te nici
propozi]iile simple pe care, atunci când cer[ea voturile elec-
toratului, le trâmbi]a pe-un ton de rustic\, duioas\, vasilian\
apocalips\? Sau te pomene[ti c\ ne-am aflat cu to]ii sub vraja
iluziei în mas\ [i n-am perceput adev\ratul mesaj transmis de
geologul suferin]ei noastre. Poate c\ dl. Constantinescu ne
promitea c\ se va ad\uga el însu[i listei marilor corup]i, [i
nu, cum ni se p\rea nou\, c\ îi va aduce în fa]a justi]iei pe
corup]i, pe asasinii din decembrie!

Strâns cu u[a, prezidentul a admis c\ a �gre[it� acceptând
s\ gireze cu numele s\u marile dezastre ale criminalei guver-
n\ri iliesciano-comuniste. N-am fost singurul s\-l avertizez
c\ aceast\ complicitate cu du[manii ]\rii va atârna de gâtul
s\u ca ni[te pietre de moar\. Orgolios ca un p\un, dar [i naiv
ca orice semidoct politic, prezidentul, ame]it de fumul de
opiu al lingu[elilor, a crezut c\, o dat\ cu sceptrul pre-
ziden]ial, a mo[tenit [i puterea lui Sfarm\-Piatr\. Tras pe
sfoar\ de v\c\roiescieni, care i-au indus ideea pervers\ c\
dac\ se va afla adev\rul str\in\tatea va refuza s\ ne ajute,
dl. Constantinescu ([i unealta sa penibil\ din acele vremi,
Ciorbea) i-a exonerat pe ruin\torii ]\rii de orice vin\. Acum,
nu are decât s\ caute orbii [i s\ le scoat\ ochii!

Nu [tiu ce îmi spune c\ la prostirea pre[edintelui au
contribuit, intoxicându-l copios, chiar serviciile secrete.
Dibuindu-i pl\cerea de a se înconjura de scenarii pline
de mister, à la John Le Carré (dac\ nu chiar Rodica Ojog-
Bra[oveanu!), prezidentul a devenit repede un simplu aluat
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în mâinile profesioni[tilor ce i-au venit de hac lui Ceauºescu
[i care l-au eliminat, ca pe o scam\, pe Iliescu. Prost sf\tuit,
cocolo[it ca un infirm, dl. Constantinescu este victima fasci-
na]iei pe care ira]ionalul o exercit\ asupra sa în mod boln\-
vicios. Slug\rnicia consilierilor, care în loc s\-i dea sfaturi
utile îl t\mâiaz\ cu o energie curat bizantin\, ar merita o
analiz\ separat\: d-na Zoe Petre, capul r\ut\]ilor, a mai
înscris un capitol al lingu[elii [i al cultului personalit\]ii,
comentând buluceala de la Cotroceni în termenii folosi]i de
alt\ Zoe, Dumitrescu-Bu[ulenga, când descria vremea ciu-
mat\ a lui Pingelic\ drept reînvierea Epocii de Aur a lui
Pericle. La ce a dus aceast\ �pericliad\� sinistr\ s-a v\zut în
ultimele sondaje privind preferin]ele politice ale românilor la
mijlocul lui noiembrie 1998!

N-am crezut nici o clip\ în competen]a d-lui preºedinte
Constantinescu [i înc\ mai pu]in în dorin]a sa de a scoate
România din impas. Îns\ nu mi-a[ fi închipuit c\ reaua-
credin]\ [i nesim]irea vor s\pa atât de adânc în debila con-
struc]ie social\ a ]\rii. Veleitarismul vicios, arogan]a drapat\
în principii, politicianismele resping\toare au f\cut ca solu]ia
preconizat\ de Vadim (trimiterea la închisoare pe via]\ a
pre[edintelui) s\ fie privit\ de mul]i români ca o ilustrare a
proverbului �Dup\ fapt\, [i r\splat\!�. Nu [tiu cum va scoate
dl. prezident c\ma[a când se va g\si singur, abandonat de to]i
ling\ii ce-i stau în preajm\ ast\zi, cu b\ie]ii inflexibili de
genul Vadim. {tiu doar c\ domnia-sa a ucis, în fiecare din
noi, speran]a, c\ ne-a min]it cu neru[inare, c\ a venit la
putere cu o agend\ ascuns\ [i c\, din p\cate, oricât ne-am
stoarce creierii, nu vom g\si o singur\ bil\ alb\ în marea
de cuburi negre pe care, de când a intrat în politic\, ni le
zvârle în cap.

Orice va face de-acum înainte dl. Constantinescu va intra
în categoria cârp\celilor penibile cu care ne-a obi[nuit: a
promis c\ va aduce României bun\starea, iar acum spune
c\ va combate s\r\cia! La a[a caracter, a[a logic\! Dup\
ce ne-a împuiat capul cu fariseicul Contract cu România,
dl. Constantinescu a s\rit ca ars, protestând c\ habar n-are
despre ce vorbim, c\ doar el n-a semnat nimic! Mai-mai
s\ credem c\ distinsa Elena Ceauºescu se întorsese de la
Târgovi[te [i ne soma s\-i ar\t\m �probili�!
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Ce-ar mai fi de spus? Nimic. Ce s\ alegi între sil\ [i
ruºine? Poate masca de fiere a ne-sim]irii [i a indiferen]ei.
Dar pe aceea o purt\m cam de mult. Cam de când un destin
batjocoritor ne-a adus în fa]a ochilor aceast\ piaz\ rea numit\
Emil Constantinescu. (2 decembrie 1998)

Republica bananier-continental\

Iar a venit iarna, iar ne d\m seama, [oca]i, c\ doar
economic suntem o ]ar\ bananier\, în timp ce climateric am
r\mas tot în categoria ]\rilor temperat-continentale. E o
consolare [i asta: m\car în felul acesta s\ fim la fel ca
polonezii, ungurii [i cehii! Pentru c\ în privin]a [oselelor, a
vitezei desz\pezirii [i a cur\]eniei concur\m cu al]i locuitori
ai planetei, de prin Asia îndep\rtat\ [i din de[erturile afri-
cane. Lua]i din scurt cu întreb\rile, mini[trii no[tri ridic\
neputincio[i din um\r [i suspin\: nu avem bani!

P\i cum s\ aib\ bani, când pu]inele venituri ale ]\rii se
duc pe ambi]iile ridicole ale câte unui Babiuc, obsedat s\
echipeze la nivel mondial o armat\ care a dovedit c\ nu e
capabil\ nici s\ bat\ ca lumea pasul de front? De unde bani,
când bugetul ]\rii abia poate satisface orgoliile de mare
comandant de o[ti ale unui pre[edinte n\scut pentru parade [i
recep]ii, pentru �contacte la vârf�, dar complet surd [i orb la
nevoile reale, tragice, urgente ale ]\rii?

S-a ridicat vreunul din mini[trii care, în prag de iarn\,
[tiau cu precizie c\ iar ne vom înz\pezi, c\ iar vom înghe]a [i
iar nu vom avea ap\ cald\, s-a ridicat vreunul în [edin]\ de
guvern s\ spun\: domnilor, reveni]i-v\ în sim]iri! }ara
moare, iar nou\ ne arde de parade militare! {i-a f\cut gure[ul
domn Bãsescu auzit\ vocea de stentor în vreo ºedin]\ de
guvern? A atras el aten]ia asupra st\rii [oselelor, a liniilor de
cale ferat\, a pistelor aeroporturilor? Nici vorb\! Domnia-sa
avea preg\tit, înc\ de acum un an, înc\ de acum doi [i de
când se [tie ministru, r\spunsul-ghilotin\: nu avem bani!
P\i dac\ nu are bani, de ce mai st\ în fotoliul de ministru?
Ce nevoie mai e de un minister f\r\ bani? Doar pentru a le
da de lucru [oferilor [i mecanicilor de la între]inerea limu-
zinelor ministeriale?
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S-a ridicat dl. Radu Vasile, prim-ministrul nedorit de
nimeni, [i punând piciorul în prag s\ spun\, dup\ modelul
ilustru: �Aiasta nu se poate, domnule Prezident!�? Dar de
unde demnitate la m\runtul veleitar român, care dup\ ce s-a
v\zut în func]ie ar fi în stare s\-[i omoare [i mama, numai
s\ nu mai plece de acolo? Ce scuze mai poate avea de-acum
dl. Vasile, dup\ ce, slugarnic, a fost de acord cu ducerea pe
apa sâmbetei a peste dou\zeci de miliarde de lei, doar pentru
a pune o compres\ pe înfierbântata de putere minte pre-
ziden]ial\?

Ce conteaz\ pentru ace[ti fo[ti profesori c\ elevii [i stu-
den]ii înva]\ în clase neînc\lzite, c\ dascãlii stau cu paltonul
pe ei [i cu c\ciula în cap, ca [i cum ar preda copiilor de
eschimo[i, [i nu fra]ilor mai mici ai vajnicilor solda]i care
defilau plini de entuziasm pe sub tribuna preziden]ial\?
Principalul e c\ s-a mai bifat o �ac]iune�, c\ [eful e mul]umit
[i c\ ei pot s\-[i vad\ lini[ti]i, pân\ la urm\torul scandal
public, de micile-marile învârteli, traficuri de influen]\, când
nu de-a dreptul de potlog\rii.

Lipsa de demnitate care caracterizeaz\, de sus pân\ jos,
de la dreapta la stânga, a[a-zisa clas\ politic\ româneasc\
iese precum uleiul deasupra apei mai ales în împrejur\rile
s\rb\toreºti. Maimu]\rind în scop propagandistic eroismul
românilor care la 1918 au mers la Alba-Iulia, politicienii
no[tri î[i dovedesc, o dat\ în plus, odio[enia. Iat\, anul acesta
n-au mai avut loc unii de al]ii, [i au pres\rat harta ]\rii cu o
sumedenie de Albe-Iulii: ba la Arad, ba la Pite[ti, ba la
Bucure[ti, ba la Hunedoara, ba cine mai [tie unde, dup\ cum
îi mâna interesul.

C\ între ace[ti politruci ai iubirii de ]ar\ [i ]\ranii care au
riscat atunci s\ mearg\ la Alba-Iulia nu e nici o leg\tur\, e cu
atât mai strig\tor la cer. Pentru c\ idealul lor nu e nici pe
departe România Mare, ci o Românie f\râmi]at\, împ\r]it\ pe
feude [i vasalit\]i � a[a cum au dovedit-o când s-au deplasat,
ca ni[te baroni, �în teritoriu�. În timp ce patrio]ii de la 1918
c\l\toreau pe cheltuial\ proprie, patri-ho]ii de la 1998 c\l\-
toresc pe banii no[tri. Fire[te, nu în c\ru]e b\tute de viscol,
nu pe jos, ci în vagoane de lux, cu avioane [i elicoptere
speciale. Asta pentru c\ �]ara nu are bani�. Dac\ ar avea,
probabil c\ ar face în a[a fel încât s\ str\mute întreaga
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Alba-Iulie la poalele Palatului Ru[inii, în care se l\f\ie cu
binecunoscutul lor aplomb.

Lipsa de logic\ a mai-marilor ]\rii a dep\[it în ultimul an
orice limit\. Nu trece zi în care s\ nu ni se reaminteasc\ de
�bugetul de austeritate�, de �curba de sacrificiu�, de �dato-
riile împov\r\toare�, de �colapsul economic�, într-o p\s\-
reasc\ adoptat\ cu entuziasm de întregul spectru al acestor...
strigoi politici. În acela[i timp, ei împart cu dou\ mâini ceva
ce nu e nici cât negru sub unghie: bugetul sec\tuit al ]\rii.
De ce se mai mir\, atunci, c\ popula]ia îi prive[te cu o ur\ ce
ia tot mai des forme violente? Pentru c\, pe lâng\ speran]\,
ei au ucis orice posibilitate de a ne reveni din dezastru.

Se face mare caz de fragilitatea alian]ei guvernamentale,
dar marea problem\ provine din tic\lo[ia politicienilor, nu
din neputin]a lor. Atunci când au existat interese proprii,
alian]a a func]ionat ca un ceasornic elve]ian. De fapt, noii
guvernan]i sunt la cheremul serviciilor secrete exact în pro-
por]ia în care au fost [i vechii guvernan]i. Securitatea î[i ia,
prin regimul Constantinescu, o revan[\ str\lucit\ care, în
condi]iile de pân\ în 1996, nu era posibil\.

Cum altfel s\-]i explici poticnelile, absenþele, indisponi-
bilit\]ile, �defec]iunile tehnice� ivite la ]anc, de fiecare dat\
când erau lezate interesele celor care vreme de o jum\tate de
secol au nenorocit ]ara? De ce, la zece ani dup\ c\derea
comunismului, noi înc\ nu [tim, oficial, ce a reprezentat
acesta pentru ]ar\. Deocamdat\, cea mai aspr\ condamnare a
comunismului îi apar]ine tot lui Ion Iliescu: el a v\zut în
ceau[estieni �întin\torii� idealurilor nobile ale socialis-
mului! Ce a ad\ugat la aceast\ critic\ Emil Constantinescu?
Absolut nimic. M\car Iliescu ne-a sc\pat � a[a cum [tia el
s-o fac\ � de demonul care adusese atâta nenorocire ]\rii. De
ce legea Ticu nu avanseaz\, de doi ani, cu nici un milimetru?
Ba, dup\ cum se vede, e pe zi ce trece tot mai erodat\ de
diferi]ii [obolani politici care mu[c\ f\r\ ru[ine din acest
ca[caval din care au mai r\mas, în clipa de fa]\, doar g\urile.

De ce nu se privatizeaz\ marile, p\gubitoarele întreprin-
deri, în timp ce hotelurile din sta]iuni trec în patrimoniul
privat cu viteza cu care pe vremuri disp\reau din alimentare
puii de gostat? Dl. Vasile ne anun]\ triumf\tor c\ a vândut
telefoanele [i Banca Român\ de Dezvoltare. Mersi, pentru a[a
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ceva afli cump\r\tori [i la Polul Sud! Dac\ l\s\m de-o parte
modul straniu în care s-a f\cut licita]ia pentru banca sus-men-
]ionat\, putem ajunge la concluzii aiuritoare. Fire[te c\ inves-
titorii serio[i au mirosit de îndat\ mân\ria, v\zând c\ între
prefera]i se afl\ dou\ b\nci franþuze[ti, bine cunoscute pentru
rela]iile excelente dintre ele, [i care au fost puse s\ se
�liciteze� ca la operet\, ba mai ad\ugând, ba mai sc\zând.
B\ncile puternice ale lumii n-au nici un interes s\ intre în
jocuri tulburi, a[a c\ ne-am procopsit cu ceea ce inteligen]a
economic\ a d-lui Vasile poate produce: cu ni[te forme
f\r\ fond.

Cam a[a merg lucrurile în ]ara noastr\ bananier\ care nu
produce nici m\car banane. Numai la noi marile firme ale
globului sunt înfrânte, la licit\ri, de te miri ce m\run]i
shoguni locali, iar marii investitori prefer\ s\ le dea banii
degeaba ru[ilor decât s\ ni-i dea condi]ionat nou\. Pentru c\
la noi condi]iile, adic\ cuvântul dat, valoreaz\ înc\ mai pu]in
decât promisiunile de dezarmare ale ru[ilor. La noi, capra de
împrumut e f\cut\ imediat pastrama care ne ajut\ s\ d\m pe
gât cu aplomb berea. Iar când proprietarii caprei ne întreab\
ce-am f\cut cu ea, r\spundem ca în celebrul banc: care
capr\, domnilor?

Într-adev\r, care capr\? Pentru c\ oricât\ �expertiz\�
ar dezvolta str\inii în studierea realit\]ilor române[ti, ei uit\
sistematic c\ animalul nostru preferat e porcul. (16 decem-
brie 1998)



1999

{i caii se spintec\, nu-i a[a?

Când scriu aceste rânduri, a doua zi dup\ curmarea brusc\
a ostilit\]ilor mineri-guvern, nu e foarte clar în ce const\
în]elegerea dintre p\r]i [i care sunt termenii acordului. Miste-
rioasa evaporare, în doar câteva minute, a �ortacilor� din
Râmnicu-Vâlcea, în deplin\ ordine, asemeni unei armate
perfect instruite � plecare cu atât mai suspect\ cu cât se
r\spândise zvonul c\ Miron Cozma fusese arestat � duce la
gândul c\ adev\ra]ii conduc\tori ai minerilor nu erau nego-
ciatorii de la mân\stirea Cozia, ci al]ii, ne[tiu]i, afla]i chiar
în mijlocul r\scula]ilor! Dac\ aceast\ ipotez\ se verific\ �
de[i argumentele palpabile îmi lipsesc cu des\vâr[ire �,
atunci înfrângerea for]elor poli]iene[ti trebuie interpretat\ în
alt\ perspectiv\. {i anume, a unui complot urzit pân\ în cele
mai mici am\nunte, dirijat [i controlat de speciali[ti în tehnica
loviturii de stat.

Dubioas\ mi se pare � nu numai prin contrast � [i înain-
tarea înceat\ a trupelor minere[ti, în etape bine cump\nite:
o deplasare suspect de lent\ pentru ni[te oameni atât de
ner\bd\tori, în declara]ii, s\ ajung\ la Bucure[ti! Avansarea
aceasta cu încetinitorul trebuia, mai întâi, s\ adune, ca un
fluviu, râurile nemul]umi]ilor de pe traseu � zona fiind cunos-
cut\ pentru marele num\r de [omeri, mul]i provenind de la
minele închise în ultima vreme. Apoi, cred c\ organizatorii
din umbr\ sperau c\ tensiunea indus\ în ]ar\ de mar[ul
mineresc va ridica la r\scoal\ întreaga popula]ie, a[a dup\
cum profe]ea [i îndemna de mai mult\ vreme teoreticianul
Vadim Tudor.

M\ întreb, în aceea[i ordine de idei, cum e posibil\
organizarea unor for]e de-a dreptul militare (termenul �para-
militar� e prea slab în condi]iile date) f\r\ ca serviciile secrete
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s\ aib\ cuno[tin]\ de a[a ceva. Fire[te c\ nu e posibil, mai
ales într-o ]ar\ ca România, împânzit\ de turn\tori, [i cu atât
mai pu]in în Valea Jiului, unde dup\ grevele din 1977
Securitatea a devenit omniprezent\. Cu toate acestea, oamenii
cu func]ie de decizie de la Bucure[ti habar n-aveau de ce se
întâmpl\. Prin deduc]ie, se pot constata urm\toarele lucruri:
a) serviciile secrete erau perfect informate despre ce se
petrece în Valea Jiului; b) ele au omis s\-i în[tiin]eze pe
oamenii politici. Concluzia: serviciile secrete sunt implicate
dac\ nu în organizarea, m\car în protejarea ac]iunilor violente
minere[ti!

E clar c\ numai prezen]a unor oameni de meserie printre
mineri a f\cut posibil\ umilirea jandarmilor [i poli]i[tilor.
E greu de presupus c\ trupele specializate în reprimare
ale Internelor puteau fi anihilate în câteva minute doar de
b\ie]ii lui Cozma � fie ei cât de vânjo[i, dar totu[i nepricepu]i
într-ale strategiei militare! Dup\ cum e clar c\ generalii
pu[i s\-i opreasc\ pe mineri sunt parte a problemei, [i nu
a solu]iei!

Întâmpl\rile tragice de la sfâr[itul lui ianuarie vor trebui
s\ declan[eze, în fine, m\surile radicale ce se impuneau de
mult\ vreme. Cur\]irea poli]iei [i a serviciilor secrete de
elementele corupte [i tr\d\toare e obligatoriu s\ înceap\
imediat. Naivitatea pre[edintelui Constantinescu era s\ ne
coste pierderea a tot ce, de bine, de r\u, s-a construit în zece
ani de post-ceau[ism.

A sosit vremea d\rii pe fa]\ a c\r]ilor. S\ se termine cu
naivitatea de a ne imagina c\ oameni care au tr\dat în serie
(precum acest general Lupu, specializat în ced\ri în fa]a
minerilor: nu e, oare, acela[i ofi]er care, în septembrie 1991,
asigura paza cl\dirii guvernamentale în faþa invaziei de
atunci?) vor putea fi reforma]i. Eventual prin trimiterea în
tribunalul militar [i aflarea p\catelor de care se fac vinova]i!

În fine, într-un moment tragic pentru ]ar\, trebuie declan-
[at adev\ratul proces al comunismului. E imperativ ca el s\
înceap\ cu cele dou\ structuri în care nu s-a f\cut absolut
nimic pentru eliminarea concep]iilor totalitare: ministerul
de Interne [i serviciile secrete. Înl\turarea unui ins stupid
[i limitat precum Dejeu e primul pas din acest necesar pro-
ces de cur\]ire a ]\rii. Mai mult ca oricând, legea dosarelor
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de Securitate trebuie s\ devin\ o urgen]\ a vie]ii publice
române[ti. Dac\ nici acum nu e limpede c\ nu mai putem
continua cu minciuna, înseamn\ c\ actualii guvernan]i sunt
în egal\ m\sur\ participan]i la complot.

Elementul-cheie în aceast\ opera]ie r\mâne, din p\cate,
pre[edintele Constantinescu. Spun din p\cate, pentru c\ a
devenit o axiom\ incapacitatea sa de a face gesturi radicale �
altele decât acelea de a se înconjura exclusiv de sicofan]i [i
de in[i incapabili. L-am urm\rit cu aten]ie în momentele în
care-[i anun]a inten]ia de a declara starea de urgen]\. Pe chip
nu i se citea hot\rârea, ci spaima. Pentru câteva clipe, figura
pierdut\, expresia de disperare s-au suprapus perfect cu gri-
masa de fiar\ înjunghiat\ a lui Ceauºescu, din balconul
comitetului central. Exista o singur\ diferen]\ între ei: pe
Ceauºescu-l înjunghiase mizeria la care adusese ]ara, pe când
pe Constantinescu l-a înjunghiat propria prostie.

E uluitoare surzenia acestui pre[edinte fudul al nostru:
reprezentan]i ai societ\]ii civile i-au comunicat pe toate tonu-
rile � de la rug\minte la cvasi-amenin]are � c\ a ajuns la
putere cu mandatul imperativ de a produce schimbarea în
România. Dac\ nici aceast\ lec]ie, care era cât pe ce s\-l
arunce peste bord, nu constituie un motiv suficient de puter-
nic de a purcede, în fine, la cur\]area ]\rii de reziduurile
toxice ale comunismului, suntem pierdu]i. E cazul � dup\
cum i s-a spus recent � ca pre[edintele s\ se elibereze din
gheara serviciilor secrete. Nu de alta, dar el a devenit din
subiect al informa]iilor acestora, obiect al dezinform\rii lor.
Speculându-i la sânge naivitatea [i pornirile scenaristico-
mistice, b\ie]ii de la cooperativa �ochiul [i timpanul� l-au
jucat, cum se spune, în foi de vi]\, punându-l necontenit pe
piste false. Dac\ nu va face cur\]enie în aceste dou\ sectoare,
care l-au tr\dat f\r\ ru[ine, s-ar putea ca pân\ la toamn\
numele s\u s\ fie o simpl\ amintire în manualul de istorie.
Pentru c\, s\ nu uit\m: la Cozia s-a luat o pauz\, nu s-a
încheiat un r\zboi.

În condi]iile date, procesul comunismului devine o obli-
ga]ie a primului om al ]\rii. Numai o astfel de lovitur\ în
for]\ va contracara imaginea dezastruoas\ pe care complotul
mineresco-securist ne-a creat-o în str\in\tate. Adev\ra]ii juc\-
tori în acest meci sunt cei care se v\d mai pu]in. Un Miron
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Cozma, simplu haiduc de mucava, poate fi anihilat din câteva
mut\ri simple: trebuie doar ca justi]ia s\-[i fac\ datoria cu
onestitate. La fel [i cel\lalt clown de mahala, Vadim Tudor:
eliminarea lui din via]a public\ ]ine de minima igien\ moral\
[i fizic\ a societ\]ii. Marea problem\ r\mân galona]ii invi-
zibili, cohortele de colonei [i generali (pe cât de incapabili,
pe atât de primejdio[i în momentele dificile, gata s\ se vând\
primului aventurier care le garanteaz\ perpetuarea privi-
legiilor). Dup\ zece ani, nu mai avem nici o scuz\ în fa]a
istoriei pentru idio]enia de a ne complace în confuzie [i
comoditate criminal\.

Din p\cate, semnele relax\rii vinovate se întrev\d de pe
acum. Urma[ul lui Dejeu nu pare a fi decât varianta cu barb\
a incapabilului predecesor. Întrebat de m\surile pe care inten-
]ioneaz\ s\ le ia împotriva ofi]erilor care, la Coste[ti, au
tr\dat cu neru[inare, dl. Dudu Ionescu a început s-o scalde:
ba c-a fost vorba de neîn]elegere, ba c\ s-au suprapus ordine,
ba c\ n-are informa]ii etc. Explica]ii uluitoare: dar tocmai
asta e marea problem\: cum se pot suprapune ordinele [i ce
e de neîn]eles, când jandarmii aveau de executat o manevr\
atât de simpl\?! S\ ne imagin\m c\ în fa]a lor nu se afla
o gloat\ de mineri, ci un du[man al ]\rii. Cine ar mai fi
ascultat explica]iile scuipate printre din]i ale noului ministru
de Interne? E tragic c\ abia instalat în func]ie el [i-a luat
drept model pe cei care au cedat Capitala în 1916 [i pe cei
care, în 1940, au admis, f\r\ s\ trag\ m\car un singur glon],
desprinderea unei p\r]i din trupul þ\rii. Numai c\ �porcii [i
caii spinteca]i� de care vorbea Vadim cu neru[inare în plin
Parlament s-ar putea s\ fie simple copil\rii fa]\ de ce ne
preg\tesc tr\d\torii în uniforme pe care a început deja s\-i
cocolo[easc\. (3 februarie 1999)

Cârna]i pentru Europa

Recenta mineriad\ a demonstrat � a câta oar\? � c\
societatea româneasc\ e departe de a fi una lini[tit\ [i a[ezat\
în matca normalit\]ii. Nu m\ refer doar la mar[ul cvasi-fascist
al minerilor asupra Bucure[tiului, ci [i la reac]iile trezite în
interiorul societ\]ii române[ti de busculadele de la Bumbe[ti,
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Coste[ti [i Râmnicu-Vâlcea. Ca la un semnal, for]e ce
st\tuser\ pân\ atunci în amor]ire s-au reactivat milit\re[te [i,
ca în timpul puciului de la Moscova din august 1991, au
început s\-[i joace c\r]ile murdare. Din fericire, poporul
român a mai sc\pat o dat\, ca prin urechile acului, de incre-
dibilele primejdii ce-l pasc. Partea proast\ e c\, odat\ peri-
colul trecut, clasa politic\ s-a relaxat brusc, în cunoscutu-i
stil cinic-flegmatic, continuând s\-[i vad\ de micile interese,
mai mult sau mai pu]in avuabile.

C\ restaura]ia comunist\ e dorit\, fie [i incon[tient, de
unii oameni care aparent se afl\ de partea democra]iei o
dovedesc m\surile incredibile luate de noul ministru de
Interne, Dudu Ionescu. Logica acestui personaj e în cel mai
bun caz bizar\, iar dintr-o perspectiv\ a bunului-sim] �
oripilant\. Iat\: o serie de generali considera]i culpabili
pentru e[ecul for]elor de ordine în confruntarea cu minerii
sunt adu[i în situa]ia de a-[i da demisia, ori suspenda]i din
func]ii. Crede]i c\ acest ]\r\nist de frunte a dus lucrurile mai
departe, a[a cum o cere nu numai bunul-sim], dar [i legali-
tatea, pe care, în cel mai înalt grad, e pus s-o apere? A[!
Domnii cu pricina au fost numi]i imediat în alte func]ii de
conducere! Ba pe la eviden]a popula]iei, ba pe la Academia
de poli]ie! Probabil pentru a fi siguri c\ poli]istul de mâine
va fi selectat dup\ criteriile prin care s-a f\cut remarcat cel
de azi: incompetent, la[, tr\d\tor!

Strategia ipocriziei, în care ace[ti domni guvernan]i au
devenit adev\ra]i a[i, spune totul despre nivelul deplorabil al
clasei politice de la noi. Un Vlad Roºca, tuns chilug, apare
cu f\]\rnicie pe posturile de televiziune [i, într-un moment
de cump\n\ pentru soarta ]\rii, afirm\ r\spicat [i neru[inat
c\ serviciile secrete [i-au f\cut, în timpul r\zmeri]ei mine-
re[ti, cu brio datoria [i c\ bietul prefect de Râmnic, care
deplângea �izolarea informa]ional\� în care fusese ]inut,
habar n-are ce vorbe[te! Nu [tii ce s\ mai crezi despre ace[ti
oameni: sunt chiar atât de pro[ti? Sau chiar atât de tic\lo[i?
Tare mi-e team\ c\ e vorba de o combina]ie între cele dou\
epitete. Altfel, cum s\ ac]ionezi, lipsit de scrupule, împotriva
logicii [i a eviden]elor: ori generalii cu pricina sunt nevi-
nova]i � [i atunci se ridic\ întrebarea de ce au fost schimba]i
din func]ii? �, ori, dac\ sunt vinova]i, de ce au primit alte
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îns\rcin\ri de r\spundere, l\sându-ne impresia c\ tr\im, ca
pe vremea lui Ceauºescu, în blestematul sistem al �rotirii
cadrelor�?

Politicienii no[tri se prefac a nu observa � îmb\ta]i cum
sunt de mirosul de busuioc al unor declara]ii de sprijin sosite
din str\in\tate (dac\ ar avea pu]in\ minte, ar observa c\
respectivele mângâieri pe frunte au venit post-factum, dup\
ce politicienii occidentali au v\zut cum ies lucrurile!) � c\
starea ]\rii r\mâne în continuare exploziv\. Sunt [ocat c\
nimeni nu d\ importanþ\ unui fenomen pe care, din p\cate, îl
anticipasem înc\ din ianuarie 1998, într-un serial publicat
chiar în aceast\ revist\, sub titlul �Revolta provinciei�: [i
anume, despre ruptura care s-a produs în România între
Capital\ [i restul ]\rii. Men]inerea în aceea[i mân\ de fier a
aparatului decizional, crearea unei dependen]e infantilizante
de structurile centralizate creeaz\ �în teritoriu� imense frus-
tr\ri [i o stare de mocnit\ revolt\ faþ\ de concentrarea la
Bucure[ti a absolut tuturor pârghiilor puterii.

Nimeni nu pare s\ fi dat importan]\ c\ una dintre cele mai
virulente lozinci, scandat\ mai ales de lumpenul care s-a
ad\ugat pe parcurs rebeliunii minere[ti, al\turi de �Murim,
lupt\m,/ Pe Cozma-l ap\r\m!�, a fost �Jos Bucure[ti!�.
Acest slogan sintetizeaz\, din nefericire, întregul capital de
ur\, resentiment [i oroare fa]\ de un spa]iu perceput, de c\tre
tot mai mul]i români, drept un fel de Sodom\ [i Gomor\
din care iradiaz\ r\ul ]\rii. E greu s\-i explici provincialului
aflat cu treburi prin Bucure[ti c\ nu to]i locuitorii Capitalei
sunt ni[te escroci patenta]i care n-au alt scop decât s\ te
jefuiasc\, s\-]i smulg\ geanta de pe um\r, s\ te îmbrânceasc\
în metrou [i s\-]i fure întreaga agoniseal\, c\ nu to]i taxi-
metri[tii practic\ tarifuri care l-ar speria [i pe miliardarul
Rockefeller, c\ nu to]i func]ionarii ministeriali sunt ni[te
ciubucari neru[ina]i, c\ nu toat\ lumea e hoa]\, nesim]it\ [i
violent\ la Bucure[ti! Din nefericire, marea majoritate cu
care omul mânat de nevoi în Capital\ are de-a face corespunde
acestui tip uman.

În acest context, lucruri îngrijor\toare petrecute în pro-
vincie au toate [ansele s\ nu ajung\ nici m\car în pagina de
m\run]i[uri a ziarelor centrale � ca s\ nu mai vorbim de
posturile de televiziune. M-am num\rat, zilele trecute, printre
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ini]iatorii, la Timi[oara, ai unei conferin]e de pres\ care-[i
propunea s\ trag\ un semnal de alarm\ în leg\tur\ cu înte]irea
practicilor totalitare ale serviciilor secrete române[ti. Por-
nisem de la experien]a dramatic\ pe care un distins universitar
timi[orean, d-na Gabriela Col]escu, o avusese cu un individ,
Dumitru sau Dragomir, care se prezentase ca fiind ofi]er
S.R.I. D-na Col]escu este membru al colectivului de cercetare
�A Treia Europ\�, binecunoscut de-acum în mediile intelec-
tuale din þar\. Adus de mân\ de unul din fo[tii parlamentari
P.D.S.R., Romulus Dabu, care l-a [i prezentat ca fiind �ofi]e-
rul S.R.I. care r\spunde de universitate�, respectivul perso-
naj î[i permitea s\ insinueze c\ �A Treia Europ\�, grup
condus de Adriana Babeþi [i Cornel Ungureanu, are misiunea
de a rupe Transilvania [i Banatul de România, c\ proiectele
cercet\torilor români au un scop antina]ional [i antistatal!

Fire[te c\ abera]iile de acest gen nu puteau s\ ocoleasc\
la nesfâr[it Timi[oara, perceput\ înc\ de acum zece ani drept
un spa]iu suspect, care geme de tr\d\tori de ]ar\, de vându]i
agenturilor str\ine [i de provocatori. Nu mai vorbesc de faptul
c\ amenin]\rile la adresa unora dintre intelectuali s-au înte]it
în ultima vreme, c\ un scriitor precum Daniel Vighi a fost
injuriat telefonic pentru îndr\zneala de a se fi num\rat printre
organizatorii manifesta]iei împotriva violen]elor minere[ti
etc. Trist este c\ astfel de ac]iuni, petrecute departe de centrul
Bucure[tilor, nu au nici un fel de ecou în presa noastr\
interesat\ exclusiv de picanterii politice [i de mondenit\]i în
care sunt implicate una sau alta din dubioasele vedete ale
vie]ii publice.

Nu m\ mir\, de pild\, c\ un eveniment care, cel pu]in în
Timi[oara, a fost comentat pe pagini întregi ale ziarelor locale
[i c\ruia i s-au acordat multe minute la sta]iile de televiziune
din zon\, a c\zut în totala indiferen]\ a diriguitorilor televi-
ziunilor na]ionale. Nu e vorba aici de orgoliile m\runte ale
unor intelectuali mai de la margine care aspir\ s\ se vad\ la
televizor. Pur [i simplu, e vorba de cinismul unor realiza-
tori TV (aceia[i ce se preg\teau s\ pun\ televiziunea na]ional\
la dispozi]ia lui Vadim, chiar înaintea izbânzii loviturii de
stat!) care, exact în acele zile, au considerat deplin ilustrativ
pentru via]a public\ a Timi[oarei transmiterea unui reportaj
de la... festivalul cârna]ilor! Buni [i cârna]ii, nici vorb\, dar
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parc\ discut\m prea mult despre ei [i din ce în ce mai pu]in
despre Europa!

Pentru a încheia: tare mi-e team\ c\ iresponsabilitatea
oamenilor politici [i a celor afla]i în fruntea institu]iilor
publice ale statului va duce la ceea ce serviciile secrete pun
în seama unor intelectuali care se înc\p\]âneaz\ s\ r\mân\,
chiar în aceste vremuri ale ciumei anti-intelectuale, în slujba
adev\ratelor valori ale spiritului. Din nefericire, România de
azi e condus\ (ori manevrat\ din umbr\) de pitecantropi care
v\d în ideea de Europ\ un dezastru [i o servitute, adic\
falimentul privilegiilor nemeritate, [i nu �o nou\ suvera-
nitate� (dup\ expresia fericit\ a lui Alain Duhamel). ªi, în
aceea[i logic\, o primejdie în faptul c\ �A Treia Europ\�
tip\re[te Peripe]iile bravului soldat Svejk, dar consider\ abso-
lut normal ca infractorii, tr\d\torii [i tic\lo[ii de toate culorile
politice s\-[i fac\ nestingheri]i de cap. (10 februarie 1999)

Nemul]umitului i se ia harul!

O ciudatã form\ a renun]\rii la principii, o demisie moral\
de mari propor]ii î[i fac loc în mediile intelectuale române[ti.
Pân\ în 1989, pentru a fi considerat patriot trebuia s\ fii
�strâns unit în jurul Partidului [i Conduc\torului�. Nu avea
nici o importan]\ c\ respectivul partid [i respectivul con-
duc\tor reprezentau forma de exprimare violent\, animalic\
[i primitiv\ a totalitarismului. În concep]ia f\uritorilor
mitului na]ional, doar înghesui]i unii în al]ii, doar anonimi
ca boabele în ciorchine puteam supravie]ui �infiltr\rii agen-
turilor�, �atacurilor du[manilor din afar\ [i din\untru� etc.
C\ partidul comunist era o forma]iune mafiot\, în care baza
trudea proste[te pentru cele câteva c\petenii de la vârf, iar
conduc\torul � un analfabet paranoic, erau detalii cu totul
nesemnificative.

Într-o formul\ de-o vitalitate surprinz\toare, aceast\ con-
cep]ie a supravie]uit pe vremea lui Iliescu (spre a p\li, ce e
drept, în ultimul an al domina]iei sale), [i tinde s\ renasc\
azi, sub Emil Constantinescu. S\ facem pu]in\ istorie:
dl. Emil Constantinescu [i echipa sa au ajuns la putere pe un
fundal de masiv\ nemul]umire popular\. Ei întruchipau, în
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mod spontan, f\r\ a demonstra vreun merit personal special,
speran]a, dorin]a de schimbare, de salvare în fa]a dezastrului
economic, politic [i moral la care neo-comuni[tii aduseser\
]ara. Abil pilota]i de Corneliu Coposu, care a [tiut ca nimeni
altul s\ nu cedeze, principial, nici un pas în fa]a agresiunii
bol[evice, ]\r\ni[tii n-au avut decât s\ a[tepte coacerea fruc-
tului puterii, pentru a-l culege f\r\ nici un efort. Ca în unele
meciuri de fotbal, jocul la a[teptare s-a dovedit mai avantajos
decât lupta pe via]\ [i pe moarte.

Fire[te c\ noii tenori au fost obliga]i de împrejur\ri s\
cânte partituri mult mai radicale decât erau dispu[i [i capabili
s\ interpreteze. Din acest punct de vedere, între decembrie
1989 [i noiembrie 1996 exist\ o similitudine izbitoare: în
ambele ocazii, aspira]iile reformiste imprimate de mase au
fost mult mai radicale decât cele propuse de c\tre actorii
plasa]i în rolurile-cheie. F\r\ îndoial\, în 1989, Ion Iliescu
s-ar fi mul]umit cu o banal\ perestroik\, pe care, de altfel,
s-a gr\bit s-o anun]e înc\ din 22 decembrie, învinuindu-l pe
Ceauºescu de �întinarea nobilelor idealuri ale socialismului�.

În oglind\, în 1996, dl. Constantinescu a ]inut un discurs
ce poate fi rezumat la ideea deplângerii întin\rii... idealurilor
democra]iei [i ale economiei de pia]\ de c\tre adversarii
pe care tocmai urma s\-i înving\! Similitudinile merg mai
departe: în timp ce Ion Iliescu a depus eforturi herculeene
s\ p\streze intacte structurile comunisto-securiste, Emil
Constantinescu a p\rut s\ n-aib\ alt\ obsesie decât de a-i men-
]ine în func]ii pe neo-comuni[tii [i neo-securi[tii afirma]i pe
vremea lui Iliescu! Amândoi au avut de pierdut de pe urma
acestui calcul prostesc: Iliescu a fost tr\dat, la alegerile din
1996, tocmai de cei pe care-i protejase, într-o prim\ faz\, de
mânia popular\, pentru a încerca, în a doua, s\ [i-i subordo-
neze total; ca o ironie a sor]ii, oamenii care în 1996 lucra-
ser\, pentru scurt timp, în favoarea lui Emil Constantinescu
au încercat, în ianuarie 1999, s\-i administreze tratamentul
de [oc al mineriadei!

Ei bine, dup\ doi ani de încremenire, de cantonare vino-
vat\ în lenea de gândire [i de ac]iune, de refacere, ba chiar
explozie, a re]elelor corup]iei [i furti[agurilor oficializate,
mul]i intelectuali, fini altfel, înc\ nu [i-au dat seama c\
modelul constantinescian tinde s\ devin\ la fel de primejdios
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pentru democra]ia din România [i pentru salvarea economic\
a ]\rii precât fusese cel iliescian. E greu de g\sit r\spunsuri
ra]ionale la acuzele aduse criticilor regimului Constantinescu.
Criticii criticilor nu vor s\ vad\ c\ actualul pre[edinte a avut
[i are toate pârghiile pentru a impune o direc]ie în societatea
româneasc\. Puterea sa e cel pu]in la fel de mare ca [i a lui
Ion Iliescu � iar puterea acestuia a fost imens\. Cei care
sus]in c\ n-avem dreptul s\-i repro[\m ceva actualului pre-
[edinte spun, într-o perfect\ continuitate de gândire, c\ n-am
avut nici dreptul s\-i facem vreun repro[ lui Ion Iliescu!

Or, lucrurile stau exact... viceversa! Nu s-a petrecut, din
punct de vedere legislativ sau politic, nici un act care s\
[tirbeasc\ prerogativele constitu]ionale ale pre[edin]iei.
Documentul iorgovan e intact, intangibil [i la fel de aservit
oric\rei porniri autoritariste. Fire[te, exist\ un �autoritarism�
care poate imprima deplasarea ]\rii în direc]ia bun\, dup\
cum exist\ �autoritarismul� ignobil al celor care ne viseaz\
sclavi pentru eternitate. Din complexul de factori care i-ar fi
îng\duit s\ dea un impuls dezvolt\rii economice, sociale [i
politice a ]\rii, dl. Constantinescu a ales doar paragrafele din
lege care îi îng\duie s\ r\mân\ invizibil, inert [i rupt de
realitate. Pe cât de vivace s-a ar\tat în timpul campaniei
electorale, pe atât de lipsit de energie ni se înf\]i[eaz\ de
când a reu[it s\ se însc\uneze la Cotroceni. Concluzia e una
singur\. Pentru dl. Emil Constantinescu, puterea politic\ e
un scop în sine, o modalitate de satisfacere a intereselor, mai
mult sau mai pu]in meschine, ale camarilei [i clientelei de
partid, [i în nici un caz o responsabilitate istoric\ de care s\
fie, cât de cât, con[tient.

Acestea fiind spuse, revin la propozi]iile din debutul
articolului. Din ce în ce mai frecvent, oameni altminteri
cumsecade [i nu pro[ti par s\ intre în pielea vechilor supor-
teri, de prin 1990-1991, ai lui Iliescu. Ei ]ip\ ca din gur\ de
[arpe c\ a spune adev\ruri nepl\cute despre non-politica
domnului Constantinescu înseamn\ a lucra pentru du[manii
acestuia, care sunt [i du[manii democra]iei! Falsitatea unor
astfel de a[er]iuni nu merit\ nici m\car oboseala unei demon-
stra]ii sumare. Pentru admiratorii necondi]iona]i ai actualei
puteri, a spune adev\rul � nimic altceva: adev\rul bazat
pe probe aflate la îndemâna oricui � înseamn\ c\, din
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incon[tienþ\ sau din prostie, dac\ nu chiar din tic\lo[ie, te
pui în slujba du[manilor dovedi]i ai democra]iei!

Logica repro[urilor de acest tip e, în cel mai bun caz,
bizar\: vinova]i de înapoierea, prostia, corup]ia, minciuna
care înfloresc ca într-o jungl\ în România, nu sunt cei care le
provoac\, ci neferici]ii care le observ\! Nu asasinul e de
vin\, ci martorul � fie [i involuntar: c\ci ce poate fi... mai
involuntar decât ideea de a te na[te într-o Românie strangulat\
de cizma puterii bol[evice etern triumf\toare?! Din acest
punct de vedere, regimul Constantinescu e infinit mai pervers
decât cel al antemerg\torului: în stupizenia [i inflexibilitatea
sa, Ion Iliescu a avut m\car t\ria s\ nu se despart\ niciodat\
de �nobilele idealuri socialiste�. Sco]ând pe gur\ un discurs
de cu totul alt\ natur\, oamenii pre[edintelui actual p\[esc
voinice[te pe acelea[i c\r\ri primejdioase ce duc direct în
pr\pastie.

S\ ne fereasc\, aºadar, Dumnezeu de naivitatea [i prostia
omului de bun\-credin]\! Albea]a care li s-a pus pe ochi
ap\r\torilor necondi]ionaþi ai d-lui Constantinescu e scuza-
bil\, pân\ la un punct, dar nu e mai pu]in vinovat\. Cu atât
mai mult cu cât simt în ea la[itatea: nu neap\rat din iubire îl
ap\r\ pe dl. pre[edinte, cât din spaima difuz\ c\ urma[ul s\u
ar putea fi cine [tie ce dement! Merg mai departe [i spun:
primejdiile sunt la fel de mari. Pentru c\ a proteja impostura
l\comiei drapate în haina democra]iei e tot atât de grav ca [i
a accepta proliferarea discursului extremist. Sunt uluit c\
oameni în toat\ firea pot fi du[i de nas cu atâta u[urin]\, dup\
ce-au trecut prin sinistra experien]\ iliescian\. A invoca nece-
sitatea p\str\rii la putere a actualei g\[ti a[a-zis �democra-
tice� doar de teama c\ ]ara va c\dea în mâinile aventurierilor
vadimieni e nu numai contraproductiv, dar [i completamente
fals: s\ nu uit\m c\ tocmai guvernan]ii de azi au urcat, cu
propriile spin\ri, sacii în c\ru]a extremi[tilor! Pe vremea
lui Iliescu, ei aveau doar ponderea acelei p\r]i din popula]ie
care e dispus\ în mod natural la violen]\, infrac]iune, ban-
ditism, crim\, asasinat. Cu sprijinul democra]ilor no[tri de
salon, aceast\ propor]ie a s\ltat bini[or peste limitele tole-
rabilit\]ii. Oare criticii criticilor lui Emil Constantinescu
nu se gândesc, înfrico[a]i, la ideea c\, în clipa de fa]\, unul
din [ase români e gata s\ voteze, orbe[te, cu casa de nebuni?
(17 februarie 1999)
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Aisbergul ca o cioar\ vopsit\

Nu împ\rt\[esc, nici pe departe, entuziasmul atâtora
dintre tenorii vie]ii publice fa]\ de recentele, spectaculoase,
decizii ale justi]iei române. Sunt cu totul sceptic în fa]a unor
declara]ii sfor\itoare à la Brucan, care nu dovedesc nimic
altceva decât c\ politologul român are entuziasmul facil [i c\
e gata s\ sacrifice, de dragul unor figuri retorice, pân\ [i
ultima f\râm\ de adev\r. Nu statul de drept s-a n\scut în
România dup\ b\t\lia de la Stoene[ti [i condamn\rile lui
Miron Cozma [i în �lotul Þigareta II�, ci un nou st\pân.
L\muri]i, în fine, c\ iliescienii au cam pierdut partida [i c\
ie[irile lor lamentabile la ramp\ arat\ c\ nu mai au nici un
viitor, slujba[ii din justi]ie au basculat, cu arme [i bagaje, în
tab\ra lui Emil Constantinescu.

Aproape c\ a[ saluta aceast\ decizie tardiv\ a echipelor
de mercenari din justi]ie, dac\ nu m-ar îngrijora puseurile
anti-occidentale tot mai necontrolate ale actualului pre[edinte.
În celebra �Edi]ie special\� de la TVR, din 12 februarie,
omul politic ce jur\ pe valorile democra]iei de tip occidental
spune f\r\ s\ clipeasc\: �Exist\ un num\r foarte mare de
bani care se cheltuiesc f\r\ rost, pentru c\ exist\ o problem\,
pe care eu am sesizat-o în blocul dintr-un cartier m\rgina[,
imediat dup\ 1989, când st\team (sic!), în momentul în care
a ap\rut televiziunea prin cablu. Oamenii au renun]at la pâine
pentru a-[i lua televiziune prin cablu. Este de în]eles acest
lucru. Dar ce le oferea televiziunea? Televiziunea le oferea
lumea occidental\. Ei v\d acolo cum se tr\ie[te în SUA, în
Germania, în Fran]a, în Italia, dar vorbesc de genera]ii de
sacrificiu�.

A trebuit s\ citesc, dup\ câteva zile, transcrierea acestui
pasaj, pentru a fi sigur c\ nu m\ în[elaser\ urechile! Din
nefericire, nu m\ în[elaser\! Erau chiar cuvintele candi-
datului sus]inut la pre[edin]ia ]\rii de c\tre Conven]ia
Democrat\, al grup\rii pro-occidentale din România, [i nu
un fragment din vreun discurs pe la Babadag al lui Iliescu,
ori chiar, Doamne fere[te, una din ie[irile anti-occidentale
ale lui Ceauºescu! Incredibil, de sute de ori incredibil!
A[adar, pentru dl. Emil Constantinescu Occidentul r\mâne
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acela[i model odios, aceea[i surs\ de prostire a popula]iei
române, acela[i pericol pentru fiin]a na]ional\ de care vor-
beau antecesorii s\i într-ale pre[edin]iei!

În acest context, în care structurile r\mase intacte ale
comunismului domin\ justi]ia, armata [i for]ele poli]iene[ti,
se explic\ de ce dl. Constantinescu începe s\ fie ascultat:
pentru c\ reziduurile comuniste îl percep tot mai mult ca pe
unul dintre ei! Având ca mân\ dreapt\ un scamator într-ale
logicii precum Dudu Ionescu, e clar c\ dl. Constantinescu a
p\[it pe terenul alunecos în care îl intereseaz\ p\strarea
puterii prin orice mijloace, inclusiv prin adoptarea unui
populism de[\n]at, a unui antiintelectualism resping\tor [i a
unui na]ionalism p\gubos.

Marea problem\ pe care o am cu condamn\rile lui Miron
Cozma [i a �]igareti[tilor� e una de context, adic\ de logic\.
S\ le lu\m pe rând. N-am c\derea s\ judec dac\ cei optspre-
zece ani administra]i lui Cozma sunt mul]i sau pu]ini. Jude-
când ca un profan, probabil c\ el ar fi trebuit priponit pe
via]\ pentru r\ul pe care l-a f\cut ]\rii, pentru anii-lumin\ cu
care ne-a dat înapoi, în încercarea noastr\ disperat\ de a ie[i
din barbarie [i de a intra în civiliza]ie. Problema e c\, a[a
cum arat\ sentin]a, Miron Cozma e scos ]ap i[p\[itor pentru
o echip\ mult mai ampl\ (con]inând nume sonore, de la Ion
Iliescu [i Petre Roman, la Voican-Voiculescu [i la [efii televi-
ziunii din epoc\, fiecare cu �merite� specifice în orchestrarea
r\zboiului civil mineresc din anii 1990-1991). Lucru nu
numai nedrept, dar, pe termen lung, riscant: cum nedreptatea
va ie[i la suprafa]\ precum uleiul, exist\ toate [ansele ca din
infractor de drept comun, �Luceafãrul Huilei� s\ se meta-
morfozeze într-un erou sacrificat pe altarul interesului politic.

În aceste condi]ii, e greu s\ nu vezi în sentin]a lui Miron
Cozma o nedorit\ component\ politic\. Atunci când vrei s\
lecuie[ti o boal\ de gravitatea celei puse în eviden]\ de
simptomul Miron Cozma, nu te mul]ume[ti doar s\ tai un-
ghiile! Chirurgia trebuie s\ mearg\ pân\ la cap\t, altminteri
cancerul va înflori ameninþ\tor [i va cuprinde întregul orga-
nism. Magiile juridice par]iale nu fac, în astfel de împrejur\ri,
decât s\ pun\ în evidenþ\ superficialitatea vinovat\ a celor
care [tiu perfect c\ boala e mortal\, dar nu fac decât s\ spele
rana cu ap\ de izvor.
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Argumentele [mechere[ti de genul: �Pân\ în 1991 n-am
avut Constitu]ie [i, prin urmare, faptele comise înainte nu pot
fi pedepsite� sunt pe cât de puerile, pe atât de neru[inate.
Chiar dac\ n-am avut Constitu]ie [i legi care s\ derive din ea,
am avut, totu[i, o perfect\ continuitate a Codului Penal! Or,
atrocit\]ile comise de Miron Cozma la ordinul lui Ion Iliescu
[i al colaboratorilor acestuia constituiau infrac]iuni la fel de
grave [i atunci, ca [i acum! Dac\ justi]ia noastr\ ar fi
ren\scut c\ adev\rat, n-ar fi trebuit s\-[i afle hodina decât
dup\ ce va fi dus ideea de dreptate pân\-n pânzele albe. Cu
atât mai mult cu cât e vorba de infrac]iuni comise în fa]a unei
lumi întregi, iar probele filmate exist\ din abundenþ\.

Înc\ mai tulbure � pentru c\ mobilurile sunt mai greu de
detectat � stau lucrurile cu afacerea �Þigareta II�. Mul]umit\
c\ a curs sânge, presa noastr\ s-a gr\bit s\ popularizeze,
într-o logic\ pur matematic\, suma pedepselor acordate con-
trabandi[tilor. Într-adev\r, o cifr\ impresionant\: un secol [i
un sfert de condamn\ri! Nimeni îns\ n-a p\rut îngrijorat de
felul în care au fost distribuite pedepsele în interiorul acestui
joc de-a închisoarea. Fire[te, cazul flagrant e cel al faimosului
Truþulescu, omul spre care [i de la care duceau multe din
firele afacerii. Spre uluirea general\, pedeapsa acordat\ îl
plaseaz\ undeva în jum\tatea a doua a listei condamn\rilor!
Bunul-sim] ne spune c\ nu e normal ca furnizorul vehiculului
infrac]iunii, Dumitru Popescu, s\ fie mai vinovat decât omul
care a orchestrat totul! Declara]iile incendiare ale acestuia,
f\cute publice cu o zi înainte de comunicarea sentin]ei,
sugereaz\ c\ ceea ce am v\zut noi e doar vârful aisbergului.
Dar un aisberg sem\nând al naibii cu o cioar\ vopsit\.

Dac\ declara]iile unora dintre inculpa]i se dovedesc ade-
v\rate, exist\ toate premisele ca [i sentin]ele din �Þigareta II�
s\ fie puternic influen]ate politic. Neadmiterea unor martori,
trucarea probelor, reducerea întregii afaceri strict la peri-
metrul aeroportului Otopeni, ignorarea posibilelor grave com-
plicit\]i ale unor ofi]eri superiori, precum [i a unor personaje
din anturajul pre[edin]iei nu sunt de natur\ s\ conduc\ la
ideea de independen]\ a justi]iei. Din tortul putred al unor
afaceri deocheate care au creat miliardari [i pe vremea lui
Ceauºescu, [i a lui Iliescu, [i a lui Constantinescu, s-a
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decupat doar felia cea mai colorat\ � care nu e neap\rat [i
cea mai �gustoas\�!

{i iat\ c\, pân\ la urm\, trebuie s\ ne declar\m mul]umi]i
c\ s-a f\cut m\car atât. C\, în fine, câ]iva infractori [i-au luat
locurile binemeritate în spatele gratiilor. Chiar dac\ se ope-
reaz\ în continuare cu jum\t\]i de m\sur\, m\car suntem
siguri c\ au fost condamna]i ni[te vinova]i, iar eroarea juri-
dic\ ]ine doar de proasta distribuire a pedepselor pe cap de
condamnat, [i nu de oportunitatea ei ca atare. Dar, cine [tie,
poate e [i asta o etap\ dintr-o opera]ie dificil\ de instaurare a
democra]iei în România. Care democra]ie are [anse mai mari
dac\ românii vor continua s\ se uite � chiar renun]ând la
mâncare! � la �odioasele� televiziuni prin cablu, decât dac\
vor privi doar televiziunea din Doroban]i, a c\rei obiecti-
vitate e primejduit\ când de ceaþ\ (ca pe vremea lui R\zvan
Theodorescu), [i când de nefastele [mecherii ale �algorit-
milor� politico-infrac]ionali. (3 martie 1999)

Pietroaie pentru recl\direa
Cartaginei

Publicarea Jurnalelor lui Rebreanu (volumele 17 [i 18
din seria �Opere� de la Minerva) rezolv\ o serie de probleme
care, pân\ acum, r\m\seser\ în suspensie. Între altele, rela]ia
romancierului cu legionarismul. Darea la iveal\ a nota]iilor
intime din perioada anilor 1939-1944, omise proste[te la
tip\rirea edi]iei din 1985 (spun proste[te pentru c\, din punct
de vedere ideologic, pozi]ia lui Rebreanu se suprapunea per-
fect celei oficiale, comuniste, din epoc\, m\car în leg\tur\ cu
aberanta �rebeliune� legionar\) ne atrage aten]ia asupra per-
manen]ei violen]ei în societatea româneasc\.

De la riturile barbare ale dacilor � sau ceea ce ni se pare
c\ [tim despre daci �, trecând prin cruzimea medieval\,
prin tic\lo[ia ce combina asasinatul cu tr\darea din perioada
premodern\, în fine, violen]ele absolut [ocante din epoca
modern\ [i contemporan\, într-o vreme în care lumea civi-
lizat\ le-a trecut de mult în uitare, bestialit\]i ce au colorat în
negru istoria României [i în 1907, [i în timpul Primului
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R\zboi Mondial, [i în anii treizeci-patruzeci � asasinatele
legionare, apoi represiunea lui Antonescu �, în fine, lungul
gulag comunist (combina]ie de asasinat pe fa]\ cu exter-
minarea lent\, sadic\, din închisori, cu iradierile orchestrate
de Securitate: Mihai Botez, celebrul disident, a murit cu
convingerea c\ agen]ii Securit\]ii l-au supus iradierilor, în
lungile ore de a[teptare în �camerele obscure� ale celebrei
institu]ii), iar mai aproape de noi prin crearea, de c\tre Ion
Iliescu [i acoli]ii s\i, a adev\ratelor �batalioane ale mor]ii�
minere[ti, aflate sub comanda lui Miron Cozma, istoria
României de azi e marcat\ de persisten]a tragic\ a r\ului.

Am tres\rit parcurgând paginile lui Rebreanu în care,
evocând anul 1941, se vorbe[te de �echipele mor]ii� [i de
listele ru[inii. Oare nu în acela[i fel proceda Corneliu Vadim
Tudor, cu pu]in\ vreme în urm\, când publica numele perso-
nalit\]ilor care ar fi trebuit, la o adic\, lichidate? De aseme-
nea, e greu s\ nu vezi echivalen]e [ocante între atitudinea
recent\ în faþa justi]iei a lui Miron Cozma [i comportamentul
unor c\petenii legionare: �Generalul Antonescu, de[i ar fi
putut s\ în\bu[e în sânge r\zmeri]a, s-a dovedit de o uma-
nitate aproape de sl\biciune. {i se pare c\ legionarii nu
stimeaz\ atitudinea aceasta omeneasc\ a generalului. Dimpo-
triv\, par a-l dispre]ui. În primele zile ale înfrângerii erau
cuprin[i de panic\ [i se asteptau la sanc]iuni cumplite. Fiindc\
n-au venit, ba s-a accentuat mereu blânde]ea [i încercarea de
persuasiune, spaima lor s-a schimbat în bravad\ [i îndr\z-
neal\. La tribunal î[i insult\ acuzatorii. Pe Lulu Ionescu
l-a f\cut bestie, în faþa juriului, faimosul Iacobescu, care a
sabotat postul de radio [i a împr\[tiat groaza [i îndoiala în
]ar\. Judec\torii în[i[i par teroriza]i [i judec\ parc\ mereu cu
spaima sanc]iunilor ce le vor p\timi ei mâine de la alt regim�.

Triste echivalen]e istorice! Parc\, vreme de o jum\tate
de secol, roata istoriei ar fi stat pe loc, ori, înc\ mai tragic,
ar fi revenit în punctul de maxim\ virulen]\ al blestemului.
De altfel, nu e nevoie s\ faci apel la m\rturiile de ieri, când
presa de azi abund\ în relat\ri grote[ti despre bestialitatea
societ\]ii române[ti. Am fost tentat, mult\ vreme, s\ dau
vina pe �baronii presei� pentru predilec]ia maladiv\ acordat\
de ziare grotescului, resping\torului, bestialului [i putrega-
iului. Într-adev\r, ca la un semnal, ziarele �na]ionale� [i-au
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deschis paginile aproape exclusiv �bubelor, mucegaiurilor [i
noroiului� magistrului Arghezi. Orice e pervertit, boln\-
vicios, dement [i mincinos treze[te interesul clocotitor al
unei popula]ii infantilizate, incapabil\, parc\, s\ sesizeze
altceva decât impulsurile violente ale exteriorului.

Nu ]in minte ca vreo dezbatere � nu teoretic\: ar fi prea
mult s\ cerem a[a ceva obositei noastre popula]ii carpato-
danubiano-pontice! �, orice fel de dezbatere privind inte-
resul imediat al ]\rii s\ stârneasc\ altceva decât indiferen]\,
ba chiar dispre]. În schimb, orice abera]ie e captat\ asemeni
unei pietre preþioase [i pus\ în eviden]\ prin crearea instan-
tanee a unei monturi de platin\, în care editoriali[tii en titre
î[i dau mâna cu arenda[ii talk-show-urilor. Ne las\ rece c\,
la zece ani de la c\derea comunismului, bol[evicii [i securi[tii
conduc în continuare totul (ba chiar [i-au rotunjit frumu[el
conturile în b\nci), c\ asasinii din decembrie 1989 au devenit
copiii de suflet ai noului ministru de Interne, Dudu Ionescu,
sau c\ uciga[ii lui Gheorghe Ursu ne sfideaz\ în continuare
cu cinismul lor revolt\tor. (În parantez\ fie spus, mi se pare
absolut gre]os � dar perfect explicabil în logica lucrurilor
expuse mai sus � ca publici[ti [i scriitori s\ accepte premii [i
distinc]ii ale �Funda]iei Gheorghe Ursu�, f\r\ ca ei s\ fi
mi[cat un deget pentru pedepsirea cinicilor uciga[i � dar s\
nu-i uit\m pe complici! � ai acestui martir al libert\]ii. În
loc s\ cau]ioneze idiotizarea popula]iei cu imbecilele seriale
sud-americane, n-ar fi r\u ca str\luci]ii intelectuali � nu pun
nici un fel de ghilimele! � din consiliul de administra]ie al
TVR s\ cear\ programarea zilnic\ a cutremur\torului film
�Babu�! {i asta pân\ când criminalii care se plimb\ nestin-
gheri]i printre noi vor fi trimi[i acolo unde le e locul. Între
altele, ne lipse[te acel Cato care s\ cear\, cu orice prilej,
d\râmarea Cartaginei de la[itate, indiferent\, prostie, imbe-
cilitate [i vulgaritate din noi. În schimb, de bun\ voie, orbi
[i surzi, reconstruim în fiecare zi vestita cetate, c\rând în
spinare pietre pentru templul dec\derii morale definitive.)

E suficient, îns\, ca un provocator ordinar precum Vasile
Vãcaru-Apartament s\ lanseze diversiunea grosolan\ c\ la
Stoene[ti au fost uci[i �de c\tre români 80 de români� pentru
ca Opinia public\ s\ intre în fierbere! L\sând de-o parte
cifra (dar ce însemn\tate pot avea cifrele pentru un senator
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care, spune presa, manevreaz\ miliarde de lei?), e totu[i o
mare porc\rie ca, pe banii no[tri, s\ fim intoxica]i cu tâmpenii
de un asemenea sub-nivel! Placa demagogic\ a �românilor
care se bat cu românii� e atât de grosolan\, încât nu [tii dac\
oamenii care dau drumul unor asemenea propozi]ii sunt cu
adev\rat con[tien]i de semnifica]ia cuvintelor pe care le între-
buin]eaz\. Dac\ un senator al României nu face distinc]ia
între no]iunea de �infractor� [i aceea de �român�, înseamn\
c\ nivelul s\u de inteligenþ\ e într-o groaznic\ suferin]\!
Minerii b\tu]i la Stoene[ti n-au fost ciom\gi]i în calitatea lor
de români, ci în aceea de infractori periculo[i, înarma]i cu
ghioage, cu]ite, topoare [i prev\zu]i, între altele, cu h\r]i mili-
tare! Prin faptul c\ se comport\ bestial de zece ani încoace,
trupele paramilitare minere[ti nu [i-au pierdut pre]ioasa iden-
titate valah\, deplâns\ crocodilice[te de c\tre V. Vãcaru. În
schimb, au câ[tigat-o pe aceea de periculo[i infractori!

Dac\ vom continua s\ exalt\m la nesfâr[it valorile �nea-
mului� [i �superioritatea sângelui�, risc\m s\ devenim ceea
ce strigoii din noi par a pl\nui: s\ fim identifica]i în perpe-
tuitate drept un neam însetat de sânge! E greu de negat c\
mul]i dintre noi suntem domina]i de astfel de porniri, dar e la
fel de greu de sus]inut c\ ne tragem cu to]ii din Dracula! Din
nefericire, marile boli sunt cauzate adeseori de elemente
microscopice. La noi, îns\, microbii au dobândit demult
propor]ii gigantice, umbl\ pe str\zi, sunt ale[i în parlament,
dau interviuri imbecile, ba au chiar [i adep]i sinceri, gata s\-i
urmeze pân\-n pânzele albe. N-au decât s-o fac\, dac\ acesta
e blestemul nostru, dar s\ fie con[tien]i de primejdia mortal\
în care se pun [i în care ne pun. M\car atât. (10 martie 1999)

Autodiagnosticarea la români

Mult\ vreme am fost, într-un crescendo al naivit\]ii,
surprins, uimit, uluit, [ocat de capcana în care au c\zut
înving\torii alegerilor din noiembrie 1996. Nevenindu-le nici
lor s\ cread\ c\ au câ[tigat în competi]ia cu Invincibila
Armada securisto-comunist\ a lui Ion Iliescu, ei se comportau
în rela]ia cu puterea precum vizitatorul la muzeu: îi d\deau
ocoluri, dar nu îndr\zneau s-o ating\. Pica]i ca din lun\,
neîn]elegând nimic din mecanismul diabolic bricolat de
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bol[evici, nepo]ii lui Corneliu Coposu au înghi]it g\lu[ca
amar\ abandonat\ neglijent în farfurii de oamenii Moscovei.
Câteva luni, noile staruri politice au umblat bezmetice de
ici-colo, incapabile s\ se obi[nuiasc\ cu ideea c\ de aci
înainte era de datoria lor s\ conduc\ treburile publice.

Marele hap îngurgitat la repezeal\ de oamenii Conven]iei
Democratice a fost preluarea, f\r\ cel mai sumar inventar, a
contabilit\]ii dezastruoase a ]\rii. Când, la câteva luni dup\
revenirea din uluial\, unii dintre reprezentan]ii noii puteri au
început s\ mârâie, realizând c\ fuseser\ du[i cu pre[ul precum
ultimii fraieri, era prea târziu. Nu-i mai credea nimeni.
(Gurile rele spun c\ starea de vraj\ [i intervalul de împietrire
coincid cu cele [apte luni cât l-au avut al\turi pe Virgil
Mãgureanu. Cunoscând abilitatea diabolic\ a acestuia, n-ar
fi exclus ca marele dirijor al politicii iliesciene s\ fi orchestrat
[i aceast\ pasare lin\ a responsabilit\]ilor dinspre vechii spre
noii favori]i. Înc\ o dat\, cadoul f\cut de Securitate s-a
dovedit unul otr\vit.)

Pe vremea lui Victor Ciorbea func]iona cuvântul de ordine
c\ nu trebuie divulgat nimic despre situa]ia real\ a ]\rii pentru
a nu speria organismele financiare interna]ionale [i inves-
titorii str\ini. În aceast\ capcan\ grosolan\ au c\zut, mai
zgomotos decât iezii lui Creang\, oameni altminteri nu lipsi]i
de inteligen]\. Iar rezultatele se v\d acum în arogan]a f\r\
limite [i în obr\znicia cinic\ a [obol\nimii iliesciene care a
p\r\sit puntea vaporului pe trei sferturi scufundat.

Urm\rindu-l de curând pe dl. Adrian Nãstase într-un
talk-show, nu [tiam ce s\ fac mai întâi: s\ sparg aparatul sau
s\ dau o fug\ la televiziune s\-l a[tept cu niscaiva ou\ clo-
cite? Ca [i cum n-ar fi avut absolut nici un rol în aducerea
]\rii în stare de faliment iremediabil, dl. Nãstase explica �
n\du[it, dar tacticos � nenorocirea României prin amato-
rismul coali]iei aflate azi la guvernare [i prin incapacitatea
Conven]iei Democrate de a conduce ]ara. Dintr-o dat\, prin
înalt decret pedeserist, cei [apte ani de spoliere sistematic\,
odioas\ a ]\rii deveneau intervalul vacilor grase, iar prezen]a
la guvernare de dou\zeci [i ceva de luni a fostei opozi]ii � un
r\stimp al nenorocirilor [i al corup]iei generalizate!

Am criticat � slav\ Domnului [i dispari]iei cenzurii! � în
chiar aceast\ pagin\ amatorismul, prostia, arogan]a actualei
guvern\ri, f\r\ a uita nici presta]ia m\l\ia]\ a pre[edin]iei.
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Dar asta nu trebuie s\ ne orbeasc\ într-atât încât s\ nu vedem
c\ pe lâng\ [acalii teleghida]i de Moscova ai lui Iliescu,
actualii mandatari ai puterii sunt ni[te copila[i (minus aripa
Roman, p\rta[\, în ciuda încerc\rii de a-[i ascunde vina înd\-
r\tul costumelor aduse de la Paris, la actele criminale din
anii 1990-1991). Oricâte rele am avea de repro[at Conven]iei
Democrate, ea n-a fost, totu[i, nici asasin\, nici complice a
vreunei puteri str\ine, nici instigatoare la r\zboaie civile sau
alte nenorociri de care am avut parte din abunden]\ în vremea
iliescianismului triumf\tor cu voie de la poli]ie.

Problemele Conven]iei Democrate sunt altele [i chiar
dac\ nu pot fi scuzate în nici un fel, ele trebuie v\zute în
raport cu munca de distrugere sistematic\ a na]iei dus\ de
autorii loviturii de stat din decembrie 1989. Când îns\ un
Nãstase, ori un Vãcãroiu � ba chiar [i un ins rudimentar, cu
un limbaj de-o s\r\cie lexical\ însp\imânt\toare, precum
Miron Mitrea � î]i explic\ f\r\ pic de ru[ine c\ pe vremea lor
o duceam ca-n paradis, iar acum pro-occidentalii ne-au zvârlit
în infern, lucrurile trebuie puse de urgen]\ la punct. Alt-
minteri, ar însemna s\ uit\m noi în[ine ceea ce f\ceam [i
spuneam în vremurile marii tr\d\ri na]ionale reprezentate de
clica iliescian\.

C\ actuala opozi]ie a adoptat ticurile de ieri ale adver-
sarilor e în ordinea lucrurilor, chiar dac\ situa]iile sunt de-un
comic irezistibil: un Ion Iliescu pârându-i la New York pe
]\r\ni[ti [i pe liberali pentru c\ nu fac reforme e, totu[i, un
gag demn de epoca de aur a comediei mute (mute de uimire,
desigur!). Mai pu]in comice sunt atitudinile celor r\ma[i
acas\ � ca, de pild\, domnii pre[edin]i de Senat, respectiv, de
Cotroceni � Roman [i Constantinescu. La unison, dovedind o
coordonare a nesim]irii demn\ de-o cauz\ mai bun\, ace[ti
co-arhitec]i ai dezastrului ]\rii sunt nemul]umiþi de ceea ce se
întâmpl\ în România!

P\i cum s\ nu fie! G\ºcar imbatabil la capitolul rea-cre-
dinþ\ monumental\ (cine nu-[i mai aminte[te de sintagma
brucanian-iliescian\ care l-a f\cut celebru: �S-au demascat!
S-au demascat!�?!), dl. Roman vede bârna din ochiul
C.D.-i[tilor, dar nu d\ nici un semn c\ ar z\ri [i stâlpul
de telegraf din ochiul ciclopic al propriilor adep]i. Cu ce
ar fi superior Berceanu lui Andrei Marga? Ba, dac\ stau
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s\ m\ gândesc, ministrul Educaþiei a imaginat un plan de
restructurare [i modernizare a înv\]\mântului care n-ar strica
s\ fie aplicat ministrului Industriilor însu[i, m\car la capi-
tolele �[apte ani de acas\� [i �arogan]\ ciocoiasc\�.

Întrucât e Bãsescu mai eficient decât Decebal Traian etc.
Reme[? A[ spune chiar c\ pedistul de la Transporturi e
infinit mai priceput în a trage zeci de piei de pe spinarea
contribuabilului decât omul care, prin lege, e obligat s\ adune
banii de la popula]ie. (De amorul artei, poate n-ar strica,
m\car în aceast\ perioad\ de maxim\ criz\, s\ facem rocada
între irepro[abilul c\pitan de curs\ lung\ [i întru totul repro-
ºabilul finan]ist de r\suflare scurt\! Poate în felul acesta
vom vedea [i noi cum �banii dumneavoastr\� au, de fapt, una
[i aceea[i destina]ie: g\urile negre din con[tiin]a oamenilor
politici actuali.)

În ce prive[te mult-comentata declara]ie a pre[edintelui
Constantinescu privind murd\ria [i mizerabilitatea vie]ii
politice române[ti, mi-e greu s\ nu v\d în ea o serioas\
component\ autobiografic\ (mai ales c\ declaraþia a fost
f\cut\ în fostul birou de la Universitatea din Bucure[ti al
ex-rectorului Emil Constantinescu). Ca om politic, ca pre-
[edinte de stat po]i rosti astfel de vorbe grele doar într-o
singur\ împrejurare: [i anume, atunci când ]i-ai anun]at
demisia. Altminteri, te rezumi s\ confirmi regula, devenind
parte a discursului pe care tocmai îl enun]ase[i. Nu de alta,
dar proliferarea mizeriei s-a produs dac\ nu la îndemnul
t\u, m\car sub privirile tale tacit aprobatoare. Dac\ dl.
Constantinescu ar fi avut inspira]ia s\ pun\ acest diagnostic
(unul, evident, adev\rat) în primele luni ale mandatului, [i
nu acum, totul ar fi fost perfect. Ast\zi, constat\rile sale nu
au doar voita conota]ie critic\, ci [i una � neiert\toare ca un
bumerang � involuntar autocritic\. (17 martie 1999)

Dulce ca Armani e molozul patriei

Indiferent de împrejurare (mineriad\, inunda]ii, alunec\ri
masive de terenuri, pârjoluri, pr\bu[irea monedei zise �na]io-
nale�), clasa politic\ româneasc\ adopt\ pozi]ia inscrutabil\
a sfinxului: ei n-au v\zut, nu cunosc, habar n-au, [i nici nu
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le pas\ de ce se întâmpl\! Ei nu sunt conduc\torii ]\rii, ci o
cast\ divin\ de privilegia]i. Ei sunt superbugetarii. Rumeg\-
toarele de lux ale debilului P.I.B. Indiferent de câte fire de
p\r r\mân în capul ministrului Finan]elor, lor trebuie s\ li se
dea! Nu exist\ plas\ în care s\ nu cad\ [i b\ltoac\ în care s\
nu calce. Nimeni nu mai vorbe[te de performan]ele lor poli-
tice [i administrative (sfidarea ar fi prea b\t\toare la ochi!),
[i atunci, în derâdere, presa a început s\ le monitorizeze
gradul de elegan]\. Vestimentar\, fire[te! Între materie cenu-
[ie [i ]oale, la vârf, st\m infinit mai bine la capitolul textile.

S\ recunoa[tem: exist\ o distan]\ enorm\ între primitivis-
mul anilor �90, �91, când delega]iile de parlamentari români
se întorceau de la Paris etalând inconfundabilele pungi ale
magazinelor �Tati� (având drept client-]int\ pe imigrantul
nefericit din lumile a treia [i a patra) [i opulen]a etalat\ azi la
revenirea în ]\ri[oar\. De la �Tati� la �Armani�, îns\, nu e
vorba de evolu]ia gustului. Ci de triumful cinismului. Nici
nu-mi trece prin cap s\ sus]in tâmpenia c\ a[ prefera s\-i v\d
pe politicienii români întor[i la epoca [epcii proletare [i a
tunicii, la T\tucul Stalin. M\ întreb doar: de unde banii
pentru via]a de vis tr\it\ de prea mul]i dintre politicienii
no[tri de frunte?

L\sând deoparte categoria afaceri[tilor (de[i am mari
dubii c\ ei pot exercita meseria de parlamentar, o meserie de
dou\zeci [i patru de ore din dou\zeci [i patru, [i, în plus, s\
se concentreze la bunul mers al unei afaceri cât de cât oneste),
l\sându-i [i pe cei care vor fi mo[tenind mari averi, tot r\mân
destui incapabili s\ explice, nici în ruptul capului, diferen]a
enorm\ dintre veniturile legale [i standardul de via]\ exhibat
ciocoie[te (ma[ini de lux, vile la munte [i la mare, concedii
în str\in\tate etc. etc.) {i atunci? Atunci, e limpede de ce se
pr\bu[eºte leul [i de ce pompierii din parlament ajung la
locul incendiului dup\ ce cl\direa s-a transformat în scrum.

Nesim]irea [i cinismul n-au f\cut nicicând cas\ mai bun\
decât în aceste vremuri de restri[te. Gâng\velile lui Ion
Diaconescu, un str\bunic dispus nu numai s\ ierte [i s\
explice potlog\riile nepo]ilor [i str\nepo]ilor, ci chiar s\ le
încurajeze prin incapacitatea de a rosti o fraz\ coerent\,
furi[area neru[inat\ a politicienilor în consilii de adminis-
tra]ie grase, ciolaniada odioas\, în care l\comia endemic\ a
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pedeseri[tilor [i-a dat mâna cu profta de înavu]ire tot mai
nes\]ioas\ [i la oamenii Conven]iei Democrate, induc un
mesaj apocaliptic: domnilor, din ]ara asta trebuie s\ se aleag\
praful, a[a c\ înfrupta]i-v\ cât mai pute]i!

Detest s\ m\ plasez pe pozi]ia sorcovelilor patriotice
ieftine, cu un gre]os iz de circ politicianist, pentru c\ aici e
vorba de cu totul altceva: de îns\[i supravie]uirea ]\rii. Dac\
acest jaf bestial nu se opre[te, m\ îndoiesc c\ foarte curând
vor mai avea domnii Roman, Meleºcanu, Nãstase, Berceanu
[i al]i rivali ai lui Petronius, faimosul arbiter elegantiarum,
în fa]a cui s\-[i etaleze costumele de la Paris [i cravatele
înflorate new-yorkeze. Pentru c\ în sahara spre care ne conduc
în cale[tile lor aurite vor avea nevoie maximum de o lop\]ic\
[i de o g\letu[\ pentru a aduna molozul patriei.

Alienarea, forma stranie de nebunie care i-a cuprins pe
admnistratorii ]\rii, setea nevrotic\ de c\p\tuial\ explic\
multe, dar nu explic\ totul. Pe lâng\ astfel de evidente boli,
mai exist\ ceva care scap\ ra]iunii: ast\zi, în România, se
confrunt\ f\r\ menajamente dou\ tabere, inegal distribuite,
care se lupt\, dispre]uind orice regul\, pe trupul muribund al
unei societ\]i putrefacte. Unii sunt mâna]i de obsesia supra-
vie]uirii de pe azi pe mâine. Ceilal]i, de patima boln\vi-
cioas\ a îmbuib\rii. Clase sociale întregi se târâie printre
ruinele unui sistem falimentar, m\run]elind cu disperare sala-
riile de mizerie. În acela[i timp, o mân\ de privilegia]i î[i
rotunjesc conturile în b\nci str\ine, tr\ind suspenda]i în
baloane umplute cu heliul verzui al dolarului, izola]i de
viermuiala � e drept, dizgra]ioas\ � a prostimii pe spin\rile
c\reia s-au c\]\rat.

Ar fi extraordinar dac\ aceste privilegii ar proveni din
munc\, din ini]iativ\, ba chiar, la limit\, din specul\ � îns\
într-un cadru firesc, deschis. Nefericirea noastr\ e c\ averile
fabuloase ([i nu chiar de �carton�, precum se spune: cartonul
e doar ce �suprabugetarii� las\ în urma lor atunci când se
întâmpl\ ca broasca umflat\ a venalit\]ii s\ plezneasc\ � dar
acestea sunt excep]iile demagogice care confirm\ trista
regul\) au ap\rut prin jaf sistematic, prin complicitate mafio-
tic\ [i prin furt calificat � ba chiar supercalificat! Ce ferici]i
am fi s\ vedem m\car un inginer cu ini]iativ\, m\car un
investitor inspirat care s\-[i contruiasc\ bun\starea folosind
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metodele pie]ei libere, [i nu sorbind cu paiul, ca dintr-o
oranjad\, din mult-pu]inul mon[trilor economici hr\ni]i de la
bugetul de stat.

Firmele-c\pu[\, despre care se vorbe[te din ce în ce mai
mult, sunt doar proiec]ia în economic a ceea ce societatea
româneasc\ tr\ie[te la nivel politic. De la partide-S.R.L.
(faza romantic\ a tic\lo[iei, dac\ se poate spune a[a), am
ajuns ast\zi la partide-trust. Coco]a]i pe buza muntelui, politi-
ca[trii împin[i la înaintare fie de Securitate, fie pentru c\
posedau un miros mai dezvoltat al pr\zii, vor acum s\ trag\
fermoarul [i s\ trânteasc\ u[a în nas celor ce-ar îndr\zni s\
escaladeze piscurile parlamantare. M\ mir doar c\ îmbuiba]ii
respectivi nu observ\ c\ stau pe marginea unui vulcan a c\rui
lav\ a luat-o de mult în sus pe canalele eruptive.

S-a ajuns pân\ acolo încât cei afla]i în barc\ îi altoiesc
f\r\ sfial\, în cap, pe semi-îneca]ii ce încearc\ s\ se prind\
m\car de marginile ambarca]iunii. Nulit\]ile agresive ies la
atac [i trâmbi]eaz\ cu neru[inare: s\ fie clar, nimeni nu le va
lua lor ciolanul de la gur\! Ce idee! S\ înlocuie[ti sistemul
alegerilor pe list\, la înghesuial\, cu primejdioasa metod\ a
vot\rii omului, [i nu a siglei de partid! Unde s-a mai pomenit
a[a ceva? {i ce se va întâmpla cu aceast\ caracud\, pe cât de
silen]ioas\, pe atât de harnic\ la ron]\it? Bur]ile umflate [i
osânza depus\ între timp pe creier i-ar împiedica s\ mai
func]ioneze în vechile locuri de munc\ de unde au fost pro-
pulsa]i, prin magie de partid, în banca întâi a vie]ii publice.

Spaima de competen]\ [i de concuren]\ i-a adus în situa]ia
de a fi la fel de resping\tori [i de odio[i precum fo[tii membri,
pe via]\, ai comitetului central bol[evic. Teama de �arti[ti� [i
de �fotbali[ti� le dovede[te nu doar idio]enia, ci [i abjec]ia:
exemplul �fotbalistului-tenisman� Nãstase, c\zut cu succes
la alegeri, e un contraargument cu care ar trebui, la propriu,
s\ li se dea în cap. Ea dovede[te � mai e nevoie s-o spun? �
frica animalic\ de a nu li se vedea, prin contrast, inteligen]a
de nivel zero. Mai bine a[a, sub aripa unche[ului Diaconescu,
a babacii Iliescu [i a naºului Mãgureanu. Dac\ tot l-au ratat
pe Ceauºescu (dar nu to]i l-au ratat!), s\ se aburce m\car în
hamacurile, b\l\ng\nindu-se ademenitor, disponibilizate în
urma eject\rii iliesciano-voicaniene! (31 martie 1999)
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Afacerea }igareta Zero

Pe la mijlocul anilor �80, la instigarea prietenilor mei
Mircea Nedelciu [i Dan Stanciu, fum\tori înr\i]i, am devenit
traficant de ]ig\ri. Mai precis, de ]ig\ri sârbe[ti. Redac]ia
revistei la care lucram ([i la care mai lucrez) era avantajos
plasat\ într-o zon\ de intens\ fojg\ial\ �bi[ni]\reasc\�. Era
suficient s\ cobor din Olimpul culturii socialiste, pentru a
nimeri într-o Agor\ comercial\ pestri]\, în �economia de
pia]\� clandestin\, care migra de la un cap\t la altul al str\zii,
în func]ie de vigilen]a sau coruptibilitatea �organului�. Cu
�cartu[ele� de Vikend sub bra], urcam fericit în birou [i
confec]ionam cu abilitate pachete pe care le depuneam la
po[t\ cu un în\l]\tor sentiment al datoriei împlinite. Între
timp, faima îmi crescuse [i începusem s\ �export� masiv [i la
Oradea, furnalelor Cistelecan [i Podoab\! Nu [tiam c\, în
felul acesta, deveneam premerg\torul unei ocupa]ii care,
peste ani, avea s\ se transforme într-un adev\rat sport na]io-
nal. Dac\ a[ ]ine la întâiet\]i [i dac\ nu mi-ar repugna
protocronismele, a[ putea sus]ine c\ sunt unul din str\mo[ii
lui Tru]i & comp.!

L\sând gluma la o parte, îmi va fi greu s\ uit c\, vreme
de mai mul]i ani, pozi]ia vestic\ a Timi[oarei mi-a dat prilejul
s\ fericesc destule soþii de scriitori c\rora le trimiteam plicuri
de Vegeta [i c\ orice vizit\ la Bucure[ti îmi asigura o
popularitate sigur\ printre copiii prietenilor, c\rora le adu-
ceam cutii de Guma za zvakanje � un �chewing gum� sârbesc,
de-o savoare incomparabil\, dac\ ne gândim la ceea ce oferea
pia]a româneasc\ �, sau delicioasele Euro-krem.

N-am s\ uit nici c\ tot �de la sârbi� mi-am cump\rat, în
1967, într-o pia]\ din Arad, primul meu costum de blue-jeans.
{i nici c\, ani în [ir, am purtat c\m\[i introduse în România
prin contraband\ cu vecinii de peste Dun\re. {i tot de la ei
veneau [i �rolling�-urile de material plastic, viu colorate, ce
ne f\ceau s\ ne sim]im egalii Beatles-ilor [i ai altor rocker-i
anglo-saxoni. Dup\ cum, fire[te, r\mân definitiv ata[at de
prietenul meu Milan, al c\rui rafinament muzical [i gust
artistic le invidiez de vreo treizeci de ani f\r\ încetare, înc\
din prima noastr\ adolescen]\.
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Nu e cazul s\ multiplic exemplele � sper c\ s-a în]eles ce
voiam s\ spun: ca foarte mul]i români, mai ales dac\ locuiesc
în vestul ]\rii, am o experien]\ direct\ a Serbiei [i a sârbilor.
O experien]\ absolut extraordinar\ � de n-ar fi decât admira]ia
fa]\ de marii lor scriitori, dar [i prietenia cu foarte mul]i
dintre poe]ii [i prozatorii care locuiesc chiar aici, în imediata
noastr\ apropiere.

Nu am prea multe de spus în leg\tur\ cu bombardarea
Iugoslaviei de c\tre trupele N.A.T.O. pentru c\, pur [i
simplu, e un fapt împlinit. E uluitor c\, în anul 2000, în plin\
Europ\, umanitatea nu are înc\ resursele de a rezolva pro-
blemele popoarelor decât recurgând la for]\. Dar e la fel
de uluitor c\ un popor care a avut un gust [i o experien]\
a libert\]ii infinit superioare nou\, românilor, a acceptat,
într-un moment în care nimeni nu putea s\-i mai impun\
acest lucru, cizma dictaturii comuniste. Sârbii au ajuns s\-l
adore pe Milo[evici tocmai când semenii s\i, de la Ceauºescu
la Jaruzelski [i de la Honecker la Jivkov, erau împin[i în lada
de gunoi a istoriei!

Acesta e un lucru clar. Dup\ cum la fel de clar e c\,
imediat dup\ moartea lui Tito, sârbii majoritari au dus
o continu\ politic\ de provocare la adresa celorlalte etnii.
Decizia dictatorial\ de a restrânge drastic, pân\ la anulare, în
1989, autonomia provinciilor Kosovo [i Vojvodina, locuite,
în majoritate, de ne-sârbi, a constituit momentul în care
politica na]ionalist\ iresponsabil\ a aprins fitilul butoiului cu
pulbere care-a explodat în martie 1999. Or, pentru asta nu
poate fi învinuit Occidentul!

Dimpotriv\. Bun\starea evident\ a ]\rii vecine, prospe-
ritatea de necomparat cu a nici uneia din ]\rile �lag\rului
socialist� se datoreaz\ tocmai Occidentului! În vremuri în
care noi nu puteam c\l\tori nici m\car în... Iugoslavia, sârbii
b\teau în lung [i-n lat mapamodul, f\când, înc\ din anii �60,
afaceri la care noi nu puteam nici m\car visa. Perfect racor-
da]i la modul de via]\ apusean, iugoslavii [i-au fructificat din
plin unicitatea în sânul ]\rilor cu regimuri comuniste. Decenii
în [ir, Iugoslavia a fost, pentru vestici, singura veste bun\ ce
venea dinspre R\s\rit.

Nu în]eleg nici în ruptul capului cum au fost capabili
sârbii s\ renun]e la toate acestea, la locul privilegiat din
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Europa, în schimbul a... ce? În schimbul lui Milo[evici!
Sigur c\ e lipsit de onestitate s\ identifici un întreg popor cu
un singur om (fie el [eful statului). Dar ce-]i r\mâne de spus
când poporul însu[i clameaz\ aceast\ identificare, zi de zi [i
ceas de ceas? Ce s\ în]elegi altceva decât c\ ideile des-
creierate ale ultimului stalinist european sunt îmbr\]i[ate
entuziast de cvasi-unanimitatea popula]iei din Serbia? Încerc
s\ m\ transpun � [i nu mi-e u[or � într-o situa]ie ipotetic
similar\ a României de pe vremea lui Ceauºescu. Am fi fost
noi la fel de solidari cu un dictator deschis anti-democratic,
paranoic, megaloman [i, finalmente, criminal? Mi-e greu s\
cred acest lucru. Din nefericire, în acele vremuri Occidentul
înc\ nu realizase cât de primejdio[i pentru propriile ]\ri sunt
�popularii� dictatori, demen]ii ale[i întotdeauna cu procente
ce nu sc\deau sub 99 la sut\. Lec]ia iugoslav\ � dac-ar fi s-o
reducem la o singur\ înv\]\tur\ � ne arat\ ce ravagii poate
provoca na]ionalismul. Politicienii români care [i-au f\cut
din na]ionalism un stindard ideologic ar trebui s\ ia aminte [i
s\ se îngrozeasc\.

R\zboiul e, de-acum, un fapt împlinit. Asist\m (vai, ce
lamentabil sun\ acest cuvânt!) la o confruntare mult mai
încrâncenat\ decât aceea dintre o ]ar\ c\zut\ în mrejele
dictaturii comuniste [i un grup de state c\rora nici m\car Ion
Iliescu nu le-ar putea contesta caracterul democratic. Lumea
a intrat în faza în care vechi concepte precum �indepen-
den]\�, �suveranitate�, �na]iune� sunt supuse unui examen
radical. Probabil c\ foarte mul]i dintre noi nu suntem preg\ti]i
pentru aceast\ nou\ sfidare a post-modernit\]ii politice.
O v\d zi de zi în presa noastr\, pe canalele de televiziune,
unde vedetele publicisticii se comport\ jalnic, transpunând
dramatica ecua]ie iugoslav\ în termenii a ceea ce-[i închipuie
ei c\ înseamn\ democra]ia, societatea civil\ [i libertatea
individului.

Nu m\ pot îns\ împiedica s\ visez c\ m\car în acest al o
sut\lea ceas al tragediei sârbii vor avea demnitatea s\ fac\
ceea ce am f\cut noi românii, un popor, dup\ cum spuneam,
mult mai pu]in dispus la comportamente eroice: s\ realizeze
c\ toate aceste nenorociri pot fi anulate printr-un simplu
gest: al înl\tur\rii sângerosului dictator [i revenirii la masa
tratativelor. N-o vor face, fire[te. Pentru c\, din nefericire,
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au început s\ coboare dramatic pe spirala tragediei: nefasta
decizie de a se al\tura alian]ei Rusia-Belarus va constitui,
vai, o catastrof\ infinit mai mare decât aceea a podurilor
d\râmate [i a cazarmelor aruncate în aer. Pentru a sc\pa
de N.A.T.O. au de f\cut un singur lucru: s\-l elimine pe
Milo[evici. Dar pentru a se elibera de (bela)ru[i, vor avea de
f\cut un lung ocol prin Evul Mediu.

...Iar noi, contrabandi[tii de alt\dat\, promotorii
�}igaretei Zero�, va trebui s\ înv\]\m numele unor cu totul
altfel de m\rfuri... (29 aprilie 1999)

Budismul,
variant\ cre[tin-democrat\

Nu e nici un secret c\ victoria din noiembrie 1996 a
Conven]iei Democrate reprezint\ triumful postum al lui
Corneliu Coposu. Un analist cinic al acelor vremi ar fi putut
spune c\ liderul ]\r\nist a disp\rut exact la timp. Inflexi-
bilitatea sa � factor de coeziune a opozi]iei � a durat suficient
[i a fost destul de puternic\ pentru a-i ]ine împreun\ pe
adversarii iresponsabilului regim neo-comunist instaurat de
Ion Iliescu. Anul scurs între moartea lui Corneliu Coposu [i
alegeri a contribuit la crearea unei mitologii aproape mistice:
românii s-au repezit la urne ca [i cum ar fi urmat s\-l aleag\
pe Corneliu Coposu, [i nu pe mediocrii s\i companioni.

Gâng\velile penibile de care am avut parte, încremenirea
senil\ într-o inactivitate p\guboas\ (dar extrem de lucrativ\
pentru �vechea gard\�) a unei echipe ridicate la putere exclu-
siv pentru c\ hazardul îi adusese în preajma lui Corneliu
Coposu au început rapid s\ dezam\geasc\. Obtuzitatea vârfu-
rilor ]\r\niste (destui dintre ei cu probleme ru[inoase de
dosar), tactica � excelent\ în vremea opozi]iei, nefast\ o dat\
cu ajungerea la guvernare � a încremenirii pe pozi]ii de
inflexibilitate [i inactivitate au transformat cel mai important
partid al opozi]iei în forma]iunea cea mai vulnerabil\.

Astfel se explic\ atacurile �tinerilor lupi� ai lui Petre
Roman, care au sim]it c\ pot rupe o halc\ [i mai zdrav\n\ din
jambonul puterii. Ceea ce au [i f\cut. Neobi[nui]i s\ gân-
deasc\ de capul lor � strategul Corneliu Coposu nu-i înv\]ase
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[i asta! � senecþii ]\r\ni[ti au pierdut partid\ dup\ partid\ [i
ocazie dup\ ocazie. Dac\ mai ad\ug\m c\ pre[edintele ]\rii,
Emil Constantinescu, provine tot din ograda ]\r\nist\, avem
tabloul unui dezastru ca la carte. Îmb\ta]i de aerul tare al
succesului, fiecare dintre ei se imagina, ca-n mitologia
budist\, întruparea p\mântean\ a În]eleptului Coposu. Dac\
în plan economic, social [i politic aceast\ tr\ire mistic\ a dus
]ara la dezastru, ne r\mâne speran]a ca m\car în plan religios
vom revolu]iona sistemul de credin]e mondial!

C\, imediat, din trunchiul adormitului Coposu au început
a se desprinde adormi]i mai mici, de[i vii, e în logica lucru-
rilor. Un budist, în felul s\u, e [i Victor Ciorbea. Cu atât mai
mult cu cât lentoarea gesturilor sale aminte[te frapant de
pozi]ia îndelung meditativ\ a lui Buddha. Somnolent ca un
nou-n\scut, buimac [i concurând ca vitez\ de reac]ie melcul,
dl. Ciorbea [i-a dat seama c\ ]\r\ni[tii n-au f\cut nimic abia
dup\ ce � probabil tot în timpul somnului � a sc\pat din mân\
sceptrul prim-ministerial. De[i el, [i nimeni altcineva, a
asigurat alinierea lin\ a dezastrului iliescian cu cel constan-
tinescian, dl. Ciorbea sus]ine c\ n-a fost l\sat s\ fac\ nimic!

C\ n-a f\cut nimic, e clar. Dar de ce iese abia ast\zi în
public [i d\ vina pe al]ii pentru ceea ce constituia responsa-
bilitatea sa de c\p\tâi? Dl. Ciorbea renun]\ la mu]enie abia
dup\ ce speran]ele de a se vedea repus în scaunul de frunte
s-au ruinat dramatic. Din p\cate, nu-l pot crede nici cât
negru sub unghie. De n-ar fi decât nefericita demitere a lui
Valerian Stan [i tot a[ avea dubii în leg\tur\ cu moralitatea
domniei-sale. Dar nu mi-a[ fi închipuit niciodat\ c\ un om
care afi[eaz\ convingeri politice atât de onorabile poate folosi
drept ramp\ de re-lansare politic\ o emisiune de televiziune
girat\ de Adrian Pãunescu! Aici s-a ajuns: cre[tin-demo-
cra]ia î[i d\, f\r\ ru[ine, mâna cu naþional-comunismul!
Ãsta da, budism!

Plecarea intempestiv\ din P.N.}.C.D. a lui Victor
Ciorbea [i a fra]ilor Boil\ (doi b\trânei c\zu]i din lun\,
incapabili s\ realizeze c\ nu mai suntem în Transilvania
secolului al XIX-lea, ci într-o ]ar\ balcanic\ de la sfâr[itul
milenului!) ne arat\ c\ mo[tenirea Coposu s-a epuizat. Cele
v\zute în ultimul an [i jum\tate în partidul lui Maniu [i
Mihalache sunt prestaþiile unor p\pu[i care valseaz\ (vorba
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vine!) dup\ cum le cânt\ fie serviciile secrete, fie l\comia,
fie resentimentul, fie prostia.

C\ guvernarea Conven]iei Democrate a intrat în ultimul
act o dovedesc accesele suicidare ale politicienilor ce se
revendic\ �moralit\]ii� de inspira]ie coposian\. Ce s\ spui
despre un ministru de Interne precum Dudu Ionescu, a c\rui
unic\ obsesie e s\-i fac\ sc\pa]i pe mili]ienii infractori [i pe
ofi]erii de armat\ criminali? Sacrificarea lui Viorel Oancea �
explicat\ pueril, prin �incompatibilitatea� func]iei sale cu
postura de om de afaceri � e un exemplu tipic prin care
resentimentarismul ]\r\nist în]elege s\ sfâr[easc\ o guvernare
deplorabil\. Ap\rut din neantul slug\rniciei, sigur c\ d-lui
Ionescu un personaj care a dovedit, în momente tragice pentru
]ar\, eroism, îi este suspect. M\ întreb de ce ministrul de
Interne n-a luat nici o m\sur\ împotriva subordona]ilor care
au p\tat haina militar\ dedându-se la furturi calificate: ce
altceva decât ho]ie e luarea de împrumuturi cu dobânzi prefe-
ren]iale [i înmul]irea banilor prin plimbarea lor dintr-o banc\
în alta? A fost vreunul din profitorii în uniform\ destituit?
Sau m\car mustrat? Poate n-am aflat noi [i, în acest caz,
i-am fi recunosc\tori d-lui Dudu Ionescu pentru vigilen]a
ar\tat\.

{i atunci, unde e etern trâmbi]ata moralitate a ]\r\-
ni[tilor? În jiu-jitsu-ul de mahala practicat de ministrul de
Interne pentru a-[i elimina, dând cu coatele [i cu picioarele,
adversari în care presimte, umilitor, superioritatea moral\?
Sau în declara]iile senile ale lui Ion Diaconescu, precum c\
tratatele încheiate de România cu ]\rile vecine nu au nici o
valoare? Dar ce are atunci valoare? Alerg\tura voiniceasc\
a �veteranilor� dup\ privilegii [i aranjamente? Am avut un
enorm respect pentru suferin]a lor [i pentru umilin]ele îndu-
rate în închisorile comuniste. Dar, de-o vreme, o b\nuial\
nu-mi d\ pace. M\ întreb: dac\ acum, la b\trâne]e, sunt atât
de hapsâni [i rapace, atât de ahtia]i dup\ onoruri [i m\riri,
cum vor fi fost în tinere]e?! Nu duc gândul mai departe,
pentru c\, slav\ Domnului, exist\ suficien]i fo[ti de]inu]i
politici care se comport\ admirabil. Din nefericire, nu ei ne
guverneaz\. Ba, mai r\u, a[a cum s-a întâmplat cu dl. Ticu
Dumitrescu, au fost elimina]i f\r\ mil\ de c\tre colegii s\i
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mult prea speria]i c\ dosarele de Securitate vor da la iveal\
ni[te peisaje morale însp\imânt\toare.

Iar în ce-l prive[te pe dl. Ciorbea, nu trebuie s\ fii un
vizionar pentru a-]i da seama c-o va sfâr[i lamentabil. Dup\
alian]a intelectual\ cu Pãunescu, mai urmeaz\ doar aceea
electoral\ cu Iliescu. {i, în perspectiv\, fuziunea cu Vadim
Tudor. Pentru c\, vorba acestuia: �Drujba-i drujb\, slujba-i
slujb\�. Sigur. Numai c\ tare curios a[ fi s\ aflu care e slujba
real\ a importatorilor no[tri de budism politic. (5 mai 1999)

Cu toate pânzele sus,
spre Zona Rublei!

Amestecul tot mai pronun]at al ex-sovieticilor în criza
iugoslav\ reprezint\ pentru noi, românii, un factor de îngri-
jorare, [i nu unul de bucurie. {i asta nu pentru c\ n-am dori �
cât mai repede � ca în Iugoslavia s\ înceteze r\zboiul.
Dimpotriv\. Nu sunt un amator de scenarii catastrofice, îns\
dezinvoltura cu care dl. Cernomîrdin a preluat ini]iativa
negocierilor de pace cred c\ ascunde niscaiva în]elegeri
secrete, nu tocmai favorabile nou\. Sigur c\ la mijloc sunt
banii Occidentului, dar asta nu poate fi totul: banii ar fi curs
înspre Moscova oricum. Cred, mai degrab\, c\ în schimbul
bunelor servicii ale ru[ilor, Occidentul � tot mai speriat de
lipsa de eficien]\ a bombardamentelor, dar [i de intensitatea
alarmant\ a protestelor din propriile ]\ri � va fi extrem de
în]eleg\tor cu preten]iile acestora. Mai precis, cu crearea
unei zone de securitate care s\ cuprind\ ]\rile din jurul
Iugoslaviei. În felul acesta, atât România, cât [i Bulgaria,
Macedonia [i celelalte st\tule]e din regiune vor fi elegant
l\sate de-o parte: nici cu sovieticii, dar nici cu N.A.T.O.!

Asta în prima faz\. Pentru c\ ulterior vor urma bine-
cunoscutele [antaje (momentan experimentate pe spinarea
fostelor republici unionale): închiderea conductelor de gaz
[i petrol, renun]area ru[ilor la importurile din ]\rile vizate,
ca s\ nu mai vorbesc de reactivarea în for]\ a agen]ilor de
influen]\ [i a sprijinitorilor recruta]i în zilele de glorie ale
K.G.B.-ului. Iar românii vor putea, în fine, contabiliza rolul
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demonic jucat de regimul Iliescu ([i glorios continuat de cel
constantinescian). De[i era limpede c\, înc\ din 1990, ar fi
trebuit s\ construim alternative la cordonul ombilical ener-
getic ce ne leag\ de zona rublei, nu s-a f\cut nimic. Acelea[i
conducte ruginite ne priponesc de acelea[i pu]uri de petrol [i
z\c\minte de gaz natural de dincolo de Nistru! Dac\ nici
asta nu e tr\dare a intereselor vitale ale poporului român,
atunci chiar c\ nu mai în]eleg nimic!

Cum s-a ajuns aici, dup\ ce sor]ii p\reau s\ ne zâmbeasc\
cu to]ii din]ii? Din cauza duplicit\]ii noastre, pe de o parte,
a obi[nuin]ei de a ne da în toate b\rcile: de a semnaliza
dreapta � cum spunea un banc de pe vremuri �, dar a face
înc\p\]ânat la stânga. {i, pe de alt\ parte, din cauza obtu-
zit\]ii politicienilor occidentali, care au dovedit o incapacitate
cras\ în a sesiza particularit\]ile acestei complicate ma[in\rii
resentimentare numit\ Balcani. Orgoliile demen]iale care au
condus, într-o prim\ faz\, la situa]ia tragic\ din Kosovo, îi
împiedic\ acum pe liderii sârbi s\ fac\ [i cel mai mic pas
înapoi. Nici Miloºevici [i nici un alt politician sârb nu va fi
de acord în vecii vecilor s\-[i pun\ semn\tura pe un act de
renun]are la Kosovo. Asta ar însemna � dup\ cum îmi spunea
un prieten sârb � ca numele lui s\ fie blestemat o mie de ani
de aici înainte!

Or, tocmai asta n-au în]eles occidentalii: c\ au de-a face
cu alte legi, cutume [i loialit\]i decât cele cu care sunt ei
obi[nui]i. Lucru absolut condamnabil, m\car pentru c\ în
Statele Unite sunt publicate cele mai serioase studii despre
Europa Central\ [i R\s\ritean\, iar cei mai mari speciali[ti în
problemele zonei predau în universit\]i americane. Din nefe-
ricire, antiintelectualismul care a triumfat în politica multor
]\ri occidentale ([i care, cu ajutorul vivace al unui sistem de
�ajutorare� ce pare mai interesat de burta omului, decât de
creierul lui, începe s\ fac\ ravagii [i la noi) le d\ condu-
c\torilor o siguran]\ de sine nu numai penibil\, dar ºi cu
efecte tragice.

Ar fi fost, de pild\, suficient ca unul din ace[ti falnici
decision-makers s\ r\sfoiasc\ noul volum al lui Adam
Michnik, Letters from Freedom (University of California
Press, 1998) pentru a g\si o îngrijor\toare formul\ ce descrie
caracteristicile Balcanilor: �pu]in fascism, pu]in comunism,
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pu]in egalitarism [i pu]in clericalism�. Doza de iraþional care
subzist\ în toate ]\rile fostului bloc sovietic nu poate fi, vai,
vindecat\ doar prin expedierea ultra-sofisticatelor bombe
controlate prin laser!

Cu atât mai mult cu cât, scrie un comentator al presti-
giosului s\pt\mânal �The New Republic�, superbele realiz\ri
tehnologice nu-i impresioneaz\ deloc pe sârbi. Precizia fan-
tastic\ a rachetelor e elementul care le demonstreaz\ [i
limita: sunt arme gândite pentru un r\zboi între gentlemen-i!
Efectul lor psihologic poate fi devastator asupra unor oameni
obi[nui]i cu ordinea, cur\]enia [i... lipsa de rezistenþ\ la
mizerie a occidentalilor. Dar ele mai mult irit\, decât demora-
lizeaz\ o popula]ie care, pân\ [i în ultimii cincizeci de ani, a
fost educat\ în admira]ia luptei de partizani, a r\zboiului de
gheril\ [i a fanatismului ideologic.

Dar aceste triste realit\]i nu trebuie s\ ne cople[easc\.
Noi, românii, vom avea de jucat, în continuare, doar cartea
noastr\, pentru c\ ajutoarele din str\in\tate vor mai întârzia
înc\ mult [i bine. Privesc cu tot scepticismul a[a-numitul
plan �Marshall II�, pentru c\ am deprins, în ultimii ani,
sistemul de gândire al politicienilor occidentali: e un amestec
de pragmatism [i naivitate, de intoleran]\ [i filantropism.
Astfel încât nu m-ar mira ca sumele de bani ce se vor vota în
acest\ lun\ (dac\ se vor vota!) la Bonn s\ fie destinate
exclusiv reconstruc]iei Iugoslaviei!

Fire[te, nu trebuie s\ vedem într-o atare perspectiv\ doar
naivitatea [i incoeren]a, ci [i [mecheria [i interesul: a[a
dup\ cum bombele aruncate cu nemiluita în Iugoslavia aduc
niscaiva profituri produc\torilor de armament, [i reconstru-
irea Iugoslaviei va îmbog\]i firme (nu est-europene, desigur!)
specializate în �reabilitarea� unor ]\ri pustiite de r\zboaie, fie
c\ ele sunt plasate în Africa, în Asia [i, mai nou, în Europa!

În aceste condi]ii, România trebuie s\-[i regândeasc\
radical priorit\]ile [i capacit\]ile. Ea trebuie s\ în]eleag\ din
lec]ia iugoslav\ c\, în ziua de azi, nu se mai permite c\lcarea
în picioare a drepturilor omului, c\ etnocentrismul gre]os în
care ne complacem [i minciuna securist\ care ne domin\
gândirea nu mai au nici o [ans\. Când o lege a dosarelor de
Securitate (�Legea Ticu�) [i una a lustra]iei (�Legea George
ªerban�) sunt tratate cu tot dispre]ul de o clas\ politic\
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gravid\ de impostur\ [i incompeten]\, s\ nu ne mir\m c\
lumea se uit\ la noi chiorâ[. Sigur c\, pân\ la un punct,
pragmatismul occidental ne poate p\rea cinic, dar s\ nu uit\m
c\, zi de zi, oferim argumente stupefiante care s\ încurajeze
o astfel de atitudine.

Primejdia cea mare care pa[te România acestui moment
este drumul pr\p\stios pe care-l descria, înc\ acum o sut\ de
ani, prozatorul austriac Grillparzer (citat în cartea men]ionat\
a lui Adam Michnik): �dinspre umanism, prin na]ionalism,
spre bestialitate�. To]i cei care sunt tenta]i, în aceste vremuri
ale �grani]elor spiritualizate�, de fantasma zidului împrej-
muitor al bietei lui gospod\rii sunt sorti]i fie s\ retr\iasc\
tragedia unui zbir primitiv, precum Miloºevici, fie s\ se zbat\,
undeva la marginea lumii civilizate, într-o mizerie moral\ [i
spiritual\ perpetuã. (12 mai 1999)

Bumerangul de catifea

Dup\ îndelungi b\t\lii, legea dosarelor de Securitate a
intrat, în fine, pe mâinile celor mai avizate persoane. La
parlamentari m\ refer, desigur. Am folosit calificativul �avi-
zate� pentru c\ mul]i dintre ei î[i vor fi contemplând cu
melancolie participarea nemijlocit\ la crearea problemei pe
care ast\zi, sub pintenul necru]\tor al istoriei, se v\d con-
strân[i s-o rezolve. Câ]iva dintre ale[ii na]iunii [i-au recu-
noscut cu mândrie patriotic\ participarea la turn\torii, asupra
altora plutesc b\nuieli întemeiate, iar al]ii, afla]i deocamdat\
deasupra oric\rei suspiciuni, probabil c\ încep s\ aib\ [i ei
insomnii.

Numai a[a se explic\ tertipul grotesc prin care legea
dosarelor de Securitate devine înc\ o modalitate de manipulare
istoric\. Între varianta Ticu Dumitrescu, ra]ional\, necesar\
[i eficient\, [i ghiveciul imoral oferit ast\zi e o diferen]\ ca
de la cer la p\mânt. Dac\ textul iniþial viza îns\n\to[irea
societ\]ii române[ti, printr-o scrutare b\rb\teasc\ a trecu-
tului, formula concoctat\ de parlamentari urm\re[te s\ des-
chid\ un nou focar de infec]ie. Trucul e vechi [i duhoarea lui
securist\ nu las\ nici un dubiu asupra originii sale. El provine
din lozinca fluturat\ pervers-împ\ciuitorist în primele luni de



Masca de fiere 205

dup\ c\derea lui Ceauºescu: toat\ lumea e vinovat\ [i, prin
urmare, nimeni nu e vinovat!

Fire[te c\ lucrurile nu stau a[a. Chiar dac\ fiecare avem,
pe plan uman, sl\biciunile noastre, chiar dac\ to]i p\c\tuim
[i suferim de diverse metehne, nu to]i am coborât la fel de
adânc în mla[tina dec\derii morale. Nu to]i am fost schin-
giuitori la Securitate, nu to]i am contribuit la idiotizarea
intelectual\ a poporului, nu to]i ne-am turnat colegii, vecinii,
prietenii [i � incredibil, dar adev\rat! � chiar membrii fami-
liei! O astfel de lege este eficient\ în m\sura în care poate fi
pus\ în practic\. Ea trebuie s\ aib\ în vedere o categorie clar
delimitat\ de culpe [i persoane. Pe lâng\ accesul neîngr\dit
al cet\]enilor la propriile dosare, orice lege a lustra]iei con]ine
o filozofie preventiv\, [i nu represiv\: ea trebuie s\ bareze
accesul în zonele activit\]ii publice persoanelor care [i-au
dovedit cu asupra de m\sur\ incompeten]a moral\.

Rostind de câteva ori acest cuvânt, moral\, am atins unul
din punctele nevralgice ale societ\]ii române[ti. Pe lâng\
distrugerea propriu-zis\ a ]\rii, comunismul a reu[it [i perfor-
man]a criminal\ de a crea o specie înfrico[\toare de mutan]i:
omul f\r\ [ira spin\rii, gata s\ se vând\ pe nimic, o adun\tur\
de nenoroci]i f\r\ convingeri [i f\r\ cea mai precar\ urm\ de
caracter. Îi puteai � [i-i po]i � întâlni pretutindeni: de la
vecinul de apartament care înfund\ ]eava de canalizare cu za]
de cafea [i gr\simi ([i care te prive[te cu o ur\ visceral\
dac\-l invi]i s\ face]i împreun\ cur\]enie în jurul blocului),
la securistul care ieri te detesta pentru c\ îi d\deai b\taie de
cap cu ifosele tale intelectuale, iar ast\zi, înfundat în scaunele
Mercedesului ultimul tip, te prive[te cu un dispre] în care
discerni [i oare[icare comp\timire: ia uite ce bine-i merge
lui, în timp ce tu, prostul, e[ti împro[cat de bolidul ce
traverseaz\ silen]ios b\ltoaca r\mas\ intact\ de pe vremea
Împu[catului!

O lege a dosarelor de Securitate care se confund\ cu
legea eviden]ei popula]iei nu va avea, fire[te, absolut nici un
efect asupra îns\n\to[irii societ\]ii române[ti. Ea este astfel
gândit\ încât s\ blocheze orice form\ de pedepsire a f\urarilor
lumii îngrozitoare în care ne zbatem. În loc s\ fie redus\ la
cercul celor care decid asupra evolu]iei ]\rii, ea se întinde
ca o piftie asupra întregii societ\]i. Et pour cause! Probabil
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c\ excedat\ de num\rul denti[tilor, profesorilor, ziari[tilor,
dirigin]ilor de po[t\, profesorilor (lipsesc doar zarzavagiii
[i vidanjorii!) legea îi va l\sa în pace tocmai pe cei pe
care-i viza primii: politicienii, lucr\torii serviciilor secrete,
diploma]ii.

Dac\ n-a[ avea o imagine relativ clar\ a autorilor acestei
fraude de propor]ii, m-a[ mul]umi s\ vorbesc despre înc\ una
din ironiile sor]ii care ne împinge � pentru a câta oar\ ? � în
ridicol [i abjec]ie. Ca la noi, la nimenea: o lege care ar
trebui s\-i pun\ la punct pe c\l\i, ajunge s\ mai victimizeze
o dat\ victimele! Cam asta e logica parlamentarismului
atotbiruitor. Mult mai grav mi se pare îns\ tratamentul rezer-
vat diploma]ilor. Conform sugestiilor atât de pre]ioase ema-
nate de Camera Deputa]ilor, b\g\torii de seam\ de pe la
ambasade nu vor fi deconspira]i. Am citit de mai multe ori [i
nu mi-a venit s\ cred. Las� c\ în afara bi[ni]\relii intense [i
a mi[ma[urilor deochiate diploma]ii-securi[ti altceva nu fac.
De ce spionaj e capabil cineva care tr\ie[te în ambasad\ ca
într-un bunker, iar atunci când îndr\zne[te s\ se aventureze
o sut\ de pa[i dincolo de zidurile misiunii diplomatice e
tr\dat de accentul îngrozitor de Olteni]a (sau de Blaj, sau de
Pa[cani) [i de manierele de groapa lui Ouatu?

Nu-mi dau seama ce a prevalat în mintea parlamentarilor
când au introdus pe lista intangibililor [i diploma]ii: tic\lo[ia
[i perversiunea, ori incon[tien]a [i prostia? Nu m-ar mira ca
toate patru laolalt\. Efectul instantaneu al acestei legi va fi
dezastruos. Ce semnal mai clar d\m str\in\t\]ii decât c\
România continu\ s\-[i burdu[easc\ ambasadele cu securi[ti,
iar spoiala de deschidere mimat\ la nivel politic e puternic
subminat\ în practica activit\]ii diplomatice curente de o filo-
zofie confronta]ional\? Principalii perdan]i ai prevederilor
de acest tip sunt diploma]ii în[i[i. În felul acesta, se admite
oficial c\ diploma]ia româneasc\ e l\sat\ pe mâna serviciilor
secrete [i a spionilor de toate speþele. O jignire grosolan\,
pentru c\ destui diploma]i români nu sunt securi[ti!

Prin aceast\ prevedere, parlamentarii cu musca pe c\ciul\
dau o puternic\ ([i, pe termen lung, ireparabil\) lovitur\
activit\]ii diplomatice a României. M\ întreb de ce-l mai
]inem în fruntea ministerului de Externe pe dl. Andrei Pleºu,
care a demarat o puternic\ ac]iune de cur\]are a institu]iei de
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strigoii Securit\]ii, dac\ încerc\m s\-l mânjim, pe el [i
colaboratorii s\i, cu materia urât mirositoare a fricii de
str\in\tate, a mentalit\]ii mereu asediat\ de fantasmele na]io-
nalismului, xenofobiei [i miturilor salva]ioniste? În mod clar,
promotorii acestui demers provin din rândurile p\turii de
profitori con[tien]i c\ tocmai diploma]ia, serviciile secrete [i
politica au r\mas ultimele bastioane ale ciumei comuniste, în
ale cãrei ape tulburi se poate înota atât de avantajos.

Unde dai [i unde crap\: dup\ ce, cu eforturi supra-
naturale, a încercat aducerea acestei legi în faþa privirilor
vinovate ale atâtora dintre parlamentarii de bine ai României,
iat\ c\ dl. Ticu Dumitrescu este izbit în moalele capului.
Ini]iativa sa legislativ\ are ceva din tehnica bumerangului.
Dar un bumerang de catifea, menit s\-i pun\ la ad\post
tocmai pe lupii în blan\ de miel care au pus piedici ca pe
maidan naivului ini]iator. Dar [i s\-i aduc\ pe drumul bun al
S.R.I.-ului pe turn\torii Securit\]ii care nu se vor fi dat între
timp pe brazd\. (26 mai 1999)

�Pre[edintele nostru, premierul
vostru�?!

Tot mai des, societatea româneasc\ îmi sugereaz\ ima-
ginea unui bolnav aflat pe patul de reanimare. Dar e un
bolnav cu totul [i cu totul neobi[nuit: el a fost adus în
aceast\ situa]ie disperat\ tocmai de medicii care ar fi trebui
s\-l îngrijeasc\! Între un spasm [i altul, între o convulsie [i
alta, marele bolnav deschide ochii � doar pentru a-i închide
imediat, îngrozit: pentru c\, îmbr\ca]i în alb, zâmbind sar-
donic, doctorii au în loc de stetoscop un cle[te de tortur\, în
loc de compres\, c\ma[a de for]\, iar în loc de termometru,
electrodul unui scaun electric.

Zece ani de istorie liber\ ne-au demonstrat c\ r\ul
României provine din interior, [i nu din exterior. Sigur c\ e
mult mai u[or s\ dai vina pe str\in\tate [i în acela[i timp s\
asmu]i la r\zboaie civile (cum s-a întâmplat la Târgu-Mure[,
cum au f\cut de cinci-[ase ori, la Bucure[ti, minerii, cum pro-
cedeaz\ românii când dau foc satelor de ]igani). Din p\cate,
toate acestea se contabilizeaz\. Nu e obligatoriu ca str\in\tatea
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s\ aib\ o memorie la fel de scurt\ � [i chiar dac\ ar avea,
exist\ destui binevoitori dispu[i s\ le-o reîmprosp\teze!

Reprezentan]ii Conven]iei Democrate au c\zut, [i din
acest punct de vedere, în propria capcan\. Ajun[i la disperare,
felcerii care au maltratat iresponsabil � nef\când nimic! �
trupul muribund al ]\rii, încearc\ acum s\ dea vina pe medicii
de dinainte, care inoculaser\ injec]ia letal\. Au perfect\
dreptate, adev\rul se afl\, riguros, de partea lor: a[a e,
societatea româneasc\ a fost omorât\ de regimul Iliescu.
Setea de putere a înving\torilor de la 3 noiembrie 1996 a fost
îns\ mai mare decât spiritul de conservare. Orbi]i de luminile
balului, �democra]ii� n-au avut minima curiozitate s\ afle ce
se ascunde înd\r\tul v\lului miresei. Dac\ ar fi f\cut-o, s-ar
fi speriat de moarte [i ar fi fugit încotro ar fi v\zut cu ochii.

Într-adev\r, România lui noiembrie 1996 era o femeie cu
chipul mutilat, cu picioarele retezate, cu p\rul ars de pârjolul
nimicitor al l\comiei neo-comuni[tilor, cu pl\mânii fisura]i
[i cu inima zb\tându-se dramatic pe pieptul sfârtecat. Un
singur lucru func]iona normal în acest stârv: uluitoarea
capacitate de autoiluzionare, bovarismul frenetic [i pl\cerea
morbid\ de a vedea în minciun\ opusul s\u. Îmb\ta]i de
gândul c\ se mut\ într-un palat, jalnicii înving\tori nu [i-au
dat seama c\ duhoarea pestilen]ial\ a mor]ii se instalase
amenin]\tor. Ei se credeau miri, pe când soarta le rezervase
destinul de ciocli.

Min]ile lucide au cerut, imediat dup\ alegeri, noii puteri
s\ nu preia de la regimul Iliescu gestiunea f\r\ un riguros
control prealabil al mo[tenirii. Sigur c\ Petre Roman s-a
opus cu ghearele [i cu din]ii, pentru c\ avea de ascuns tic\lo[ii
legate de cei mai sângero[i ani din istoria ultimelor decenii.
Îns\ opozi]ia lui putea fi u[or înfrânt\ dac\ liderii Conven]iei
Democrate ar fi fost altceva decât ni[te fripturi[ti de doi bani.
Pentru ei, profitul imediat [i satisfacerea orgoliului de ve[nici
lachei ajun[i, în fine, pe tronul st\pânului au fost mai puter-
nice decât instinctul de conservare.

Nu [tiu ce obraz mai are ast\zi dl. Diaconescu s\ se
cabreze pe pozi]ii autoritariste în C.D., dup\ ce a redus acest
vehicul al democra]iei la dimensiunile unei b\rci de hârtie
într-un lighean cu acid sulfuric. Doi ani în care ]\r\ni[tii
nu [i-au ar\tat decât impoten]a, pedi[tii neru[inarea, iar
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liberalii dezorientarea sunt mai mult decât suficien]i pentru a
determina m\suri radicale în interiorul coali]iei. S-a min]it
atât de mult, încât lumea nu mai discerne nici eventualele
adev\ruri. Invocarea în de[ert a motivelor ini]iale ale dezas-
trului nu mai intereseaz\ pe nimeni, pentru c\ medicii adu[i
la c\p\tâiul muribundului se dovedesc la fel de nefa[ti ca [i
nepo]ii doctorului Menghele care-i aplicaser\ tratamentul
letal ini]ial.

E limpede c\ dac\ ]\r\ni[tii î[i vor p\stra dreptul de
conducere discre]ionar\ în C.D., [ansele acestei coali]ii de a
juca un rol cât de cât important pe scena politic\ româneasc\
(pentru c\ de conducere nici nu mai poate fi vorba) sunt
egale cu zero. Din nefericire, semnalele venite dinspre miezul
dur al P.N.Þ.C.D. nu anun]\ nimic bun. Lupta pentru putere
în interiorul partidului este atât de crâncen\, încât anchiloza]ii
lideri, crescu]i precum buruienile în umbra lui Coposu, sunt
incapabili s\ observe pericolul imens ce provine din afar\.
Explica]iile lor disperate, încercarea infantil\ de a da vina
pe �greaua mo[tenire� sunt întâmpinate cu zâmbete belfe-
re[ti de asasinii care [i-au împlântat f\r\ mil\ cu]itele în
trupul ]\rii.

Trebuie s\ fii de-o candoare incurabil\ s\-]i apleci acum
urechile la strig\tele disperate ale guvernan]ilor. Dar ce-a
f\cut, în intervalul mai mult decât prielnic al primului an de
dup\ preluarea puterii, dl. Victor Ciorbea? Atunci ar fi
trebuit reînceput totul, a doua zi dup\ alegeri, când pedese-
ri[tii se ascundeau îngrozi]i în g\uri de [obolani. Alta ar fi
fost soarta economiei române[ti dac\ somnambulul Ciorbea
ar fi avut timp [i pentru altceva decât pentru [uete amicale la
sediul guvernului, dac\ dl. Constantinescu ar fi dedicat mai
mult timp prozaismului vie]ii politice decât metafizicii c\lu-
g\rului Vasile, dac\ justi]ia ar fi f\cut altceva decât s\ ascund\
dosarele marilor criminali economici [i politici.

Acum e mult prea târziu. Crimei comise împotriva poporu-
lui român de c\tre puterea iliescian\ i se adaug\ banditismul
ambalat în þipl\ neologistic\ al st\pânilor de azi. Sigur c\
ruina Bancorex e cauzat\ de clientela iliescian\, dup\ cum
falimentul Albinei ([i al altor b\nci care vor c\dea cât de
curând) î[i are originea în acela[i spa]iu al crimei organizate
politic. Îns\ nu-mi imaginez c\ ni[te oameni preg\ti]i vreme
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de câ]iva ani pentru a prelua puterea nu erau con[tien]i de
acest lucru la mintea coco[ului. A[a c\ nu are nici un rost s\
invoce acum un trecut pe care l-au protejat (din incon[tien]\,
din prostie, din tic\lo[ie?), pentru c\ se acoper\ de ridicol.
Situa]ia s-a complicat atât de mult, încât pân\ [i adev\rul se
ridic\ ast\zi împotriva coali]iei de la guvernare!

{tiu c\ în înaltele cercuri ale pre[edin]iei se coace acum
un scenariu de avarie. El const\ în distan]area tot mai pronun-
]at\ a d-lui Constantinescu de executiv [i de Parlament, în
încercarea de a-l salva, la viitoarele alegeri, m\car pe finul
c\lug\rului Vasile. Cu alte cuvinte, se merge pe scenariul
polonez din 1989, cu termenii u[or modifica]i: �Pre[edintele
nostru, prim-ministrul vostru� (ca s\ folosesc titlul unui
celebru articol al lui Adam Michnik). În ce m\ prive[te,
am mari dubii c\ dl. Constantinescu ar fi �al nostru�.
Dl. Constantinescu e al oricui, dar nu al reformei, nu al
onestit\]ii, nu al onoarei. E suficient s\ ne arunc\m ochii pe
lista de promisuni sfor\itoare debitate în timpul campaniei
electorale, pentru a le compara cu realit\]ile rahitice pe care
le-a provocat, încurajat sau tolerat. Salvarea României trebuie
c\utat\ în alt\ parte. Într-un an [i jum\tate, cât au mai r\mas
pân\ la alegeri, se mai poate construi o alternativ\ la
alternativa catastrofal\ iliesciano-constantinescian\. Cu asta
ar trebui început: cu inventarea unei locomotive capabil\ s\
trag\ dup\ sine ceea ce a r\mas bun din trupul intrat în
putrefac]ie al speran]elor noastre de ieri. (2 iunie 1999)

Buftea politic\

Nu [tiu dac\, în ultimii zece ani, a avut cineva r\bdarea
s\ clasifice partidele politice de la noi în func]ie de limbajul
vorbit de membrii acestora. O astfel de analiz\ ar duce, sunt
singur, la concluzii pline de semnifica]ii. Trec peste faptul
c\, în general, în România se vorbe[te din ce în ce mai
insuportabil. Ca niciodat\, �mahalaua� [i �elita� î[i împart
întâietatea în privin]a stabilirii etaloanelor negative. Nici n-ar
putea fi altfel, de vreme ce, în majoritatea cazurilor, via]a
noastr\ public\ reprezint\ deversarea, de-a valma, a rezidu-
urilor sociale în ceea ce ar trebui s\ fie vasele de aur ale
democra]iei.
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Amuzant\ la început, preten]ia ]\r\ni[tilor de a folosi [i
azi un limbaj ce-[i va fi având [armul [i eficien]a pe vremea
lui Maniu [i Mihalache, un limbaj contemporan cu s\m\n\-
torismul [i p\[unismul, începe s\ irite. Nu numai prin form\,
ci [i prin con]inut: e destul s\ pui al\turi de cuvântul
�frunta[� (adev\rat\ marot\ a ]\r\ni[tilor!) nume precum
Diaconescu, Galbeni, Lupu, Þepelea, Dejeu � ca s\ nu mai
vorbesc de Opriº ori Vasile � pentru ca efectul comic s\ se
stârneasc\ de la sine. La a[a partid, a[a �frunta[i�!

Nu cred c\ lucrurile stau mai bine nici în forma]iunile
care nu au dat neao[ismul pe p\s\rismul occidentalizant. Nu
e suficient s\ spui �conven]ie� în loc de �plenar\�, �lider�
în loc de �prim-secretar�, �a implementa� în loc de �a pune
în practic\ indica]iile toa�[ului� pentru ca peisajul s\ se
schimbe de la sine. Rostite de oamenii politici actuali � mul]i
dintre ei lupi în blan\ de miel �, ele sunt tot praf în ochii
naivilor. Mi-e din ce în ce mai team\ c\ actuala clas\ politic\
nu poate fi reformat\: ea trebuie, pur [i simplu, înlocuit\.
Cu cine? Cu cei care, în 1989, s-au revoltat împotriva cnu-
tului bol[evic. Or, cine-[i mai aduce aminte de �revolu]ia
tinerilor�? Mai nimeni. Din acest punct de vedere, un articol
al lui Cornel Nistorescu, centrat pe ideea necesarei infuzii de
tineri în via]a public\ româneasc\ e salutar. Pu]inii politicieni
tineri ajun[i în func]ii de r\spundere fac o figur\ infinit
superioar\ incapacit\]ii crase a �experimenta]ilor� (eufemism
pentru �ramoli]i�).

Un �frunta[� ]\r\nist [i un �lider� liberal � ca s\ respect
conven]iile noii / vechi limbi de lemn �, chema]i la ordine de
un moderator de televiziune ve[nic încruntat, au reu[it, de
curând, s\ dea întreaga m\sur\ a distan]ei ce-i separ\ de
realit\]ile vie]ii. Îi priveam [i nu-mi venea s\ cred: [mecheria
de cartier, tupeul de peluza a doua [i arogan]a ciocoiasc\
erau egal distribuite, astfel încât �liderul� concura în privin]a
nesim]irii [i a obr\zniciei cu �frunta[ul�, a[i, amândoi, ai
impertinen]ei reci, dispre]uitoare, proiectat\ spre telespec-
tator de la în\l]imea g\uno[eniei politice, din avionul arogant
al puterii.

Sunt sigur c\ cei doi politicieni nu se în]eleseser\ dinainte.
Nici nu aveau cum � doar se num\rã printre a]â]\torii vrajbei
dintre partidele lor! Cu toate acestea, respingeau la unison,
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cu u[urin]a unor mae[tri ai eschivei, toate afirma]iile � bine
argumentate [i documentate � ale moderatorului. Ei negau,
amuzat-indigna]i, orice idee neconvenabil\ partidelor din care
proveneau [i, fire[te, lor în[ile. De-a dreptul impresionant\
era tehnica de a nu r\spunde niciodat\ direct la întrebare. Iar
când r\spundeau, mai bine n-ar fi f\cut-o: atât de alambicat
[i de pres\rat cu minciuni era adev\rul pipernicit ce le ie[ea
din gur\, încât ]i se f\cea lehamite s\-i ascul]i. Inutil s\ spun
c\ am renun]at, dup\ vreun sfert de or\ de indignare, [i am
închis televizorul. Probabil a[a vor fi f\cut mul]i al]ii.

Nu-mi propun s\ atac înc\ o dat\ partidele aflate la putere.
Am f\cut-o � inutil � de prea multe ori. Îns\ nu pot r\mâne
impasibil la degradarea care a cuprins clasa politic\ de la
noi. Oameni normali pân\ ieri � iar vreo câ]iva de-a dreptul
capabili! � s-au metamorfozat în ni[te robo]i insensibili o
dat\ ce, sultaniza]i, devin victimele cohortelor de cadâne-
secretare [i eunuci prip\[i]i prin birourile parlamentare, gata
s\ le citeasc\ în jocul sprâncenelor cea mai neînsemnat\
dorin]\. Fire[te, n-am naivitatea s\-i cer politicianului s\ fie
milos ca o sor\ de caritate. Dar nici ipostaza aceasta de Bul\
travestit în Macho-man nu m\ prea încânt\. Prin[i în meca-
nismul puterii, ei î[i pierd însu[irile umane, dobândindu-le �
aproape f\r\ excep]ie � pe cele mai murdare [i degradante ale
antecesorilor.

Revolta cvasiunanim\ a cet\]eanului împotriva politicie-
nilor e vizibil\ nu doar în votul negativ tot mai accentuat.
Revolta e tr\dat\ [i de al]i indici: num\rul nehot\râ]ilor �
adic\ al celor care ezit\ între dou\ rele: unul [tiut de
pe vremea lui Iliescu, cel\lalt descoperit acum, sub
Constantinescu �, precum [i absenteismul masiv de la urne.
Sunt simptome de suprafaþ\ � dar cu atât mai dureroase � ale
dezam\girii omului de rând fa]\ de cei trimi[i s\-l reprezinte
în înaltele structuri ale puterii.

Petrecându-[i suficient\ vreme cu aceast\ îndeletnicire,
destui români pot fi considera]i, de-acum, politicieni � m\car
în sensul de dic]ionar al termenului. {mecheri, vicleni, sfo-
rangii, un[i cu toate alifiile, capabili s\ ias\, prin simpla art\
a datului din gur\, [i dintr-un seif � le lipse[te un singur
lucru. Inefabil, dar esen]ial: patriotismul. Printr-un straniu
proces de erodare moral\, ei transform\ actul politic al
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exercit\rii func]iilor publice într-o afacere privat\. Cu cât
mai privat\, cu atât mai gras\. Forma suprem\ a neru[in\rii
lor � dup\ cum scria de curând cineva � e a[a-zisul �drept la
imagine�. Care imagine? Imaginea de lupi h\mesi]i, alergând
dispera]i dup\ c\p\tuial\? Mascarea înd\r\tul �intereselor
partidului� a celor mai josnice ambi]ii personale?

Ceea ce uit\, indiferent de culoare [i direc]ie, politicienii
români afla]i în activitate e c\ partidul nu e doar [leahta de
profitori care se înfige cu neru[inare la ciolan. Din p\cate
pentru ei, partidul sunt [i cei care i-au votat. Or, ace[tia
sunt � conform principiului resentimentar al func]ion\rii
vie]ii politice din România � cei dintâi de care partidele ar
dori s\ scape. Confruntarea cu electoratul e o peniten]\ vecin\
cu co[marul. Obliga]i s\ respecte minimele cerin]e ale demo-
cra]iei, dup\ ce au tr\it patru ani în perfect\ izolare fonic\ de
zgomotele nepl\cute ale str\zii, ei se v\d constrân[i, un scurt
interval, s\ renunþe la traiul dulce [i s\ dea fa]\ cu dez-
mo[teni]ii soartei de al c\ror vot au � totu[i! � nevoie.

Exist\, îns\, un indice la care politicienii no[tri sunt
demni de admirat: t\ria nervilor. Sau, mai bine zi, grosimea
obrazului. Într-adev\r, î]i trebuie o neru[inare ce frizeaz\
eroicul pentru a te prezenta senin la cer[itul de voturi, dup\
ce patru ani ai min]it f\r\ s\ clipe[ti, ai profitat cu abjec]ie
sau ai trând\vit cu spor. {i la acest capitol, diferen]ele se
[terg ca prin minune. Fie �lideri�, fie �frunta[i�, fie �prim-
secretari�, fie �domni� sau �tovar\[i�, ai no[tri se întrec în
mâr[\vii. Îi prive[ti uluit [i în]elegi, în fine, de ce a falimentat
cinematografia româneasc\: pentru c\ platourile de la Buftea
s-au mutat, in corpore, pe scena politic\! (9 iunie)

Jogging în ]ara �Scrisorii pierdute�

De-o bun\ bucat\ de vreme, puterea � prin vârfurile sale
de lance, P.N.}.C.D. [i pre[edin]ie � se prezint\ drept o
combina]ie de gafe incredibile [i de provoc\ri joase. Iar
rezultatele n-au întârziat s\ apar\. Greva înv\]\torilor [i
profesorilor e cea din urm\ izbucnire dintr-o serie care
abia începe. Min]ind cu neru[inare, înc\lcându-[i cu cinism
promisiunile, terfelindu-[i huliganic propria semn\tur\,
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guvernan]ii tr\iesc într-o realitate paralel\. Ce e drept, una
paradisiac\: au la dispozi]ie elicoptere [i iahturi, case spe-
ciale de odihn\ [i bodyguarzi cu deltoizii cât orizontul, locuri
de recuperare [i relaxare, într-un cuvânt, tot ce posed\ [i
sultanul din Brunei � cu o singur\ diferen]\: ilustrul suveran
î[i pl\te[te luxul din banii proprii, pe când guvernan]ii nu
ezit\ s\ bage mâna în buzunarul contribuabilului.

Nu cunosc toate am\nuntele acestei realit\]i aurite, dar
[tiu cum arat\ realitatea noastr\: s\r\cie, disperare, frustr\ri
enorme, spaima animalic\ de ziua de mâine, promiscuitate [i
dispari]ia oric\rei speran]e. O realitate în care � în plin centru
al Bucure[tiului � gunoaiele invadeaz\ fostele vile superbe
ale unor oameni normali, intrate, sub comuni[ti, pe mâna
unui lumpen dezabuzat, incult [i agresiv; o realitate în care
grani]a dintre gr\dina zoologic\ [i spa]iul urban s-a [ters cu
des\vâr[ire; o realitate în care, dup\ c\derea întunericului,
câinii vagabonzi fac legea, iar cer[etoria a devenit ocupa]ia
dominant\ a unei popula]ii ajunse la sap\ de lemn. (Într-o
parantez\ sugestiv\ prin grotescul ei, a[ men]iona ce-mi
spunea un prieten bucure[tean, binecunoscut analist politic:
pe jum\tate amuzat, pe jum\tate oripilat, mi-a relatat c\ de
fiecare dat\ când iese la jogging, e nevoit s\-[i umple buzu-
narele treningului cu pietre, pentru a se ap\ra de haitele
h\mesite care bântuie în zon\! Într-o înserare co[maresc\,
mi-a fost dat s\ v\d cu propriii mei ochi cum un mare
bulevard al Capitalei s-a transformat miraculos într-o secven]\
din �1001 dalmaþieni�: la trecerea mea, sim]ind prezen]a
str\in\ în spa]iul co[maresc al acestor desene animate abe-
rante, simpatic-înfior\toarele patrupede au ap\rut h\m\ind,
l\trând [i mârâind amenin]\tor, de peste tot: din ganguri, de
pe caldarâmul str\zii, din gurile de canal ale c\ror capace
fuseser\ furate demult, din gunoaiele neridicate cu lunile, ba
chiar de pe capotele unor splendide automobile occidentale
parcate pe lâng\ zidurile delabrate [i gardurile pr\bu[ite!)
Acest amestec incredibil de opulen]\ [i mizerie � ce nu
deranjeaz\ pe nimeni în România � a devenit marca distinctiv\
a unei ]\ri l\sate de izbeli[te de iresponsabilii s\i conduc\tori.

Ca întotdeauna, la capitolul acesta, trebuie evocat
dl. Emil Constantinescu. Mi-am cump\nit bine gândurile
înainte de a a[terne pe hârtie cuvântul de mai sus, dar altul
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care s\ exprime exact atitudinea sa fa]\ de a[a-zisa �Declara]ie
de la Cluj� nu g\sesc. Spun a[a-zisa pentru c\, pân\ în clipa
de fa]\, nici unul dintre cei denun]a]i drept semnatari ai
documentului n-a recunoscut c-ar fi avut m\car [tire de el. {i
atunci? Cum î[i permite un personaj a c\rui principal\
menire e s\ vegheze la respectarea legilor s\ le calce cu
cinism în picioare? Fie c\ dl. Constantinescu nu a citit
Declara]ia cu pricina, [i atunci înseamn\ c\ e o simpl\ mario-
net\ în mâna unor for]e obscure, fie a citit-o, [i atunci e un
provocator josnic.

Cum altfel s\ define[ti pe cineva care, din interese perso-
nale, r\st\lm\ce[te cu atâta rea-voin]\ con]inutul unui înscris
despre care nu se [tia decât c\ ar putea fi proiectul unei
scrisori menite s\ marcheze aniversarea a zece ani de la
Declara]ia de la Budapesta? Cum î[i permite un [ef de stat,
f\r\ a face o analiz\ cât de sumar\, s\ lanseze c\tre popula]ie
un avertisment atât de grav? Un avertisment, s-o spunem
clar, menit s\ instituie o realitate conflictual\, [i nu s-o
combat\! Ce leg\tur\ exist\ între documentul cu pricina
(îl iau drept autentic, de[i cei invoca]i ca semnatari au tot atât
de mult de-a face cu el cât are dl. Constantinescu însu[i cu
onestitatea) [i situa]ia din Kosovo? De când apelul la descen-
tralizare economic\ [i administrativ\ (pentru c\ aceasta e
semnifica]ia real\ [i unic\ a petecului de hârtie) constituie,
pentru un om normal, instigare la ur\ inter-etnic\ [i la r\zboi
civil? Dac\ nu m\ înºel, chiar din primul rând e vorba de
declaraþia unor români, maghiari [i germani ce se situeaz\ pe
pozi]ii identice, exaspera]i de centralismul insuportabil pe
care st\ coco]at\ actuala putere discre]ionar\ a regimului
Constantinescu.

Ce leg\tur\ exist\ între dorin]a românilor, maghiarilor [i
germanilor din Banat [i Transilvania de a duce împreun\
(repet: împreun\!) o via]\ decent\ [i documentul din 1986
al Academiei sârbe de [tiin]\, prin care albanezii din Kosovo
erau decreta]i sub-oameni, insecte d\un\toare care se înmul-
]esc primejdios [i care trebuie, prin urmare, stârpite? Scri-
soarea... interceptat\ de intelectualii cu grade ai domnului
Constantinescu e departe de toate aceste elucubra]ii. Acuza
de federalizare nu exist\ decât în mintea înfierbântat\ a unui
pre[edinte r\mas în pan\ de idei [i de sus]in\tori. Pr\bu[irea
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dramatic\ în sondajele de opinie probabil c\ l-a împins pe dl.
Constantinescu s\ foloseasc\ în scopuri electorale modelul
verificat al �Scrisorii pierdute� a lui Caragiale. Tare mi-e
team\, îns\, c\ bumerangul cu care se joac\ omul de la
Cotroceni se va întoarce cât de curând împotriva sa.

Înc\ mai trist e c\ gestul iresponsabil al pre[edintelui a
fost sus]inut imediat de câteva ziare importante. Dou\ sau
trei din acestea m-au contactat � cu o zi înaintea public\rii
sale � pentru a-mi cere s\-mi dau p\rerea despre atât de
primejdiosul document. Cum doi dintre presupu[ii semnatari
m\ avertizaser\ c\ la mijloc e o manipulare de tip securist,
le-am sugerat redactorilor cu pricina c\ înainte de a publica
Declara]ia ar fi normal s\-i contacteze pe prezumtivii sem-
natari, spre a înl\tura orice ambiguitate. Fire[te c\ mi-au râs
în nas: la fel ca pentru domnul Constantinescu, interesat
doar de voturi, chiar cu pre]ul provoc\rii unor conflicte cu iz
na]ionalist, redactorii-[efi ai acelor publica]ii sunt interesa]i
doar de banii intra]i [i prin astfel de fraude primejdioase în
conturi. Adev\rul, realitatea, onestitatea sunt pentru ei vorbe
goale, tâmpenii cu care nu se mai încurc\ de mult.

Nu am, în acest spa]iu al confuziilor [i al relei-credin]e
numit România, decât o consolare: c\ haitele de câini deve-
nite emblemã spiritual\ a frumoasei noastre ]\ri nu [tiu s\
citeasc\. Palid\ consolare la realitatea funest\ c\ bipezii
alfabetiza]i, coautori perpetui ai scrisorii caragialiene, se
comport\ atât de câine[te. (23 iunie 1999)

Asear\ ]i-am luat hazna

Marea problem\ cu prietenii mei americani � [i mai ales
americanii de origine român\ � este c\ nu sunt niciodat\
capabil s\ le mul]umesc cum se cuvine pentru generozitatea
ie[it\ din comun. Nu numai c\ m-au g\zduit cu lunile [i îmi
trimit cu consecven]\ c\r]i, reviste [i discuri, dar m-au pus
în contact cu oameni de-o extraordinar\ calitate � într-un
cuvânt, m\ r\sfa]\ cu acea elegan]\ [i bun\tate a omului care
tr\ie[te într-o lume normal\. Astfel încât, în rarele ocazii
când sosesc în România � neputându-le oferi altceva decât
c\r]i � mi-am f\cut un obicei din a da turul libr\riilor, în
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speran]a c\ voi descoperi niscaiva titluri care s\-i intereseze.
Slav\ Domnului, descop\r, aproape de fiecare dat\.

La fel s-a întâmplat [i în acest an, când am ajuns la
Bucure[ti la câteva zile dup\ închiderea Târgului de carte.
Libr\riile gemeau de nout\]i, a[a încât n-a fost greu s\ le
propun câteva lucr\ri tocmai ie[ite din tipografii. Cum, dou\
sau trei seri mai devreme, observasem c\ �americanii� mei
nu erau indiferen]i la [armul vechilor cântece române[ti, am
ad\ugat teancului de c\r]i [i câteva C.D.-uri cu muzica Mariei
T\nase. �Ia uite�, a exclamat unul dintre ei, �un cântec pe
care nu l-am mai auzit de-un sfert de veac: «Asear\ ]i-am
luat basma!»�.

Întâmplarea a f\cut ca în aceea[i zi s\ st\m de vorb\ cu
un tân\r politician, membru al �coali]iei�, un reprezentant al
�noului val� pe care-l a[tept\m de atâta vreme s\ ocupe
avanscena vie]ii publice. Ca o ironie a sor]ii, ne-a anun]at c\
departe de-a fi avansat vreun milimetru în ierarhia de partid
sau administrativ\, tocmai î[i depusese demisia din func]ia �
poten]ial important\ � de]inut\ vreme de-un an. Uimi]i, l-am
întrebat despre motivele renun]\rii la o carier\ ce se anun]a,
din multe puncte de vedere, plin\ de promisiuni. Ce ne-a fost
dat s\ auzim, spre indignarea disperat\ a prietenei mele
americane, care pred\ la o universitate din Mid-East � fiecare
propozi]ie a junelui politician român avea efectul unui cu]it
înfipt în inima ferbinte a unui intelectual care de[i locuie[te
în America, tr\ie[te cu pasiune orice eveniment din ]ar\ �,
a[adar, tabloul înf\]i[at de acest insider dep\[e[te în închi-
puire tot ceea ce detractorii regimului Constantinescu (printre
care m\ prenum\r, nu-i a[a?!) au spus în ultimii ani.

Nu pot descrie dezam\girea, oroarea, indignarea, dispe-
rarea [i groaza întip\rite pe chipul distinsei profesoare ame-
ricane. Des\vâr[ita ei bun\-credin]\, nostalgia dup\ un timp
[i dup\ o Românie ce nu mai subzist\ decât în memoria celor
pleca]i din ]ar\ [i nem\cina]i pân\ la cap\t de oribila expe-
rien]\ bol[evic\ erau contrazise flagrant. De data aceasta nu
mai vorbeam noi, cârcota[ii, cusurgiii, ve[nicii nemul]umi]i,
intelectualii �isterici� [i ideali[ti, ci un reprezentant al
establishment-ului. Un tân\r inteligent, calm, cât se poate de
pragmatic � ale c\rui propozi]ii erau cu atât mai greu de
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contestat, cu cât aveau de partea lor argumentul implacabil al
experien]ei tr\ite direct.

Ceea ce �o anumit\ parte a presei� constatase înc\ din
primele luni ale lui 1997, iar acum, în 1999, a devenit loc
comun al tuturor mass-media române[ti, ne era confirmat cu
întâmpl\ri [i fapte incredibile. Da, clasa politic\ româneasc\
e corupt\ pân\-n m\duva oaselor, da, �ai no[tri� sunt la fel
de odio[i precum fuseser\ iliescienii, da, oamenii afla]i ast\zi
la putere se înfrupt\ ca ni[te hiene din trupul muribund al
]\rii, da, tic\lo[ia a ajuns pân\ în cele mai înalte sfere ale
societ\]ii, da, b\ncile sunt controlate de o mafie venal\ [i
gata de orice crim\ în clipa în care privilegiile i-ar fi pri-
mejduite, da, politicienii tr\iesc într-un lux inimaginabil,
beneficiind de avantaje la care muritorii de rând nici nu se
pot gândi, da, totul e pierdut în România.

�Vre]i s\ spune]i�, a izbucnit, sufocându-se de indignare,
prietena mea american\, �vre]i s\ spune]i c\ în ]ara asta nu-i
pas\ nim\nui de popor, de omul simplu? C\ totul e o min-
ciun\? C\ de la politicianul de cartier la [efii serviciilor
secrete avem de-a face cu ni[te farsori abjecþi?�. A[teptam [i
eu, încordat [i curios, replica proasp\tului demisionar. R\s-
punsul, pe cât de adev\rat, pe atât de crud, a sunat ca [uierul
unei ghilotine: �Da, exact asta vreau s\ spun!�.

Chiar pentru cineva care n-a prea g\sit, din 1996 încoace,
motive de încântare în faþa evolu]iei societ\]ii române[ti,
tran[an]a diagnosticului era [ocant\. Dac\ politicienii în[i[i
cunosc cu precizie starea de fapt [i continu\ s\ ne mint\ în
fa]\, înseamn\ c\ ei se pun în afara legalit\]ii! Prin urmare,
nu mai avem de-a face cu o categorie de oameni care ne
reprezint\, ci cu o resping\toare band\ de împilatori. C\derea
ceau[ismului le-a îng\duit s\ p\trund\ în via]a public\, de[i
absolut toate datele biografice de pân\ atunci îi destinau unei
existen]e marginale. Mul]i dintre ei se consolaser\ c\-[i vor
duce via]a între o g\in\rie [i alta, netrecându-le nici prin cap
c\, asemeni piratului capturat de Alexandru cel Mare, va sosi
vremea când vor avea aspira]ii de �cuceritori�!

Ne mai r\m\sese speran]a c\ înving\torii din 1996 vor fi
diferi]i fa]\ de neo-comuni[ti m\car la capitolul cinstei. Dez-
v\luirile privindu-i pe cei mai mul]i dintre ei (cazul Radu
Sârbu este doar simptomul bolii mortale care s-a instaurat în
Conven]ia Democrat\) ne-au lecuit... pân\ la îmboln\vire.
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Am ajuns s\ nu mai credem nici m\car în virgulele dintre
cuvinte � [i nu doar pentru c\ majoritatea dintre ei au serioase
probleme cu gramatica limbii române. Când vreunul pare,
cât de cât, decis s\ ia taurul de coarne (precum Ovidiu
Grecea), conspira]ia tic\lo[ilor începe s\ agite securea r\zbo-
iului, trecând imediat la represalii. Ar fi ultima gre[eal\ pe
care [i-ar putea-o îng\dui premierul Radu Vasile (una dintre
pu]inele figuri acceptabile ale actualei puteri, pentru care-mi
p\strez un dram de simpatie, m\car pentru c\ n-a devenit, de
când se afl\ la putere, mai derbedeu decât fusese înainte!).
A accepta s\-l destituie pe Ovidiu Grecea, într-un moment în
care puterea nu mai are altceva de oferit decât iluzia onoarei,
ar înseamna falimentul definitiv al Conven]iei. Cu condi]ia,
desigur, ca dl. Grecea însu[i s\ fie ceea ce pare [i nu (scuza]i
compara]ia!) un balon umflat!

Întors la Timi[oara, i-am povestit lui Marcel Tolcea, cel
mai �bucure[tean� dintre prietenii mei ne-dâmbovi]eni, un
calamburgiu de clas\, periplul prin Capitala patriei (�perla
Balcanilor�, vorba poetului). Cu umorul lui nedezmin]it,
Marcel a sintetizat totul într-o propozi]ie: �Coane, dac\
în]eleg eu bine, tu nu le-ai dat americanilor ]edeul [pronun]ie
b\n\]ean\ a siglei CD, n.m., M.M.] cu «Asear\ ]i-am luat
basma», ci pe \la cu «Asear\ ]i-am luat hazna»!�. Avea drep-
tate. Inten]ionasem s\ le restitui prietenilor mei o Românie
bucolic\, idilic\ (în care basmaua era întotdeauna curat\!),
dar îi b\gasem (pân\-n gât, ca s\ zic a[a!) într-una murdar\,
dominat\ de l\comie, cinism [i nesim]ire. O lume în care nici
m\car cadourile nu sunt ceea ce par. (30 iunie 1999)

Piramida f\r\ vârf

Condamnarea [i degradarea generalilor St\nculescu [i
Chi]ac a eclipsat, pentru o clip\, enormitatea ie[irii anti-
occidentale a d-lui Emil Constantinescu. Împrejur\rile sunt,
de-acum, cunoscute, ba, a[ zice, r\scunoscute: ele seam\n\
ca dou\ pic\turi de ap\ cu o scen\ dintr-un film proletcultist
clasic. Asemeni primului-secretar întors de pe un [antier unde
a avut loc o catastrof\, cel dintâi om al jude]ului-]ar\ d\ frâu
liber profundelor, omene[tilor sale (re)sentimente. R\v\[it
de ceea ce v\zuse, dup\ ce predase, în treac\t, [i lec]ia
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intelectual-mistic\ de rigoare (�S\ ne ias\ din cap prostia
comunist\ c\ omul poate controla natura...�), el nu mai d\
nici doi bani obligatoriei ]inute vestimentare, [i, mototolit,
asudat, dar macho, trece, în tradi]ia proletcultist-romantic\,
la r\fuiala direct\ cu universul.

Pentru neo-romanticul nostru pre[edinte, îns\, universul
are contururi precise [i denumiri concrete: F.M.I., Banca
Mondial\, N.A.T.O., Uniunea European\. Într-un cuvânt,
Occidentul. Date fiind împrejur\rile, recuzita catastrofic\ [i
discursul apocaliptic, e de presupus c\ dl. Constantinescu
rostea ni[te adev\ruri care-i st\teau de mult pe limb\. Departe
de a-i proba b\rb\]ia, vocalizele anti-occidentale au dovedit �
dac\ mai era nevoie � c\ pre[edintele nostru este necopt din
punct de vedere politic. O fi domnia sa obi[nuit cu ac]iunile
scurte, vijelioase, caracteristice adolescen]ei, dar Occidentul
gânde[te în cu totul al]i termeni. {i, mai ales, luând în
considerare timpii lungi ai istoriei.

Or, preten]iile României seam\n\, deocamdat\, cu vocife-
r\rile unui g\ligan care, ajuns în treapta a doua de liceu,
începe s\ protesteze c\ nu i se d\ [i lui un premiu. Uitând,
fire[te, c\ pân\ atunci chiulise masiv, r\m\sese corigent (ba
chiar [i repetent), avusese nota sc\zut\ la purtare, înjurase
profesorii, sp\rsese geamurile [colii, copiase la tez\, se
b\tuse cu colegii, jignise fetele. Nu e, a[adar, vina [colii c\
sunt prefera]i, în continuare, elevii ce fuseser\ silitori tot
timpul, care adunaser\ premiu dup\ premiu [i erau mândria
comunit\]ii din care f\ceau parte.

Din punct de vedere strict comportamental, [coala �
Occidentul, în spe]\ � a fost irepro[abil\. Vizitele mai
frecvente ca oricând ale unor înal]i reprezentan]i politici din
Vest sunt parte a unei strategii de aducere a României spre
Europa, [i nu de îndep\rtare a noastr\ de aceasta. Oricât ar
juca dl. Constantinescu rolul amnezicului, Occidentul ne-a
dat toate garan]iile de securitate. Nu [tiu, de fapt, ce ar trebui
s\ fac\ americanii pentru a ne consolida sentimentul de
siguran]\ absolut\. S\ ne ocupe? Poate atunci ne-am sim]i
mai liberi decât p\rem a ne sim]i acum!

Când, îns\, ziari[ti de pe la publica]ii influente, precum
un oarecare Bogdan Chirieac de la �Adev\rul�, nu par a
cunoa[te pl\cere mai mare decât a provoca grosolan [i a in-
venta tensiuni când ele exist\ doar în mintea lor, la ce s\ ne
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a[tept\m? Astfel de indivizi, care au neru[inarea de a
prezenta drept negru ceea ce e alb, [i invers, dovedesc o
inventivitate infernal\. Destui jurnali[ti români n-au nici un
scrupul s\ pun\ în gura personalit\]ilor ce ne viziteaz\ ]ara
cuvinte pe care nu numai c\ nu le-au spus, dar au afirmat
exact contrarul lor. Titlul unui articol publicat pe prima
pagin\ a �Adev\rului� în timpul vizitei d-lui Solana la
Bucure[ti afirma, tran[ant, c\ binecunoscutul om politic ar fi
partizanul reconsider\rii actualelor grani]e europene. În reali-
tate, o asemenea idee a existat doar în întrebarea reporterului
Chirieac, nu [i în r\spunsul d-lui Solana. Acesta a explicat
limpede c\ atât el, institu]ia pe care o reprezint\, cât [i alte
organisme continentale importante se ridic\ ferm împotriva
unei asemenea tendin]e!

Dl. Constantinescu î[i face, probabil, socoteala c\ eveni-
mentele în avalan[\ legate de revolu]ia din 1989 vor [terge
impresia deplorabil\ a filipicei adresate atât de inoportun
singurelor ]\ri de la care putem a[tepta, pe termen mediu [i
lung, ceva. S-ar putea ca în ]ar\ condamnarea la cincisprezece
ani de închisoare a lui St\nculescu [i Chi]ac s\ deplaseze
aten]ia opiniei publice spre aceast\ veritabil\ lovitur\ de
teatru. Occidentul nu va uita, îns\, cu siguran]\, presta]ia
lamentabil\ a lui Emil Constantinescu [i va concluziona c\,
la urma urmelor, sângele comunist nu se face ap\!

În ce-i prive[te pe St\nculescu [i Chi]ac, ei au tot dreptul
s\ se considere � pân\ în momentul de fa]\ cel pu]in � ni[te
]api isp\[itori. Sentin]a dreapt\ în cazul lor nu trebuie s\ ne
fac\ s\ uit\m contextul. Din p\cate, s-a ac]ionat într-un mod
similar cazului Miron Cozma. Ca [i acolo, [i aici s-a izolat
un episod din întâmpl\rile tragice ale lui decembrie-ianuarie
1990, [i anume partea convenabil\ unor importante personaje
politice actuale. La Timi[oara, în 16 [i 17 decembrie 1989,
crimele apar]in strictamente lui Ceauºescu [i oamenilor s\i
de încredere � St\nculescu [i Chi]ac, între al]ii. Dar la
Bucure[ti?

Receptez ca pe o ironie a sor]ii declara]ia cu totul tembel\
a lui Ion Iliescu. Profitorul num\rul unu de pe urma crimelor
din decembrie are îndr\zneala s\ vorbeasc\ despre o �eroare
judiciar\�. Gândindu-m\ ceva mai mult, cred c\ dl. Iliescu
are totu[i dreptate: poate el voia s\ spun\ c\ orice condam-
nare în cazul revolu]iei din decembrie �89 e nedreapt\ atâta
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vreme cât nu se sufl\ nici un cuvânt despre piramida de
tic\lo[i care au f\cut posibile barbariile. O piramid\ ce are la
baz\ miile de ofi]eri ai armatei, mili]iei [i securit\]ii (numai
la Timi[oara armata a tras nou\zeci de mii de gloan]e!), dar
care la vârf trebuie musai s\-l aib\ pe dl. Iliescu însu[i!
(28 iulie 1999)

P.S. Nu aveam [tire în momentul scrierii, acum dou\
s\pt\mâni, a articolului O nou\ dinastie, dac\ e cazul! de
atacul incalificabil al lui Teodor Meleºcanu împotriva d-lui
Andrei Pleºu. Ca observator al vie]ii publice române[ti, nu
pot decât s\ m\ bucur c\ am anticipat comportamentul acestei
foste slugi a diploma]iei ceau[e[tiene. Ca român, m\ revolt
c\ astfel de oameni pot avea o serioas\ priz\ la concet\]enii
mei. E suficient s\ compar\m imaginea de atunci a ]\rii cu
imaginea ei de azi [i s\ contabiliz\m vizitele personalit\þilor
str\ine în România pe timpul lui Teodor Meleºcanu (când
veneau doar port\reii de la F.M.I., îngrijora]i de felul ires-
ponsabil în care se cheltuiau banii lua]i cu împrumut de
regimul Iliescu!), cu [irul impresionant de politicieni care
ne fac vizite sub ministeriatul Pleºu, pentru a pune cap\t
discu]iei. Din nefericire, cu astfel de oameni nu po]i purta un
dialog logic. Logici ei sunt doar atunci când î[i dau arama
pe fa]\. Or, prin jalnica sa presta]ie actual\ ([i nu numai!),
dl. Meleºcanu a devenit coechipierul celui mai mare huligan
ivit în ultima vreme pe scena politic\ româneasc\, [oferul cu
maniere de temnicer, Miron Mitrea. (28 iulie 1999)

Meningopolitica

O form\ subtil\ a discredit\rii eforturilor de europenizare
a României se manifest\ în urm\toarea afirma]ie, larg
r\spândit\ la intelectualii no[tri: nu avem de ce ne face
complexe în fa]a occidentalilor, pentru c\ noi ne-am n\scut
europeni! Parc\-i v\d pe finii �europeni[ti� din aceast\
categorie cum te s\geteaz\ cu privirea când îndr\zne[ti
s\ spui c\ Balcanii n-au constituit în ultimele secole mode-
lul preferat al umanit\]ii... O vor da imediat pe filozofie
[i-]i vor reaminti ritos c\ Socrate [i Platon au fost, la urma
urmelor, balcanici... A[a e. Doar c\ nu trebuie s\ ignor\m,
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în primul caz, împrejur\rile mor]ii �maieutului�, condamnat
de majoritatea... balcanic\ a cet\]ii sale, iar în al doilea a[
observa cu mali]ie c\ pân\ ast\zi nu avem înc\ în române[te
opera integral\ a lui Platon, a[a cum au occidentalii...

Cu alte cuvinte, refuz\m s\ lu\m act de situa]ia real\,
�din teren�, [i ne prefacem a crede c\ în dou\, trei mii de ani
de istorie nu s-a schimbat nimic. Ironia sor]ii a f\cut ca
valorile pentru care luptau vechii greci s\ fie înf\ptuite mai
ales în vestul [i nordul Europei, [i nu în splendizii no[tri
Balcani... Pe de alt\ parte, cruzimea însp\imânt\toare a
vechilor triburi nordice ºi-a g\sit terenul ideal de desf\[urare,
inclusiv în zilele noastre, mai ales aici, în sud-est...

Nu-mi propun s\ rezolv în acest articol spinoasa chestiune
a apartenen]ei României, atâta vreme cât majoritatea româ-
nilor se leag\n\ în iluzia unicit\]ii [i a originalit\]ii politico-
socio-etnice. Adev\rul e c\ suntem un popor am\rât, în egal\
m\sur\ persecutat de destinul istoric [i de propriile noastre
fantasme (nu [tiu dac\ ele nu coincid!). }inem atât de mult
la ni[te formule g\unoase, încât risc\m de dragul lor s\
pierdem [i pu]inul pe care-l avem.

S\ fie limpede: nenorocirea de azi a României nu e
imputabil\ în exclusivitate comportamentului de acum. Cel
pu]in în istoria modern\ (mai jos mi-e groaz\ s\ cobor!),
evolu]ia românilor a fost un lung ºir de complicit\]i proste[ti,
aspira]ii dubioase [i tr\d\ri f\cute la lumina zilei. Or, toate
acestea se contabilizeaz\. Istoria României în secolul
al XX-lea e, pe cât de uimitoare, pe atât de fioroas\. Ceea ce
ne-a caracterizat a fost, politic vorbind, absen]a coloanei
vertebrale [i imposibilitatea de a ne respecta cuvântul dat.
Cu minime excep]ii (ca de pild\, un P.P. Carp, ale c\rui
cuvinte, �Munci]i [i civiliza]i-v\!�, în loc s\ fie înscrise pe
toate zidurile ]\rii, i-au atras politicianului ura constant\ nu
doar a contemporanilor, ci [i a urma[ilor!), românul aflat în
func]ii de r\spundere minte, în[al\, jefuie[te [i nu d\ doi
bani pe ideea de bine public.

Exist\ o memorie [i o istorie a Europei pe care continu\m
s\ le ignor\m. Chiar dac\ ne doare, nu trebuie s\ g\sim în
precau]iile germanilor numai pornirea de-a ne persecuta cu
orice chip. În fond, în acest secol am întors armele împotriva
lor de dou\ ori, dup\ ce p\ream a le fi alia]ii cei mai fideli!
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Ne-am comportat odios cu popula]ia german\ din Banat [i
Transilvania, fie trimi]ând-o în lag\re de munc\, fie în închi-
sori. Iar atunci când am putut face un ban pe seama nefericirii
sa[ilor [i [vabilor, i-am vândut cu cinism, pe bani grei,
statului federal. Ne-am obi[nuit cu minciuna în asemenea
m\sur\, încât nu mai putem respira decât prin miasmele ei
fetide. (Eu însumi în aceast\ var\ am f\cut o lamentabil\
impresie unor prieteni, în Germania, l\udându-m\ c\ eclipsa
putea fi perceput\ în întreaga ei m\re]ie doar în România!
Vorbeam [i eu, jalnic îndoctrinat de presa [i politicienii
români, imaginându-mi c\ eclipsa româneas\ devenise o pro-
blem\ planetar\! Când colo, amicii mei occidentali erau
nu doar neinforma]i, dar [i uimi]i c\ ea urma s\ fie vizibil\
[i în România!)

Min]im [i în chestiunile mici, dar mai ales în cele mari.
Ne comport\m, de pild\, cu Ardealul de parc\ el ar fi fost de
când lumea [i p\mântul feud\ a Munteniei [i Moldovei, [i
nu, cum s-a întâmplat în realitate, atribuit (condi]ionat!)
României de c\tre marile puteri occidentale. Cine mai are
naivitatea s\ cread\ c\ Unirea din 1918 au f\cut-o ardelenii
pleca]i în c\ru]e spre Alba-Iulia e, în cel mai bun caz, un
analfabet: ei merseser\ acolo invita]i s\ ia act de ceea ce
hot\râser\ cancelariile apusene, r\spunzând dezideratului
na]ional � a[a cum hot\râser\, pentru aceea[i zi, 1 decembrie,
[i în cazul Iugoslaviei (�Regatul sârbilor, croa]ilor [i slo-
venilor�), [i al Cehoslovaciei lui Masaryk.

În loc s\ respect\m condi]iile impuse de sprijinitorii no[tri
din afar\, am purces, chiar de-a doua zi, la o politic\ a
abuzurilor [i persecu]iilor, r\spunzând proste[te abuzurilor
[i persecu]iilor de pân\ atunci ale ungurilor. Spun proste[te
pentru c\ n-am sesizat c\ între timp politica lumii se schim-
base, iar noi eram tocmai beneficiarii acestei schimb\ri.
A doua jum\tate a secolului al dou\zecilea avea s\ fie domi-
nat\ de cu totul alte principii decât fusese istoria secolului
anterior. Drepturile indivizilor, libertatea [i comportamentul
democratic ajunseser\ criterii ferme într-un moment în care
noi înc\ ne leg\nam în iluziile unicit\]ii noastre mioritice.

Reflexe ale acestui comportament iresponsabil (p\gubos
numai [i numai pentru noi!) sunt vizibile zi de zi [i ceas
de ceas. E suficient s\ deschizi �Adev\rul� pentru a desco-
peri, practic, de ce se feresc occidentalii de noi ca de râie.
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Provocatoare pân\ la isterie la adresa occidentalilor [i...
ungurilor, multe din articolele acestui cotidian par comu-
nicatele unei ]\ri aflate în prag de r\zboi, [i nu de integrare
european\. Un exemplu absolut la întâmplare: în ultimele
zile, ministrul maghiar de Externe, Janos Mártonyi, a pledat
la Paris în favoarea suprim\rii obligativit\]ii vizelor în ]\rile
Uniunii Europene pentru români [i bulgari. Nu [tiu care a
fost reac]ia ziarelor bulgare la aceast\ [tire, dar [tiu care a
fost cea a �Adev\rului�. În loc s\ le mul]umim ungurilor
pentru ajutorul nesperat pe care ni-l dau, ziarul num\rul unu
al ]\rii, dup\ ce reproduce pe scurt, sec (c\ doar e de la sine
în]eles c\ ungurii sunt obliga]i s\ ne ajute, de[i noi îi spurc\m
în fel [i chip!) aceast\ [tire, pe aceea[i pagin\, dar cu litere
mult mai mari, titreaz\: �Hajdu Gábor îi amenin]\ cu pu[c\-
ria pe profesorii care încep [coala la 1 septembrie�! Leg\tura
nu e greu de f\cut [i în mintea unor români probabil c\ s-a
[i f\cut: iat\, domnilor, cine ne sunt ungurii: pe de o parte
ne duc cu vorba la Paris, iar aici la noi în ]ar\ ne bag\
în pu[c\rii! Dac\ mai ]inem seama de faptul c\ relatarea
despre demersurile ministrului ungur era paginat\ deasupra
unei informa]ii cu titlul �Un infractor ungur c\utat din 1991
a fost extr\dat ieri din Germania�, spectacolul manipul\rii
e complet!

Nu are nici o importan]\ c\ ministrul Hajdu Gábor, un
ungur, se comport\ ca un bun român, atr\gând aten]ia asupra
pericolului la care se supun copiii de români (nu [tiu câ]i
unguri tr\iesc în jude]ele vizate de ministrul S\n\t\]ii, Bac\u,
Constan]a, Ia[i, Neam], Suceava [i Constan]a). Nu are impor-
tan]\ c\ el, spre deosebire de atâ]ia români, respect\ legea,
care prevede lucruri limpezi în cazul unor epidemii de genul
nefericitei ([i ru[inoasei: semn indubitabil de mizerie [i
neciviliza]ie) molime meningitice. Important e ca jurnali[tii
de la �Adev\rul� s\ îndeplineasc\ înc\ un segment din misiu-
nea lor nenorocit\ de izolare, cu orice mijloace, a ]\rii de
adev\rata Europ\, nu de fic]iunea cultural-ideologic\ la care
ne închin\m ca la un chip cioplit. C\ lucrurile stau a[a, o
dovede[te chiar rezultatul unui sondaj men]ionat pân\ [i de
ziarul �Adev\rul�: �85% dintre ardeleni spun c\ politicienii
îi dezbin\ pe români [i pe maghiari�. Or, �politicieni� ca la
�Adev\rul�, mai rar!(8 septembrie 1999)
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Societatea de consum... nervos

Aflu din ziare c\ o comisie de �exper]i� (cum altfel?!)
se întrune[te la Timi[oara pentru a studia posibilitatea înce-
perii construirii autostr\zii dinspre vestul spre centrul [i sudul
]\rii. Din câte rezult\ din inform]ia de pres\, ar fi vorba de-o
ini]iativ\ semi-particular\. Pentru c\ bani aloca]i de la buget
pentru prezumtiva lucrare nu exist\, iar posibilitatea de
împrumuturi din exterior nici atât: centralizarea s\lbatic\ �
s-o mai spun? � sufoc\ din fa[\ orice ini]iativ\ local\.

C\ exper]ii invoca]i mai sus vorbesc de �posibilitate� [i
nu de �necesitate� e o nuan]\ care-ar putea sc\pa multora.
Nu suntem ]ara care s\ fi tr\it vreodat\ sub imperiul urgen]ei.
La noi, posibilitatea � relativismul adic\ � a dominat copios
toate celelalte forme de exprimare social\. De la imperativul
�Nu se poate, toa�[u, unde te crezi mata!�, pân\ la filozo-
ficul �Se poate [i a[a�, românul [i-a exhibat întreaga palet\ a
strategiilor existen]iale. Imobilismul tragi-comic, indiferen]a
criminal\ fa]\ de timpul care se scurge f\r\ a ne da osteneala
de a-l marca în vreun fel, complacerea într-un fel de pseudo-
societate natural\ (�Ce-o da Domnul!�) sunt departe de-a ne
califica pentru vreun rol în lumea modern\.

Pentru covâr[itoarea majoritate a românilor, modernitatea
reprezint\ un pericol la fel de mare ca molimele, cataclismele
naturale sau r\zboaiele. Am vrea, în lenea noastr\ nervoas\,
ca lucrurile s\ mearg\ din ce în ce mai bine, dar s\ nu se
modifice nimic! (N-am ajuns nici m\car la perversitatea
gândirii Ghepardului lampedusian: �Trebuie s\ se schimbe
totul, pentru ca lucrurile s\ r\mân\ la fel!�.) A[a se explic\
de ce în fruntea preferin]elor popula]iei conduc deta[at dou\
institu]ii care n-au nimic de-a face cu modernitatea: biserica
[i armata. O institu]ie cantonat\ pe baricadele unui fundamen-
talism pe care nici m\car nu-[i mai d\ osteneala s\-l ascund\
(dar care face din ea prada sigur\ a mi[c\rilor sectante, mult
mai flexibile [i infinit mai adaptabile la realit\]ile lumii
de azi), [i una care, la vârf, pare deja integrat\ în N.A.T.O.,
în timp ce la baz\ (scriu ziarele, o demonstreaz\ sinuciga[ii
aproape în serie!) e aceea[i jalnic\ adun\tur\ de ple[cari ce
dau permisiile pe pachete de ]ig\ri, de burto[i [i buh\i]i care
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numai ce e aia modernitate n-au habar (dac\ dl. Babiuc crede
c\ exagerez din nou, îl invit s\ fac\ inopinat, [i nu anun]at de
zurg\l\ii ierarhici, vizite în cazarmele din subordine!), iat\
cu ce fel de institu]ii se identific\ românul!

Dar s\ revin la drumuri. În zece ani, în afara unor cârpeli
mai mult sau mai pu]in reu[ite ale vechilor �artere� de pe
vremea lui nea Pingelic\, nu s-a f\cut absolut nimic. Acelea[i
[osele nemarcate (sau cu marcajele acoperite de noroi), ace-
lea[i gropi vesele care te zdruncin\ ca la un safari african,
aceea[i concep]ie meschin\ despre ideea de �[osea prin-
cipal\�: chiar acolo unde s-au f\cut renov\ri, drumurile au
r\mas la fel de strâmte ca [i gândirea Marelui Cârmaci, de
parc\ am fi fost condamna]i s\ ne deplas\m la nesfâr[it cu
roabele [i bicicletele. S\ ne mai mire c\ pe astfel de drumuri
o dep\[ire echivaleaz\ cu punerea [treangului de gât?

Politica în acest domeniu dovede[te, dincolo de orice
dubiu, c\ în România post-ceau[ist\ n-a existat nici o clip\,
absolut nici o clip\, dorin]a de integrare european\. {i nu m\
refer doar la presta]ia comic\ a ministrului �de specialitate�:
o simpl\ caricatur\ care vorbe[te despre cât de inept poate fi
un sistem clientelar. M\ umfl\ râsul v\zând b\t\lia care se d\
în aceste zile pentru numirea �negociatorului� integr\rii
României în Uniunea European\. Domnilor, suntem în total\
eroare! Asta e problema? Cine va lua diurnele gr\su]e [i
cine se va întoarce bosumflat de la [edin]e de prin capitalele
europene? Chiar de-ar fi vorba de-un geniu, [i nu de-un
ple[car posedând obi[nuitul IQ al politicianului român, tot ar
fi f\cut [ah-mat la întrebarea (e[en]ial\!): �Câ]i kilometri
de autostrad\ ave]i?�. Cu cei vreo [aptesprezece care leag\
nimic de nimic din Câmpia B\r\ganului [i cu suta uciga[\
Pite[ti-Bucure[ti (care, orice s-ar zice, nu spre Europa duce!)
ne facem de râsul curcilor.

Ar fi fost suficient ca vreun iste] de prin politic\ s\
studieze harta autostr\zilor continentale ca s\ vad\ cum se
face integrarea european\. {i cehii [i ungurii [i polonezii au
construit extraordinare highway-uri (cel pu]in în Ungaria ele
sunt chiar mai bune decât în unele ]\ri vest-europene!) înc\
de pe vremea comunismului. Interesant e c\, înc\ de atunci,
ele duceau cu prec\dere spre Vest! Chiar comuni[tii lor (ca
s\ nu mai vorbim de sloveni [i croa]i, care au mo[tenit ni[te
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]\ri gata europenizate � m\car la acest capitol esen]ial!)
sim]eau c\ numai de acolo le poate veni binele. La noi,
parodia de autostradã s-a f\cut în func]ie de capriciile Elenei
[i ale lui Nicu: spre Pite[ti, pentru ca ea s\ ajung\ mai
repede în circumscrip]ia-i electoral\, [i spre Neptun, unde
avea el vara treburi!

Ungurii se apropie cu autostrada tot mai mult de România,
dup\ ce, vreme de câ]iva ani, p\ruser\ s\ dea prioritate
construc]iei de drumuri în alte direc]ii. Iar când vor ajunge la
N\dlac, unde se vor [i opri, desigur (dup\ viteza cu care
înainteaz\, probabil într-un an sau doi), falia între lumi va fi
total\. Automobilistul care venind, s\ zicem, din Fran]a, va
str\bate în zbor Germania, Austria [i Ungaria, f\r\ s\-[i dea
seama când a trecut dintr-o ]ar\ în alta, se va poticni definitiv
în mizerabilul punct de frontier\ românesc. {i î[i va spune:
�Aha! Aici se termin\ Europa! Nu b\nuiam c\ Asia e atât
de aproape!�. Experien]a personal\ din aceast\ var\ îmi
confirm\ cele mai rele premoni]ii. Naivilor (sau escrocilor)
care vorbesc cu atâta aplomb despre iminenta noastr\ inte-
grare le recomand un simplu test: s\ parcurg\ acest drum [i
s\ trag\ singuri concluziile de rigoare.

Nu Huntington [i nici m\car László Tökes ne pot opri s\
intr\m în Europa, ci imbecilitatea noastr\. Regimul ilies-
ciano-constantinescian a f\cut mai mult pentru a ne rupe de
civiliza]ia european\ decât to]i Carpa]ii, toate teoriile sece-
sioniste [i filmele propagandistice idioate a c\ror analiz\
frustrat\ a devenit un sport na]ional. Sondajele de opinie ne
dezv\luie o popula]ie tot mai obosit\, tot mai îngrozit\ c\
trebuie s\ construiasc\ societatea de consum. S\ fie lini[tit\,
nu va trebui s\ construiasc\ nimic. Pentru simplul motiv c\
noi suntem de mult o societate de consum nervos, în care se
vorbe[te enorm, se flec\re[te la dimensiuni gigantice, dar nu
se face nimic. E [i acesta un stil. Atunci, îns\, ar trebui s\
punem punct minciunii [i s\ renun]\m la iluzia c\ Europa
trebuie s\ se ridice la nivelul nostru, [i nu s\ ne coborâm noi
la jalnica ei realitate consumist\!

Iat\ c\ prin autostrada maghiar\ (ajuns\ vara aceasta pân\
la Szeged) Europa se apropie de România. O întâmpin\m
a[a cum [tim noi, ve[nic originali: cu vame[i confundabili cu
borfa[ii care fojg\ie printre gunoaiele neadunate cu s\pt\mânile,
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cu un întuneric de s\-l tai cu briceagul, cu o [osea care, vreo
cincizeci de kilometri, pare s\ duc\ spre Kabul, [i nu spre
Arad, podidit\ de noroaie din octombrie pân\-n aprilie, [i cu
praf din mai în septembrie. Dac\ asta e Europa politicienilor
[i intelectualilor no[tri brusc îndr\gosti]i de Balcani, atunci
mai bine f\r\! (15 septembrie 1999)

Bingosex, bingolene, bingocinism

Unul câte unul, marile baloane ce i-au în\l]at pe
C.D.R.-i[ti la putere s-au dezumflat. S-au dezumflat cu un
fâsâit penibil, urât ca o trâmbi]\ apocaliptic\. Conduc\torii
no[tri de azi pierd teren pe propria mân\, dirija]i de o echip\
]\r\nist\ nu numai derutat\ [i dep\[it\, dar evident r\u inten-
]ionat\ [i lacom\. Promisiunile din campania electoral\ sunt
amintiri penibile. Ciudat, îns\: pe când nou\ ele ne provoac\
dureroase co[maruri, liderilor politici le isc\ doar neglijente
ridic\ri din umeri!

Prea pu]in\ lume pare s\-[i mai dea seama în România
de importan]a gesturilor morale. Ar fi [i greu, ba chiar
insolent, s\ ceri unei popula]ii de pe chipul c\reia s-a stins
lumina speran]ei, coco[at\ de biruri, umilit\ [i când pri-
me[te, [i când d\ bani, spre a-[i achita datoriile fa]\ de stat,
s\ se comporte demn. Ce moralitate s\ pretinzi unei mase
informe, s\r\cit\ [i batjocorit\ de cinsimul politicienilor?
La ce comportament etic s\ ne a[tept\m de la cei care v\d
ziua de mâine prin ce]urile spaimei [i ale disper\rii? Cum
am putea convinge un tineret n\scut apatic, în a c\rui minte
e în[urubat\ doar ideea p\r\sirii cât mai grabnice a cor\biei
scufundate pân\ la nivelul pun]ii de comand\, s\ se comporte
cu vrednicie? Ce model etic i se ofer\ românului, când
întreaga p\tur\ politic\ exceleaz\ în iresponsabilitate, ne-
cinste [i l\comie?

Mi s-a întâmplat, acum câteva luni, s\ trec pe lâng\ o
imens\ mas\ de oameni care, într-o lini[te încordat\, asculta
ordinele unor indivizi plini de energie: �Voi, trece]i mai la
dreapta, voi, ceilal]i, încolona]i-v\ începând cu stâlpul din
stânga!�. Scena, care de atunci se repet\ zilnic � [i nu doar
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în marea pia]\ timi[orean\ unde o v\d eu �, m-a intrigat
profund. Îmi evoca o demonstra]ie de 1 mai sau 23 august,
de[i nici nu sim]eam tradi]ionalul miros de mititei [i nici
steaguri ro[-tricolore nu fluturau în preajm\. �Evident�,
mi-am spus, �o grev\!�. Deduc]ia p\rea logic\, pentru c\ de
ani buni doar grevele pot s\-i solidarizeze pe români!

Curios s\ aflu c\rei categorii sociale îi ajunsese de data
aceasta cu]itul la os, m-am apropiat de un domn ce st\tea
calm [i l-am întrebat: �De la ce întreprindere sunte]i?�. M-a
privit contrariat, f\r\ s\-mi r\spund\. Am insistat cu între-
b\rile: �Pentru ce face]i grev\?�. Oarecum plictisit, dar [i
vag amuzat, mi-a r\spuns: �Nu e nici o grev\, domnule!
Aici se vând bilete pentru tombol\!�.

Umilit de lipsa mea de perspicacitate, m-am îndep\rtat în
grab\, dar nu f\r\ s\ mai arunc câte o privire înapoi, spre
mu[uroiul vioi de gamblers, spre gloata organizat\ în jurul
mirajului îmbog\]irii (sau m\car al câ[tigului) f\r\ munc\.
Aici am ajuns. Nu e ziar s\ nu fac\ reclam\ unor concursuri
tentante pentru bizonul care nu [tie cum se câ[tig\ banul, nu
e post de radio s\ nu te invadeze sonor cu promisiunea sutei
de milioane sau a miliardului. Emisiunile culturale ale cana-
lelor de televiziune au fost înlocuite de concursuri imbecile,
croite pe m\sura unor handicapa]i mintal. Domni[oare a c\ror
vulgaritate e întrecut\ doar de lungimea picioarelor, te îmbie
semi-obscen �s\ participi [i tu� (un �tu� care a devenit marca
b\tutului na]ional pe burt\ [i a amestecului de ap\ [i p\mânt
care e societatea româneasc\ de azi), actori de mâna a treia
ajun[i �embleme� ale inteligen]ei ungro-moldo-vlahe î]i
explic\ ce avantaje po]i avea dac\ �joci [i tu chiar acum�!

Etica muncii a devenit la noi o vorb\ de batjocur\, cinstea
[i onoarea stârnesc hohote de râs mai ceva decât bancurile
porcoase. Întreaga na]iune e chitit\ pe jocuri de noroc, lene
[i sex. O distins\ profesoar\ universitar\ îmi povestea c\
petrecând câteva zile într-un mare hotel bucure[tean a fost
[ocat\ de scabro[enia filmelor porno ce se transmiteau necon-
tenit la televizorul din camer\. �Dar de ce v-a]i uitat la
ele?�, am întrebat contrariat. �Evident c\ nu m-am uitat!
Îns\ chiar în frac]iunea de secund\ când treceam de la un
canal la altul eram agresat\ cu imaginile de-un naturalism
insuportabil!�
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Cum s-a ajuns aici? Prin ce vr\jitorie demonic\ s-a
metamorfozat blândul, cumsecadele, omenosul nostru popor
în haita dezl\n]uit\ pe care o vezi nu numai pe stadioane
(despre jungla care e societatea româneascã vorbesc supra-
numele sinistre ale unor echipe de fotbal, scandate cu o
pl\cere bestial\ de suporteri: �câinii ro[ii�, �lupii galbeni�,
�skins�, [i alte abera]ii de acela[i fel, care ar trebui s\ dea
mult de lucru psihiatrilor), dar [i în înalte locuri publice?
Când un Vadim Tudor vorbe[te la tribunal ca-n romanele de
ultim\ spe]\ ale lui Eugen Barbu, când Funar a transformat
xenofobia într-un mod de existen]\ la care particip\ indolent
un ora[ care pe vremuri avea stil [i demnitate, dar mai ales
când opinia public\ î[i dovede[te clip\ de clip\ la[itatea, ce
mai e de f\cut [i ce mai e de a[teptat? Ca într-o fars\ de cel
mai prost gust, în loc ca Funar s\ fie arestat imediat pentru
iscarea unui grav conflict diplomatic (sau, dup\ caz, supus
unui control medical riguros), o poli]ie care se [tie cu musca
ve[nic pe c\ciul\ îi... avertizeaz\ p\rinte[te pe acarii P\un!

Fostele vedete ale societ\]ii civile, ajunse ast\zi la putere,
se comport\ ca [i când s-ar fi n\scut cu haina militar\ [i ar fi
tr\it doar în caz\rmi. Comploturi meschine, aranjamente
dubioase [i f\]\rnicie cât încape � cam la atât se reduce
contribu]ia celor care reprezentau simbolul schimb\rii în
România. Legea dosarelor de Securitate, care ar fi putut
constitui un pas esen]ial în asanarea societ\]ii române[ti,
reprezint\, dup\ ce a fost morfolit\ între din]i de parlamen-
tarii de toate culorile, documentul prostitu\rii morale defini-
tive a acesteia. Vrem s\ ne al\tur\m Uniunii Europene, dar nu
dorim nici în ruptul capului s\ facem ceea ce au f\cut nem]ii,
motorul acestei institu]ii a bun\st\rii. Cartea lui Timothy
Garton Ash, Dosarul meu de securitate, recent tradus\ la
Humanitas, o palpitant\ descriere a func]ion\rii mecanis-
mului represiunii poli]iene[ti-ideologice din fosta Germanie
de Est, va trece, fire[te, neobservat\ într-o lume în care
nesim]irea lui Iliescu [i Nãstase, abera]iile lui Vadim [i
Pãunescu, or\c\ielile de mahala ale lui Gavra sau Bãsescu,
ori tânguirea patriotard\ a mai tuturor �ale[ilor� na]iei
domin\ copios discursul public. Exist\ toate [ansele ca sin-
gurul cititor al acestei c\r]i s\ fie, pe patul de spital, înfrântul
luptei pentru aflarea adev\rului, dl. Ticu Dumitrescu.
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S\ ne mire, atunci, c\ ultima g\selni]\ a actualilor
guvernan]i e constituirea unei alian]e care-[i propune ca ]el
suprem blocarea accesului spre putere a P.D.S.R.? Numai
atât? Dar cum r\mâne cu democra]ia? Cum r\mâne cu
prosperitatea promis\ popula]iei? Cu sacrificiul conduc\to-
rilor? Cu onoarea [i demnitatea? Merit\, oare, s\ ne sacri-
fic\m al]i patru ani din via]\ pentru ca mincino[ii din 1996 s\
ne intoxice în continuare cu fumurile neputin]ei [i tic\lo[iei
lor? A[tept\m, pentru a-i revota, argumente mai solide!

P.S. Curiozit\]ii insidioase a d-lui Cristian Tudor Popescu
(v. întristat-iritatul s\u articol �Ne sluciaino!� � sper c\ am
transcris corect! � din num\rul precedent al �României
literare�) privind locurile în care m-am �instruit� îi contrapun
urm\torul extras de C.V.: {coala general\ num\rul 1 din
Arad, Liceul nr. 5 din aceea[i localitate, Universitatea din
Timi[oara (Facultatea de filologie, sec]ia englez\-francez\),
doctorat la Universitatea din Bucure[ti, burse la mai multe
universit\]i [i institu]ii culturale americane [i engleze. Din
p\cate, n-am avut prilejul s\ studiez, în nici una din acestea,
m\car o singur\ or\ de limba rus\! Astfel încât subtilit\]ile
(de vor fi fiind!) ale textului d-lui Popescu, construit pe dia-
logul subtextual, probabil familiar domniei-sale, cu marea
cultur\ [i (sinistra) politic\ a U.R.S.S., îmi sunt inaccesibile.
Iar în rest � r\mâne cum ne-am în]eles! (29 septembrie 1999)

Istoricule, deparaziteaz\-]i
creierul!

Am tr\it s-o vedem [i pe asta: un regizor de filme cu
comisari comuni[ti î[i iese din min]i, pe canalele de televi-
ziune, pentru c\ un grup de istorici tineri au îndr\znit s\
prezinte o variant\ asupra istoriei românilor diferit\ de aceea
avizat\ de Suzana Gâdea [i Mihai Dulea, superiorii s\i
de-anþ\rþ de la Consiliul Culturii! Ipostaza era ridicol\ nu
pentru c\, dup\ [tiin]a mea, cinepatriotul nu are o preg\tire
de specialitate � asta în România nu constituie o problem\!
Ci pentru c\ mi se p\rea jenant cã un ins care a poleit pân\
la grotesc �istoria na]ional\� are obrazul s\-[i dea cu p\rerea
într-un domeniu pe care el însu[i l-a spurcat decenii în [ir.
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Efectul a fost, dup\ cum se [tie, contrar: respingerea în
mas\ de c\tre elevi a obiectului numit �istorie�. Orice pro-
fesor onest poate depune m\rturie. Îndep\rtarea elevilor de
aceast\ materie se datoreaz\ [i manipul\rilor dezgust\toare
ale activi[tilor din spatele camerelor de filmat.

Spectacolul isteroid la care s-a dedat f\r\ jen\ p\rintele
istoriei na]ionale pe ecran panoramic are atât conota]ii poli-
tice, cât [i personale. Ca fost stâlp al propagandei comuniste,
regizorul-revolu]ionar î[i vede ast\zi periclitat\ perversa
mo[tenire na]ionalist-istoric\. Omul care a f\cut din Mihai
Viteazul un Ceauºescu avant la lettre, din Mircea cel B\trân
v\rul mai mare al scornice[teanului, iar din mia de comuni[ti
ilegali[ti o p\dure de supermen-i ce lichidau, din toate
pozi]iile, r\m\[i]ele legionare [i pe cele capitalist-chiabure[ti,
î[i iese pe bun\ dreptate din min]i. Declan[ând opera]ia de
deparazitare a trecutului, o nou\ genera]ie de cercet\tori face
primii pa[i importan]i în recuperarea adev\ratei istorii a
României.

Nu [tiu cui folose[te o istorie cosmetizat\, hiperbolizat\,
�mitizat\� � adic\ o istorie mincinoas\. Oare va cre[te brusc
P.I.B.-ul dac\ vom ascunde copiilor no[tri c\ Mihai Viteazul
a fost mai întâi un condotier, un nobil [iret, care înþelesese la
perfec]ie legit\]ile universului feudal în care tr\ia? �Sidec[ii�
r\spândi]i pe harta patriei vor deveni subit eficien]i dac\-i
vom lega de ispr\vile lui Vlad }epe[? A ata[a unor repre-
zentan]i ai f\râmi]atului sistem feudal inten]ii patriotice
�inventate� abia în secolul al nou\sprezecelea e nu numai
contraproductiv, ci [i ridicol. Oricât\ imagina]ie a[ avea, nu
descifrez în faimoasa aser]iune a banului Craiovei, �Asta-i
pohta ce-am pohtit!�, altceva decât satisfac]ia seniorului din
Evul Mediu c\ a mai ad\ugat propriet\]ilor de pân\ atunci
noi teritorii! Poate sunt [i eu o victim\ � sigur sunt! � a unei
educa]ii anume, dar, cu orice sfor]are, nu pot identifica ideea
de �patriotism� cu aceea de �poht\�. Patriotismul mi se pare
în continuare ceva nobil, de-o superb\ generozitate interioar\,
[i nu satisfacerea vreunei... pofte! Acest din urm\ cuvânt nu
avea acum câteva sute de ani, cum nu are nici azi � spune
DEX-ul! � vreo conota]ie patriotic\. A vedea în astfel de
gesturi simboluri ale românismului adânc e hazardat [i
profund prostesc. S\ ne mir\m c\ argumentelor de acest fel
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istoricii unguri le contrapun oricând zeci [i sute de exemple
în care principi maghiari �au pohtit� [i ei, uneori chiar  cu
succes, la Transilvania?

Ne înc\p\]ân\m s\ alerg\m pe o pist\ primejdioas\, c\u-
tând scandalul cu lumânarea, înfundându-ne din minciun\ în
minciun\. N-ar fi mai simplu [i mai eficient s\ recunoa[tem
c\ istoria noastr\ n-a fost întotdeauna atât de glorioas\ pe cât
pretindem? {i ce e neobi[nuit în asta? Ce ]ar\ european\
sau asiatic\ a avut un neîntrerupt [ir de momente faste? Nu
cred c\ francezii î[i fac probleme din a prezenta crudul adev\r
c\ nobilii feudali s-au m\cel\rit f\r\ mil\ între ei, ba chiar c\
nu s-au sfiit s\-i treac\ prin sabie [i pe cei din teritoriile
str\ine. Nu e ]ar\ vecin\ cu care Fran]a s\ nu fi avut conflicte
multi-seculare. {i ce dovede[te asta? Absolut nimic! Dup\
cum [irul nesfâr[it de crime fratricide ce-au m\cinat Anglia
premodern\ nici n-o urc\, nici n-o coboar\ în ochii lumii.
Pur [i simplu, tr\im într-un alt tip de civiliza]ie, având prea
pu]in în comun cu acel stil de existen]\.

Furia cu care câ]iva dintre vocali[tii de serviciu ai na]io-
nalismului [i xenofobismului s-au repezit asupra manualului
de istorie coordonat de Sorin Mitu, ca [i stârnirea, de c\tre
aceia[i, a unui scandal prostesc în leg\tur\ cu grupul statuar
din Arad probeaz\ grava imaturitate a societ\]ii române[ti.
Avem o proast\ rela]ie cu prezentul, suntem incapabili s\
rezolv\m problemele zilei, [i atunci proiect\m totul într-un
trecut necontrolabil în care, vorba celor patru Beatles-i (dup\
desp\rþire), �eram fabulo[i�! Din punctul de vedere al nive-
lului de trai al românului, e absolut indiferent dac\ la Arad se
va dezveli sau nu �Statuia Libert\]ii� (de altfel, o frumoas\
oper\ de art\, dup\ câte-mi dau seama). Dar din punctul de
vedere al prostiei noastre, am mai dobândit câteva procente.
Cu sau f\r\ statuie, Aradul are [i un trecut maghiar! A
încerca s\-l elimin\m prin astfel de metode primitive dove-
de[te doar c\ Aradul românesc, de dup\ 1918, nu se simte
nici azi legitim! Chiar dac\ la intr\ri [i-a inscrip]ionat pe
suporturi mari cât zilele, statutul � nu [tiu cât de meritat � de
�ora[ martir�!

Sunt împotriva distrugerii oric\rui fel de însemn al trecu-
tului. Nu m\ deranjeaz\ nici un fel de statuie sau oper\ de
art\, atâta vreme cât are o valoare estetic\ cert\. Nu m\



Masca de fiere 235

deranjeaz\, fiindc\ veni vorba de Arad, nici m\car statuia
din pia]a teatrului, în care soldatul triumf\tor român e înfr\]it
pe vecie cu cel sovietic (e drept c\ având c\[tile cam la fel,
e greu s\ spui who�s who!). Dar m\ mir c\ nici un locuitor al
ora[ului de pe Mure[ nu se revoltã c\ bustul lui Ioan Slavici
din fa]a Liceului �Moise Nicoar\� este, spune legenda local\,
doar varianta reciclat\ a unei mai vechi statui a lui Stalin!

Indignat de provocarea joas\ la care o mân\ de ar\deni
s-au dedat cu prilejul comemor\rii celor 13 generali (nici
m\car maghiari!), i-am sunat pe câ]iva prieteni din urbea în
care am crescut [i eu. Cu oarecare deta[are ([i prea mult\
superficialitate) mi-au r\spuns cam la fel: �Eh, o mân\ de
venetici!�. Bine-bine, dar voi unde era]i? Voi, ar\denii de
ba[tin\, care [ti]i exact cum stau lucrurile, de ce s\ l\sa]i
adev\rul s\ fie c\lcat în picioare de oameni care nu pricep
[i n-au nimic de-a face cu istoria locului? De ce îng\dui]i ca
un ora[ multietnic [i multicultural � [i tocmai de aceea
prosper! � s\ devin\ o anex\ a Clujului funarizat?

E mai pu]in important c\ argumentului istoric i se r\s-
punde, a[a cum o face sistematic individul Tucã, pe-un ton
de-o grosol\nie inimaginabil\ (�Dac\ vorbim de capitolul
pres\, v-am terminat!�, î[i amenin]a el invita]ii!). Grav este
c\ amatorul ia tot mai mult locul specialistului. Cutare edito-
rialist politic (deprimat c\ lumea n-are habar c\ el �a scris [i
despre teatru!�) d\ note, de la în\lþimea resentimentelor sale
boln\vicioase, unui istoric serios precum dl. Dinu Giurescu
[i nimeni nu-l ia la palme! Numai la noi e posibil a[a ceva,
ca argumentul de natur\ [tiin]ific\ s\ fie c\lcat în picioare de
tribalismul gure[ [i de xenofobismul sinuciga[.

Iar faptul c\ într-un parlament care se pretinde democratic
se cere arderea unor c\r]i, e de neimaginat într-o lume nor-
mal\. Oricâte p\cate ar avea manualul de istorie de clasa
a XII-a ([i probabil c\ are � nu în ultimul rând datorit\ lipsei
de experien]\ a autorilor, dar [i timpului scurt în care a
trebuit redactat\ lucrarea), o astfel de pozi]ie public\ e mai
mult decât fascism � e nazism curat. Pot în]elege de ce o ]ar\
fascist\ are nevoie de istorie. Dar una nazist\? S\ le mul]u-
mim celor care, în nici dou\ s\pt\mâni, au reu[it s\ creeze
României în str\in\tate o astfel de imagine.
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Iar �istoricilor� de ocazie nu-mi r\mâne decât s\ le
adresez îndemnul din titlu, parafraz\ a celui, de-acum câteva
decenii, al avangardi[tilor români c\tre propriii cititori!
(20 octombrie 1999)

(Prot)ocolul lumii
în optzeci de greve

Rugat zilele trecute de un prieten s\-i cump\r un bilet de
tren, am petrecut vreo zece minute în fa]a ghi[eului unei
agen]ii C.F.R. Pe când parlamentam cu func]ionara, spu-
nându-i ce doresc [i a[teptând sosirea diagramei, în urma
mea s-a creat un [ir destul de respectabil, de [apte-opt metri.
Cum nu prea aveam altceva de f\cut, i-am studiat pe cei de
la coad\, curios s\ aflu pe unde mai c\l\tore[te românul.
Surprins de num\rul impresionant de oameni care, la diverse
ghi[ee, se încolonaser\ r\bd\tor, mi-am reamintit c\, tot mai
des, din �Mersul trenurilor de c\l\tori� sunt radiate diverse
curse. Motiva]ia oferit\ de responsabilii C.F.R. se înv\luia în
implacabilul argument economic: respectivele trenuri nu
erau viabile financiar. S-a ajuns pân\ acolo, se spune, încât
cursele nu mai acoper\ nici sumele cheltuite cu m\turarea
vagoanelor.

Cu toate acestea � citeam într-un ziar �, chiar trenuri care
circul\ pline nu aduc nici un beneficiu, pentru c\ se practic\
evaziunea la scar\ mare. Vina o poart\, se spunea, eternul
�naº�, corupt [i nesim]it, care a reu[it s\ privatizeze, înaintea
F.P.S.-ului, dac\ nu garnituri întregi, în orice caz, vagoane
întregi! Nu [tiu cum stau lucrurile în realitate, îns\ nu cred
c\ bie]ii controlori sunt mai corup]i decât [efii lor din fruntea
piramidei. {tiu doar ce am v\zut în cele zece minute în care
vreo nou\sprezece-dou\zeci de cet\]eni s-au perindat prin
fa]a ghi[eului [i au cump\rat bilete.

�Au cump\rat� e un fel de a zice: cam paisprezece-
cincisprezece dintre ei (adic\ vreo optzeci la sut\) erau pose-
sorii unor acte sau ai unei scutiri (totale sau par]iale) de plata
biletului: angaja]i ai regionalei (un tân\r simpatic a primit,
pe baza unei simple legitima]ii, nu mai pu]in de [ase bilete
gratuite), lucr\tori la poli]ia feroviar\, trei pensionari, doi
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handicapa]i, câ]iva studen]i (unul dintre ei, care trebuia s\
pl\teasc\ o parte din bilet, i-a r\mas dator generoasei per-
soane de la ghi[eu cu cinci sute de lei!), dou\ doamne care
au prezentat vânz\toarei un fel de insign\ intens colorat\, [i
un academician.

S\ fie limpede: nu pun sub semnul întreb\rii dreptul
legal al fiec\ruia dintre cei men]iona]i de a beneficia de
scutiri [i reduceri la c\l\toria cu trenul (m-a mirat doar
absen]a de pe list\ a senatorilor, deputa]ilor, [efilor de par-
tide, a prefec]ilor, primarilor [i altor persoane gra]ioase, îns\
mi-am adus imediat aminte c\ în România exist\ nu doar
trenuri gratuite, ci [i avioane!). M\ întreb, îns\, ce fel de
logic\ a condus la aceast\ situa]ie menit\, parc\, s\ înde-
plineasc\ unul din idealurile comunismului: [i anume, ca tot
românul s\ c\l\toreasc\ pe gratis, ca fiecare om s\ fie r\spl\tit
dup\ necesit\]i (pentru ca, la rândul lui, s\ dea societ\]ii
dup\ capacitate!).

Ce fel de filozofie st\ la baza acestei concep]ii ([i câte
altele similare nu exist\: gratuitatea curentului electric pentru
mineri, facilit\]i [colare pentru copiii cadrelor didactice,
pre]uri preferen]iale la ap\ [i înc\lzire pentru lucr\torii de la
regiile de specialitate, case de odihn\ pentru anumite cate-
gorii salariale, apartamente de serviciu pentru militari, poli-
]i[ti etc. etc.), nu e greu de ghicit: un fel de socio-comunism
combinat cu elemente de grav populism [i un dispre] de cast\
fa]\ de cei care nu sunt ca tine. Dac\ toate acestea s-ar
petrece pe banii unui particular, n-a[ avea decât cuvinte de
laud\: într-o lume normal\, orice patron se gânde[te cum
s\-[i protejeze mai bine oamenii, oferindu-le nenum\rate
facilit\]i, pentru a-i împiedica s\ plece la concuren]\!

În cazurile invocate, e vorba de remanen]ele gândirii
totalitare. Din omul-stat, întruchipat atât de glorios de
Ceauºescu, a rico[at, în fiecare din noi, câte o schij\. Ea a
prins r\d\cini, s-a dezvoltat, iar acum ]ara e plin\ de copaci
umbl\tori, pretinzând cu to]ii statutul de excep]ii. Dup\ ce-am
f\cut de râs democra]ia, economia de pia]\, ideea de justi]ie
[i celelalte, iat\ c\ am golit de sens [i faimoasa zicere
�Excep]ia confirm\ regula�. Nu, în România acestor vremuri,
excep]ia desfide orice regul\!
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Mo[tenitori ai statului prev\zut cu un singur manual de
istorie [i un singur manual de limba român\, ne comport\m
ca [i cum institu]iile la care m-am referit sunt proprietatea
exclusiv\ a fiec\ruia dintre noi. Mentalitatea e atât de puter-
nic\, atât de de-la-sine-în]eleas\, încât nu m-am mirat s\
reg\sesc o cerin]\ similar\ în lista recent\ de revendic\ri a
studen]ilor. Pe lâng\ alte lucruri absolut îndrept\]ite (locuri
decente de cazare, demascarea mafiilor ce repartizeaz\ discre-
]ionar camerele în c\mine, burse ra]ionale etc.), exist\ unele
care n-au de-a face în nici un chip cu ideea de societate
democratic\. Evident, nu e vina lor. Ei pornesc de la expe-
rien]a empiric\: dac\ bunica are liber pe tramvai, dac\ mama
pl\te[te reducere la curent, dac\ tata a primit apartament pe
gratis, dac\ unchiul Gogu are ap\ pe conduct\ separat\,
atunci de ce eu, urma[ul lor, s\ nu am m\car o parte din
aceste avantaje?

Liderii studen]ilor (ca [i liderii de sindicat, de altfel) nu
în]eleg c\ privilegiile smulse în momente de sl\biciune, prin
[antaj, unei clase politice iresponsabile [i corupte nu contri-
buie defel la bun\starea celor care beneficiaz\ de ele. M\
mir\ c\ nimeni n-a sesizat c\ avem de-a face cu un uluitor
furt al c\ciulii la nivel de na]iune. Chiar dac\ voi c\l\tori
liber cu trenul [i tramvaiul, cineva trebuie s\ pl\teasc\ pentru
asta. La fel, curentul meu gratuit va fi pl\tit de cel care bene-
ficiaz\, s\ zicem, de ap\ �la liber� sau de-un apartament  de
serviciu. Cu o popula]ie mituibil\, ce refuz\ s\ priveasc\ în
fa]\ realitatea, ascunzându-se înd\r\tul �protec]iei sociale�,
[i care-[i face din mituire un ideal, nu vom ajunge prea
departe.

M-a[ fi a[teptat ca studen]ii s\ cear\ cu totul altceva decât
facilit\]i care-i pun în rând cu handicapa]ii [i cu defavoriza]ii
soartei. M-a[ fi a[teptat, de pild\, s\ pretind\ construirea
unui sistem social în care toate aceste privilegiile s\ dispar\
ori s\ devin\ cu totul nesemnificative. M-a[ fi a[teptat s\ se
plâng\ de sistemul centralist care men]ine ]ara într-un prizo-
nierat cvasi-medieval, sursa originar\ a subdezvolt\rii. M-a[
fi a[teptat s\ denun]e degradarea galopant\ a nivelului cursu-
rilor [i seminariilor, ]inute de dasc\li deprofesionaliza]i, uza]i
fizic [i intelectual, obliga]i de salariile de nivel centro-african
s\ predea în trei-patru locuri. M-a[ fi a[teptat s\ se plâng\ de
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lipsa bibliografiilor de specialitate, de absen]a revistelor de
ultim\ or\ din biblioteci. Nimic, sau foarte pu]in din toate
acestea. În schimb, sub presiunea unor modele de mult împ\-
mântenite, ei î[i concep viitorul ca pe o nesfâr[it\ cer[etorie
cu acte în regul\.

În loc s\ cear\ mila guvernan]ilor, studen]ii ar trebui s\ le
pretind\ condi]ii care s\ exclud\ umilin]a de a fi la cheremul
unui stat discre]ionar, a c\rui ambi]ie suprem\ pare a fi aceea
de a-i batjocori [i de a-i persecuta la nesfâr[it. A c\dea în
capcana peti]iilor, a revendic\rilor [i a �protocoalelor� mai
mult sau mai pu]in relevante înseamn\ a accepta s\ fii p\rta[,
cu incon[tien]\, la un [ir de fraude care, pe termen lung, se
vor întoarce împotriva ta. Nostalgia statului-uger [i a pre-
[edintelui-t\tuc se cultiv\ mai ales prin astfel de stratageme
politice. Intrând în acest joc, guvernan]ii de azi se dovedesc
cei mai eficien]i agen]i electorali ai stângii revan[iste [i etati-
zante. Un tân\r care la dou\zeci de ani crede c\ cineva e
dator s\-i pl\teasc\ tramvaiul, la treizeci de ani va fi un
neispr\vit, iar la patruzeci va patrona abuzuri similare celor
pe care, în virtutea unei educa]ii defectuoase, le pretinde
acum guvernan]ilor. Atâta vreme cât tinerii no[tri sunt invita]i
s\ se comporte ca ni[te b\trâni, participând la machiajul
grotesc al unei realit\]i resping\toare, [ansele de supravie]uire
ale acestei ]\ri sunt egale cu zero. (10 noiembrie 1999)

}epuirea [i jeep-uirea

De la incendiara declara]ie din var\ a lui Adrian Nãstase,
cum c\ în toamn\ Transilvania va fi atacat\ � din\untru sau
din afar\, oracolul pedeserist n-a fost prea clar �, iar România
dezmembrat\, num\r cu înfrigurare s\pt\mânile [i lunile.
Am ajuns la mijloc de noiembrie, peste dou\ s\pt\mâni
începe iarna � [i nimic! Ni[te greve studen]e[ti destul de
anemice, pornite de la Bucure[ti, o revolt\ sindicalist\ cu
accente... contondente la Bra[ov, [i cam atât. Nici str\i-
n\tatea, nici grupurile �iredentiste� din interior nu par prea
gr\bite s\ împlineasc\ profe]iile pufosului lider stângist. În
afara provoc\rilor obi[nuite � [i la fel de ordinare � ale
publica]iilor na]ionaliste, România somnoleaz\, a[a cum o
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face de atâta vreme. Dac\ e s\ ne confrunt\m cu o primejdie
real\, atunci ea provine de la mormanele de gunoaie ce stau
gata s\ ne acopere. E singura dovad\ contemporan\ c\ suntem
nu doar urma[ii lui Traian [i Decebal, ci [i ai Anei lui
Manole!

Guvernul, condus de un premier care a dep\[it în mate-
rie de incoeren]\ [i de ira]ional orice limit\, nefiind decât
o bucat\ moale de aluat în mâna du[manilor propriului par-
tid, s-a coborât pân\ la limita [antajului [i a neru[in\rii:
dl. Berceanu vede solu]ia în termenii unei mituiri jalnice.
Pentru a-i retrimite pe muncitori la lucru, a �aranjat� achizi-
]ionarea a unsprezece autocamioane de c\tre unul din minis-
terele mai bogate. Nimeni nu-[i pune problema ce se rezolv\
cu asta. Nici m\car ministerul cu pricina, care ori e condus
de ni[te imbecili, care nu [i-au dat seama pân\ acum c\ au
nevoie de unsprezece autocamioane, ori de ni[te tic\lo[i,
care accept\ astfel s\ intre într-un joc primejdios.

De la ad\postul conturilor în dolari, al benzin\riilor [i al
firmelor de import-export pe care le administreaz\ cu m\ies-
trie, politicienilor români le vine greu s\ conceap\ c\ în
România se poate muri de foame. Pentru c\ ei câ[tig\ în orice
situa]ie: dac\ se înt\re[te leul, se înt\resc [i ei. Dac\ cre[te
dolarul, cresc [i conturile lor. Dac\ se export\ grâu, export\
tot ei, iar dac\ se import\, comisioanele sunt ale lor. {i
atunci, de la în\l]imea astral\ a mi[ma[urilor în care s-au
dovedit doctori, î[i închipuie c\ achizi]ionarea câtorva cami-
oane rezolv\ problemele, de fapt nerezolvabile, ale acestor
nenoroci]i.

Numai la noi minciuna are picioare lungi, întinzându-se
ca o umbr\ tropical\ peste zece ani de istorie. Observa]ia
unui comentator politic american, c\ România a fost [i este
guvernat\ de fac]iuni, mai bune sau mai prost vorbitoare de
englez\ [i rus\, ale partidului comunist, î[i g\se[te perfecta
ilustrare. Ea se vede [i în pozi]ia fa]\ de asasinii din decem-
brie 1989, [i în cea fa]\ de legea accesului la dosarele de
Securitate, maltratat\ pân\ la nivelul la care de vin\ nu sunt
turn\torii, ci turna]ii!, [i în ritmul de melc al privatiz\rii, [i
în înt\rirea permanent\ a sistemului represiv, [i în marginali-
zarea intelectualilor, [i în dispreþul ar\tat educa]iei, s\n\t\]ii �
adic\ însu[i viitorului ]\rii.
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Spectacolul jalnic al confrunt\rii dintre �putere� [i
�opozi]ie� nu e decât hârjoana lubric\ între aman]ii proveni]i
din aceea[i promiscu\, insa]iabil\ cast\ setoas\ de înavu]ire.
Lupta pentru privilegii, pentru avantaje [i bani a atins cote
aiuritoare. Reflexul acestora tr\deaz\, uneori, [i infantilismul
clasei politice: de[i �]epuirile� b\ncilor [i zborurile în str\i-
n\tate nu le mai prea las\ timp s\ se abat\ pe la ]ar\, prin
noroaiele în care se zbate �electoratul� (lingu[it doar în
preajma alegerilor!), mai to]i politicienii se l\f\ie în jeep-uri
ultraluxoase. Sigur c\ gropile, drumurile desfundate din
Bucure[ti [i din celelalte mari ora[e ale ]\rii fac praf suspensia
oric\rei ma[ini normale. Îns\ de aici pân\ la a face din jeep
noul semn al înavu]irii, dar [i al b\d\r\niei, al lipsei de stil,
e un drum lung.

E amuzant (dar [i ridicol) s\ vezi cum domni cu bur]i cât
ni[te butoia[e se aburc\ voinice[te în aceste ma[ini de teren
concepute fie pentru expedi]ii în zone f\r\ [osele, fie pentru
pl\cerea adolescen]ilor afla]i la prima lor ma[in\. Te con-
solezi, spunându-]i c\ n-a avut cine s\ le fac\ educa]ia pân\
acum, [i c\, la aceast\ vârst\, oricum e prea târziu. E vorba
de aceea[i categorie care abordeaz\ la prînz fulare albe, care
întreab\, la recep]ii, dac\ nu se serve[te [i ciorb\ de burt\, [i
care nu ezit\, în avion, la business class, s\-[i scoat\ pantofii.

Fiind condu[i de astfel de personaje, s\ mul]umim lui
Dumnezeu c\ mai suntem în via]\, c\ n-a început înc\
exterminarea fizic\ pe fa]\. Tr\ind din cacialmale [i provoc\ri
grosolane (precum declara]iile sus-citate ale lui Nãstase),
ei nu-[i dau seama c\ instituie o realitate mai cumplit\
decât orice co[mar. Discu]iile aberante despre secesiunea
Transilvaniei ascund, îmi dau seama abia acum, o fraud\ de
mari propor]ii: încercarea de a face uitate promisiunile elec-
torale, de a men]ine un control absolut, posibil doar în
condi]iile centraliz\rii, astfel încât grupul select al poten-
ta]ilor s\ câ[tige mai ales atunci când ]ara pierde. E inimagi-
nabil ca [efi de partide s\-[i someze parlamentarii la o pozi]ie
public\ fa]\ de ceva ce exist\ doar în min]ile lor bolnave. Dar
poate c\ e vorba de o strategie mai subtil\: prin provocarea
unei tragedii na]ionale (pentru c\ asta se urm\re[te cu obsti-
na]ie, observ), propriile lor mâr[\vii, furturile ca-n codru,
ruinarea b\ncilor, s\ fie trecute cu vederea.
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Pân\ una-alta, regimul Constantinescu e paralizat de
cercul de minciuni în care s-a înf\[urat înc\ din prima zi a
venirii sale la putere. Ar fi fost atât de simplu s\ pun\ în
practic\ promisiunile în numele c\rora au fost ale[i! N-au
f\cut-o. Probabil pentru c\, pe de o parte, existau leg\turi
inavuabile cu marii infractori ai regimului Iliescu, iar, pe de
alta, pentru c\ [i-au dat seama instantaneu c\ e mai comod s\
te îmbog\]e[ti tu, decât s\ te înhami la scoaterea din mocirl\
a c\ru]ei na]iunii. Ast\zi, pl\tim cu to]ii: [i ei, [i noi. Ei,
pentru banditismul pervers de care au dat dovad\. Noi, pentru
blestemul de a fi crezut în cei mai mari mincino[i ivi]i
vreodat\ în aceast\ parte nenorocit\ a Europei.

�Alia]ii� nu au nici o scuz\: în noiembrie 1996, aveau de
partea lor atât popula]ia, cât [i str\in\tatea. Plus spaima
paralizant\ a iliescienilor, care se a[teptau, din clip\ în clip\,
s\ fie ridica]i [i zvârli]i în pu[c\rii. N-ar fi opus nici o
rezisten]\, pentru c\ se [tiau putrezi pân\-n m\duva oaselor.
Or, oamenii lui Constantinescu [i Roman (cei doi poli nega-
tivi ai societ\]ii române[ti de dup\ �96) erau ocupa]i s\ zmulg\
din mâna pedeseri[tilor benzin\riile, p\durile, lan]urile de
shop-uri [i func]iile de conducere de la b\nci, F.P.P.-uri [i
alte vaci grase.

Iar în ce-l prive[te pe cet\]ean, e simplu: dac\ nu va muri
de foame, îl vom extermina cu gazele nocive ale jeep-urilor
noastre etern adolescentine! (17 noiembrie 1999)

În preajma... contrarevolu]iei

Dup\ zece ani de presupuneri [i deduc]ii, dup\ ce s-au
scris mii [i mii de articole, românul s-a convins c\ în decem-
brie 1989 în România s-a petrecut ceva important. Nu e prea
clar ce anume, de vreme ce vreo optzeci la sut\ din aleg\tori
ezit\ între teoria �loviturii de stat� [i aceea a �revolu]iei�, iar
vreo dou\zeci la sut\ n-au nici un fel de p\rere. Ace[tia din
urm\ sunt, probabil, urma[ii lui Ciu En Lai, liderul chinez
care, la o sut\ cincizeci de ani de la Revolu]ia Francez\,
spunea c\ e înc\ prea devreme s\-[i fac\ o imagine...

Oricum ar sta lucrurile, peste [aizeci la sut\ dintre românii
chestiona]i de C.U.R.S. cred c\ revolu]ia a reu[it, ceea ce e
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oarecum surprinz\tor, de vreme ce doar patruzeci [i unu la
sut\ invoc\ teza �revolu]iei�... Regret enorm c\ n-avem r\s-
punsuri privind teoria �loviturii de stat�. Presupun c\, sub
impresia ultimelor alegeri, românii au uitat-o. Dar b\nui c\
dup\ viitorul scrutin din anul 2000 î[i vor reaminti de ea tot
pe atât de indigna]i, pe cât sunt acum de indiferen]i...

La zece ani de la r\sturnarea lui Ceauºescu, România este
în continuare o ]ar\ f\r\ busol\. Înfruntarea pe via]\ [i pe
moarte între dou\ grupuri politice lipsite de orice viziune
politic\, dar puternic motivate de setea de înavu]ire, au f\cut
dintr-una din cele mai prospere ]\ri din Balcani o adev\rat\
ru[ine a Europei. Exist\ o perfect\ coeren]\ între actele de
vandalism social [i mituirea pe scar\ larg\ a popula]iei, din
primii ani ai regimului iliescian, [i minciuna cronicizat\,
placat\ pe varii inginerii financiar-politice, din perioada
urma[ului s\u. Oameni din partide politice diferite ([i decla-
rativ opuse) au recurs, de fapt, la acelea[i metode ale spolierii
na]ionale [i la tertipurile grote[ti ale îmbog\]irii.

Crezând în viitorul ]\rii cam cât cred [i în propriul lor
viitor politic, majoritatea covâr[itoare a dreg\torilor români
particip\ la treburile publice cam în felul patronilor de jocuri
piramidale. Ei vând, pe banii clientului, iluzia îmbog\]irii
urgente [i f\r\ munc\. Obsesiile lor, dou\ la num\r, vizeaz\
fie s\-i în[ele cât mai grosolan pe cei angrena]i în joc, fie ca,
dintr-o singur\ �]eap\� adânc cump\nit\, s\-i lichideze
definitiv. Vina o poart\, într-o mare m\sur\, juc\torii în[i[i:
n-am prea observat ca românii s\ protesteze la chestiunile de
principiu. Ei ies în strad\ exclusiv pentru mai marile sau mai
micile lor interese.

Pân\ la un punct, fire[te c\ nu po]i s\-i pretinzi românului
s\ se comporte altfel decât îi este firea: del\s\tor, [per]ar,
dispre]uitor cu tot ce nu seam\n\ a învârteal\ [i a furti[ag.
Dar cet\]eanului trebuie s\-i ceri s\ fie cet\]ean � m\car în
m\sura în care se arat\ extrem de mândru de a fi urma[ul lui
Traian [i Decebal. Ne inflam\m în chestiuni meschine sau
marginale, dar facem pe mor]ii în p\pu[oi când locomotiva
dezastrelor trece [uierând prin gospod\ria noastr\. Nici o
grupare, fie ea intelectual\, fie pretins implicat\ în proble-
mele ]\rii nu d\ vreun semn c\ ar avea vreo responsabilitate
pentru dezastrul în care ne afl\m. Manevrând cu dib\cie în
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spatele scenei, sus]in\torii de ieri ai submediocrului Emil
Constantinescu îºi fac ast\zi de lucru propunându-ne ni[te
rateuri politice înc\ mai r\sun\toare (alege]i, dup\ pofta
inimii, între enigmaticul diplomat ceau[ist Meleºcanu [i som-
norosul eticist Victor Ciorbea, o simpl\ marionet\, dup\ câte
se spune, a king-maker-ului Petrina).

Prost sf\tuit înc\ din prima clip\ a venirii sale la
Cotroceni, dl. Constatinescu nu numai c\ a cau]ionat dezas-
trul l\sat în urm\ de pegra iliescian\, ascunzând cu incon-
[tien]\ situa]ia real\ a ]\rii, pagubele imense [i datoriile
externe, dar i-a [i exonerat, individual, pe to]i cei care se
dovediser\ mae[tri în ruinarea societ\]ii. Se [tie c\, în noiem-
brie 1996, dosarele marilor ruin\tori ai ]\rii erau preg\tite
pentru a intra pe rol. Duplicitari, magistra]ii lucraser\ mereu
la dou\ capete: pe de o parte îi serveau pe iliescieni, pe de
alta, întocmeau con[tiincios dosarele marilor escrocherii [i
crime petrecute începând cu decembrie 1989. E de presupus
c\ acela[i comportament s-a perpetuat [i dup\ 1996. Sunt
curios dac\, venind la putere, pedeseri[tii se vor ar\ta la fel
de clemen]i cu cei care i-au tratat cu atâta elegan]\, spre
paguba imens\ a þ\rii.

Dac\ în cazul celor [apte ani negri ai iliescianismului
lucrurile au fost deosebit de limpezi (un regim cleptocratic [i
f\r\ scrupule, obsedat de îmbog\]irea rapid\, a adaptat meto-
dele mafiei comuniste la situa]ia nou ivit\ dup\ c\derea
bol[evismului), politica regimului Constantinescu e înc\ mai
tulbur\toare. Înving\torii din noiembrie 1996 nu pot invoca
scuza lipsei de experien]\ [i a necunoa[terii situa]iei reale.
Min]ind cu neru[inare (bancul cu cei cincisprezece mii de
speciali[ti poate intra în orice antologie a cacialmalei!),
promi]ând marea cu sarea unui electorat sec\tuit [i disperat,
o dat\ ajun[i la putere n-au mai ar\tat vulgului decât fa]eta
mistic-ciocoiasc\ a unei bande de profitori [i pref\cu]i. Inte-
resa]i doar de c\p\tuiala rapid\ (exemplu: însc\unarea în
posturi importante exclusiv a membrilor camarilei), ei s-au
dovedit vulnerabili [i la capitolul sprijinului politic: prea
mul]i dintre vajnicii ]\r\ni[ti erau simple marionete ale vechii
Securit\]i.

Ce e mai ciudat e c\ nici în acest ceas al optsprezecelea
nu-i trece nim\nui prin cap s\ ias\ în fa]a na]iunii [i s\ spun\
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adev\rul gol-golu]. Ar fi tot ce mai a[tept\m din partea d-lui
Constantinescu, înainte de a-l vedea retrimis în neantul din
care a venit. E trist c\ nici unul din consilierii de ultim\ or\,
unii dintre ei admirabile personalit\]i, nu-l încurajeaz\ în
aceast\ direc]ie. În clipa de fa]\, dl. Constantinescu a pierdut
totul, iar înc\p\]ânarea de a rejuca scena ceau[estian\ a
balconului îl va acoperi de un ridicol [i mai mare. Am fi
curio[i s\ afl\m dac\ [i ce în]elegeri a avut cu Virgil
Mãgureanu, dac\ [i ce a promis lui Ion Iliescu, dac\ [i în
ce m\sur\ apropia]i ai s\i sunt implica]i în marile afaceri
necurate ale ultimilor ani. M\car atât ne datoreaz\ cel care
[i-a b\tut joc nu numai de ]ar\ (românul e r\bd\tor!), dar
mai ales de speran]ele noastre. Groparul României de mâine
trebuie s\-[i fac\ spovedania!

Evident c\ nu [i-o va face, evident c\ totul i se va p\rea
un complot al du[manilor din interior [i din exterior. Din
p\cate, du[manul ireductibil al d-lui Constantinescu e chiar
dl. Constantinescu. M\rginit, preferând solu]iilor radicale
(singurele viabile!) o joac\ de-a reforma [i de-a onestitatea,
incapabil s\ conceap\ cea mai m\runt\ solu]ie salvatoare,
înc\ pre[edintele României a inventat, de curând, o nou\ stra-
tagem\, pe cât de penibil\, pe atât de la[\: brusc, ucenicul
c\lug\rului Vasile a descoperit c\ prerogativele sale sunt
mult prea mici în raport cu uria[a lui voin]\ de schimbare!
S\ fim serio[i! Constitu]ia României ofer\ pre[edintelui ]\rii
puteri cvasi-discre]ionare. Numai c\ pentru a le exersa e
nevoie de ceva mai mult decât s\ faci pe mortul în p\pu-
[oi [i s\ nu ascul]i, a[a cum a f\cut prea mult\ vreme
dl. Constantinescu, decât de vechii securi[ti b\tu]i în cuie
prin birourile, buc\t\riile [i coridoarele Cotroceniului. Prea
ocupat s\ asigure fericirea cumnaþilor [i consilierilor,
dl. Constantinescu n-a mai avut r\gaz [i de ceilal]i români.
Pe unii dintre ace[tia a avut prilejul s\-i întâlneasc\, în carne
[i oase, la Alba-Iulia.

Dac\ românii accept\, a[adar, ideea c\ în 1989 regimul
Iliescu a �emanat� în urma unei revolu]ii, putem vedea, ca
ipotez\ de lucru, în regimul Constantinescu ini]iatorul...
contrarevolu]iei. Cum revolu]ia îns\[i s-a dovedit extrem de
original\, la fel este [i contrarevolu]ia. Paradoxul e doar
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aparent. De bine, de r\u (mai ales de r\u!), marile câ[tiguri
institu]ionale din societatea româneasc\ se datoreaz\ primelor
luni ale regimului Iliescu. Sub presiunea extraordinar\ a
str\zii, în decembrie 1989 România a f\cut saltul incredibil
de la comunismul cel mai necru]\tor din Europa la o societate
a tuturor libert\]ilor. Marile reforme (câte au fost [i cum
au fost) atunci [i doar atunci au avut loc. Tot ce ne-a fost dat
s\ tr\im (sau, mai bine zis, s\ îndur\m) de atunci încoace
e un chinuitor proces de reîntoarcere la un comunism f\r\
Ceauºescu.

Func]iile statului, eminamente represive, au r\mas intacte,
de nu cumva s-au [i înt\rit prin mijloace specifice: de la
protec]ionismul �pe sprâncean\� al guvernelor Roman,
Stolojan, Vãcãroiu, cu sprijinirea necondi]ionat\ a unei
�clase muncitoare� r\mase, ca mentalitate [i eficienþ\, la
nivelul secolului al nou\sprezecelea, la fiscalitatea discre-
]ionar\ [i aberant\ a premierilor Ciorbea [i Vasile, s-a urm\rit
salvarea, dac\ se putea total\, a structurilor comuniste. Prin
mijloace specifice, dar mâna]i de aceea[i ideologie, admi-
nistratorii din ultimii zece ani ai treburilor ]\rii au dus aceea[i
politic\ a comunismului p\gubos, tr\gând de timp în speran]a
c\ lucrurile vor intra în matc\ de la sine. De intrat au intrat
ele � îns\ în pr\pastie!

Oameni crescu]i sub comunism, educa]i în [coli comu-
niste, condi]iona]i, unii, de apartenen]a la nomenklatura mai
înalt\ sau mai m\runt\, al]ii aspirând s\ joace rolul de t\tuci
de extrac]ie bol[evic\, dar cu to]ii obseda]i de îmbog\]ire pe
spinarea statului, au b\gat în roata privatiz\rii toate be]ele
imaginabile [i inimaginabile. Surs\ predilect\ de înavu]ire,
trecerea din patrimoniul statului în cel particular a resurselor
]\rii a fost [i a r\mas principala obsesie a politicianului
român. Afunda]i pân\-n gât (direct sau prin interpu[i), amu[i-
nând cu un talent infailibil orice ac]iune aduc\toare de profit,
e de mirare cum, posedând asemenea abilit\]i, oamenii no[tri
de partid n-au f\cut din România un paradis al bun\st\rii.
Fire[te, talentele lor sunt, ca mai tot ce mi[c\ la noi, condi-
]ionate de mediul politic poluat. E vorba, de fapt, de o
înh\itare f\r\ scrupule între oameni cu acces la informa]ii [i
posesorii capacit\]ii de a folosi pe scar\ larg\ presiunea
politic\.
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Un însetat de putere precum dl. Constantinescu n-avea
cum s\ reziste presiunii insuportabile a cercului de o]el al
corup]iei. R\mân la convingerea c\ e[ecul regimului s\u
e reprezentat de conjunc]ia a doi factori psihologici greu
de înl\turat. Pe de o parte, iluzia, de nimic sus]inut\, c\
Occidentul se va n\pusti spre România cu miliardele de dolari
pentru a ne salva de la înec. Pe de alta, frica de reform\, abil
între]inut\ de camaril\, de serviciile secrete [i de diver[ii
pioni otr\vi]i l\sa]i în urm\ de Iliescu. Abandonat de intelec-
tualitate, care a sesizat rapid sl\biciunea atuurilor prezi-
den]iale, dar [i fisura moral\ tot mai greu de ascuns a omului
Constantinescu, pre[edintele s-a repliat la Cotroceni ca
într-un bunker.

Doi ani de zile, semnalele venite dinspre re[edin]a prezi-
den]ial\ au fost mai anemice decât piuiturile puilor înfometa]i
r\t\ci]i de clo[c\. Interesat doar s\-[i înt\reasc\ pozi]ia, dl.
Constantinescu a c\zut în capcana rolului de �mediator�:
falimentarul sistem al algoritmului politic i-a retezat, îns\,
orice putin]\ de a recurge la manevre salvatoare. {i asta
pentru c\ fiecare dintre mini[trii numi]i în func]ie n-aveau
nici mandatul, nici interesul s\ serveasc\ altceva decât intere-
sele de grup.

În loc s\ fie o locomotiv\ a reformei (a[a cum i-o ceruser\
imperativ, cu disperare aproape, aleg\torii din 1996),
dl. Constantinescu a devenit o anex\, un balast al ei. Existau
toate pârghiile legale [i constitu]ionale, exista putin]a de a
stabili un dialog cu liderii partidelor [i mai exista, la rigoare,
[i solu]ia retragerii de la putere. Vehemen]a contest\rii de azi
î[i are originile nu cum, proste[te, se spune, în manevrele
deochiate ale opozi]iei, ci în dezam\girea [i disperarea electo-
ratului. Refuzând s\ asculte avertismentele date timp de trei
ani, dl. Constantinescu a r\mas s\ înfrunte, ast\zi, de unul
singur contesta]iile pe deplin motivate ale celor pe care, prin
pasivitatea, indolen]a [i minciunile sale i-a sfidat continuu.

La Alba-Iulia, adic\ în Transilvania, unde domnul
Constantinescu se mai bucur\ de o brum\ de sprijin, cred c\
s-a isc\lit ultimul act dintr-una din cele mai urâte experien]e
politice ale ultimilor zece ani: [i anume, ca un pre[edinte
care întrupa speran]ele României s\ devin\ ]inta batjocurii
populare. Chiar dac\ în spatele huiduielilor grobiene s-au
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aflat oamenii lui Iliescu, nu-mi explic, totu[i, de ce nici o
voce, dar absolut nici una, nu s-a ridicat întru ap\rarea d-lui
Constantinescu! Singura concluzie ce poate fi tras\ din
aceast\ întâmplare plin\ de tâlc e c\ actualul pre[edinte le-a
devenit românilor, în cel mai bun caz, indiferent!

ªi iat\ cum, în ciuda tuturor previziunilor, a speran]elor
[i a logicii, regimul reprezentat de c\tre Emil Constantinescu
s-a metamorfozat în cel mai virulent agent al contrarevolu]iei
ce se desf\[oar\ ast\zi în România. El [i numai el, prin
gre[elile sale, prin incapacitatea de a gestiona ]ara, a readus
de la groap\ mortul neo-comunist. Nu m\ îngrijoreaz\ prea
mult c\ [leahta guraliv\ a lui Ion Iliescu va câ[tiga alegerile
viitoare. Neputin]a structural\ a bol[evicilor de a face [i cel
mai neînsemnat bine ]\rii îi va trânti, în scurt\ vreme de la
preluarea puterii, în ]\râna nimicniciei din care s-au întrupat.
M\ înfrico[eaz\, în schimb, lovitura de moarte pe care a
primit-o ideea de democra]ie, de reform\ [i de cinste în
România constantinescian\. Politicianismul odios [i cinismul
neru[inat (capitole la care exceleaz\ ]\r\ni[tii cu sau f\r\
dosar la securitate), nesim]irea [i l\comia pedi[tilor lui Petre
Roman, mole[irea vinovat\ a societ\]ii civile sunt în totalitate
imputabile celor care au confiscat cele mai nobile idei [i cele
mai legitime aspira]ii ale românilor. Economia, oricât ar fi ea
de distrus\, poate fi pus\ pe picioare. Dar speran]a [i credin]a
în destinul acestui popor, batjocorite cu o neru[inare unic\,
tare mi-e team\ c\ sunt compromise pe vecie. F\r\ s-o [tie, [i
poate f\r\ s\-[i propun\, contestatarii de la Alba-Iulia au
început scrierea unei noi istorii. O istorie a românilor care
nu mai dau doi bani pe ideea de Românie. În fa]a celeilalte
Istorii, în care ne înc\p\]ân\m s\ credem, dl. Constantinescu
va figura în eternitate între marii arhitec]i ai dezastrului
na]ional. (15-22 decembrie 1999)



2000

Mântuirea prin academicieni

De ce sã-ºi savureze românul sarmaua în liniºte, de ce sã
aibã el parte mãcar de douã-trei zile de bucurie, de ce sã
treacã dintr-un an în altul fãr-a fi poluat de potlogãriile
politicienilor, de elucubraþiile editorialiºtilor ºi de diver-
siunile securiºtilor? De ce sã se bucure el în voie de acest
(fals!) sfârºit de secol ºi de mileniu? De ce sã încheie anul
altfel decât a fost acesta de la un capãt la altul � adicã
mizerabil, dubios, murdar, dominat de mârºave aranjamente,
de sordide pertractãri ºi deºuchiate ridicãri ale poalelor peste
cap? Aºa, sã ne vadã Europa cum suntem în realitate, cã tot
am reuºit s-o ducem de nas! Acum tot nu mai conteazã cã
frumosul palat al naþiunii propus pentru export e un jalnic,
detestabil coteþ!

Pe ultima sutã de metri, ca ºi cum mizeria guvernanþilor
n-ar fi plutit ca osânza pe burta mitocanilor, douã noi sfidãri
ale bunului-simþ se adaugã infinitului lanþ al ruºinii publice
care a dominat anul 1999. Mai întâi, primirea lui Teoctist
Arãpaºu ca membru de onoare al Academiei Române, iar mai
apoi respingerea de cãtre comisia mixtã �de specialitate� a
Parlamentului a candidaturii lui Horia-Roman Patapievici
pentru un loc în Colegiul Consiliului Naþional pentru Studiul
Arhivelor Securitãþii. Sã le analizãm pe rând.

Va sã zicã, Teoctist academist! ªi încã �de onoare�!
Dupã zece ani în care am învãþat sã nu mã surprindã nimic,
mãrturisesc spãºit cã iniþiativa �nemuritorilor� m-a uluit!
Nu mi-aº fi imaginat cã instituþia care pe vremea comunis-
mului s-a umplut de atâta ruºine va avea curajul (da, pentru
cã la mijloc e un curaj al sfidãrii!) s-o ia de la început cu
miºmaºurile, minciuna ºi nesimþirea. Nu mi-ar fi trecut prin
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minte cã preºedintele Academiei e atât de orbit de patimi
încât sã nu-i pese nici de onoarea numelui sãu ºi nici de
regulamentele instituþiei pe care o conduce! N-a trecut chiar
atât de multã vreme de când aula academicã era spurcatã de
prezenþa celor doi analfabeþi de �geniu�. Încã n-au fost dera-
tizate cum se cuvine scaunul academicianului �ºapte pagini�
Bârlãdeanu ºi cel al lui Manea Mãnescu, faimosul pupãtor de
mâini, cã s-au ºi desfãcut, ca într-un blestem, baierele cedã-
rilor morale ºi dispreþului ciocoiesc faþã de valoare. Când
intelectuali de primã mânã ai þãrii, trãitori fie aici, fie în
strãinãtate sunt þinuþi într-o carantinã a leproºilor (de la
Adrian Marino, G.I. Tohãneanu ºi Livius Ciocârlie la Gabriel
Liiceanu, Andrei Pleºu ºi Mihai ªora, de la Virgil Nemoianu
ºi Vladimir Tismãneanu la Dorin Tudoran ºi Matei Cãlinescu,
ºi câþi alþii...), colegii lui Ion Gheorghe Maurer ºi ai împuºca-
tei îl scot de la naftalinã pe ditamai savantul de la Patriarhie!

Cea mai faimoasã lucrare ºtiinþificã a acestuia, Telegrama
din 21 decembrie 1989 cãtre Ceauºescu, prin care îi cerea
Anticristului sã scape þara de �huliganii� de la Timiºoara,
merita cu asupra de mãsurã un fotoliu de academician! Poate
chiar cel destinat lui Ceauºescu însuºi! Însã nici mãcar nu
asta ar fi problema: la câtã imposturã se buluceºte în
Academie (auzi: Fãnuº Neagu, academician! ªi încã:
Al. Balaci...), ce mai conteazã un biet popã colaboraþionist...
Buba e alta: onorul cãzut din senin pe preafericita scãfârlie
e încã un episod din primejdioasa operaþie a împingerii
Bisericii Ortodoxe Române în prim-planul vieþii publice.
N-am sã obosesc sã repet: cu cât rolul bisericii e mai pro-
nunþat, cu atât valorile democraþiei, liberalismului, ale socie-
tãþii civile sunt mai ameninþate! O structurã eminamente
piramidalã, fondatã pe ascultare oarbã ºi pe impermeabilitate
la dialog nu poate deveni modelul unei societãþi care promo-
veazã tocmai dialogul ºi democraþia! Ne convine sau nu,
acestea sunt adevãruri verificate ºi oricând verificabile. Am
vãzut ce combinaþie criminalã a ieºit, în anii �30, din con-
juncþia ortodoxismului cu politicul, vedem azi ce se întâmplã
cu musulmanismul asiatic. Sigur cã nu Teoctist singur va
transforma România într-un stat fundamentalist: mai ales cã
de curând a descoperit, în �papamobil�, virtuþile ecumenis-
mului ºi pe cele ale �star-system�-ului! Dar existã destule
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forþe care viseazã la îngemãnarea sutanei cu sabia. Iatã, unele
dintre ele stau tolãnite în fotoliile academice!

Cel mai simplu lucru care se poate spune despre elimi-
narea lui H.-R. Patapievici din Colegiul Consiliului Naþional
pentru Studiul Arhivelor Securitãþii (oribilã denumire, între
noi fie vorba!) este cã asistãm la un act pe cât de cinic, pe
atât de greþos. El îi descalificã pentru eternitate pe cei trei-
sprezece parlamentari români care, în decembrie 1999, au
considerat cã strãlucitul eseist ºi filozof nu e suficient de
patriot pentru gusturile lor! Vãzând ºtirea la televizor, am
încremenit de uimire: dacã lui Horia Patapievici i se poate
recunoaºte de cãtre orice om cu mintea întreagã o calitate,
aceea e tocmai patriotismul! A nu înþelege cã textele sale
sunt dovada unei iubiri de þarã împinse pânã la durere ºi cã el
rãspunde într-un limbaj violent numai ºi numai din disperarea
cã aceastã iubire este ultragiatã, agresatã ºi confiscatã de
�spiritul primar agresiv� înseamnã cã eºti, intelectualmente,
o nulitate, iar politiceºte un derbedeu!

Nu e o întâmplare cã maestrul de ceremonii al prea-
murdarei afaceri a fost un oarecare Bãlãeþ. Vigilentul peremist
a împânzit coridoarele Casei Poporului cu faimoasa �frazã
ritualã� din Politice, pentru a-l mai trage o datã pe roatã pe
cel care-a avut proasta inspiraþie de a nu înãlþa scabroase ode
cuplului Ceauºescu, de a nu fi turnat la securitate ºi de a
pretinde, de zece ani încoace, un strop de moralitate lumii în
care trãim. Nu e întâmplãtor nici cã patrioþi (dovediþi ºi
ultradovediþi de faptele lor mãreþe, nu-i aºa?!) de calibrul
Negoiþã, Cazimir Ionescu, Ninosu, Tãrãcilã ºi alte personaje
angelice au putut rãsufla uºuraþi: votul lor contra e cea mai
bunã prefigurare a prafului ºi pulberii ce se va alege de Legea
accesului la dosarele de securitate. Nu numai ei, dar ºi
cohorta turnãtorilor fãrã numãr aciuiþi prin funcþii înalte �de
partid ºi de stat� pot jubila: cel mai inflexibil dintre adver-
sarii totalitarismului securist, cel mai necruþãtor duºman
al incompetenþei drapate în falduri de dosar secret a fost
anihilat!

Pentru a duce absurdul pe culmile binemeritate, nu mi-ar
rãmâne decât sã susþin candidatura lui Horia Patapievici la
Academie. N-o voi face, desigur. Nu pentru cã n-ar merita-o.
O meritã de pe acum, când abia a depãºit opt luºtri:
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inteligenþa, cultura, talentul, tulburãtoarele sale cãrþi sunt
mult peste ceea ce ne oferã în acest moment limfatica piaþã
intelectualã a României. Dar mi-e teamã sã nu i se reproºeze
cã n-a fost membru de partid, cã a fost suspect de curat
pentru murdarele vremuri ale comunismului, cã scrie prea
bine, cã e prea competent sau, cine ºtie, cã un român atât de
inteligent nu are cum sã fie... român! Or, stabilimentul cu
pricina se numeºte, nu-i aºa, Academia Românã... (12 ianu-
arie 2000)

Cotiere Armani, abacuri Versace

Guvernul Isãrescu a pornit la drum într-un fel de euforie
care, luatã la bani mãrunþi, nu e motivatã de nimic. ªi în
acest an, ca ºi anul trecut, avem de returnat o importantã
sumã bãncilor ºi creditorilor strãini, ca sã nu mai vorbesc de
uriaºa datorie guvernamentalã internã, echivalentã cu aceea
externã! ªi în 2000, ca ºi în anii scurºi, avem de privatizat
aceiaºi monºtri industriali ºi de gestionat aceeaºi economie
dezastruoasã. ªi astãzi, ca ºi ieri, e de aºteptat reacþia violentã
a unei populaþii pe cât de inertã la capitolul iniþiativã perso-
nalã, pe atât de sindicalizatã în manifestãrile ei publice. ªi
acum, ca întotdeauna, se promite un viitor de aur, dar nu se
suflã nici o vorbã despre clipa începerii lui.

Faimosul pachet de reforme fiscale nu e nici el, la o
analizã mai atentã, decât praf în ochii naivilor. Nivelarea
T.V.A.-ului la 19 la sutã nu înseamnã decât zvârlirea câtorva
ocale de plumb suplimentare în spinarea populaþiei. Aceiaºi
bugetari famelici ºi aceiaºi mici întreprinzãtori cocoºaþi de
biruri vor plãti dezastruoasa politicã a ultimilor zece ani.
Morcovul oferit catârului debil al exportului e un fel pervers
de a promite pasãrea de pe gard ºi blana ursului din pãdurea
altuia. Din entuziasmul cu care a fost primitã ideea reducerii
impozitului pe valuta adusã în þarã s-ar putea deduce cã
singurul impediment în calea exporturilor era mãrimea impo-
zitului perceput! Nici vorbã de aºa ceva! Importurile nu vor
creºte pentru cã nu au cum sã creascã! Dacã ar fi existat ceva
competitiv de trimis �afarã�, sã fim siguri cã s-ar fi trimis ºi
pânã acum!
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Motivatã pompos ca gest de aliniere la ºi armonizare
cu practicile financiare din U.E., lansarea din elicopter a
�pachetului de mãsuri financiare� e o diversiune crasã: orice
ageamiu ºtie cã �europenii� încã nu au o reglementare uni-
formã privind sistemul de taxe ºi impozitãri! În acest
domeniu, fiecare þarã din Europa occidentalã îºi construieºte
propria strategie financiarã, cãutând punctul ideal al echili-
bristicii între taxele pe venituri ºi cele pe profituri. În funcþie
de aceºti parametri se defineºte sistemul social-politic din
fiecare þarã: social-democraþie, liberalism, conservatorism
sau comunism. Nu e greu de spus cam unde se aflã în ce
priveºte practica financiarã România!

E lãudabil cã avem un premier ce nu ezitã sã punã la
punct un ministru pe care l-a luat gura pe dinainte promiþând
al �treisprezecelea� salariu, invitându-l sã plãteascã din solda
proprie (între noi fie vorba, pânã la al treisprezecelea salariu,
ar fi de întrebat unde sunt celelalte douãsprezece, pentru cã
bacºiºurile aruncate în scârbã bugetarilor numai salarii nu
pot fi numite!). E încã mai lãudabil cã dl. Isãrescu intenþio-
neazã sã elimine inechitãþile ºi finanþãrile abuzive. Minunatã
idee. Am chiar o sugestie în acest sens: sã anuleze preve-
derile ruºinoasei Legi 42, care-i transformã pe revoluþionari
(ºi pe foarte mulþi pretinºi revoluþionari) în noii �ilegaliºti�
ai post-comunismului. N-am informaþii cã vreunul dintre
aceste personaje exemplare ar duce-o mai rãu decât cetãþeanul
de rând. Dimpotrivã, privatizaþi cu viteza fulgerului, dotaþi
cu pãmânt ºi spaþii comerciale, au devenit prosperi oameni de
afaceri. E timpul sã reintre ºi ei în normalitate.

În orice societate democraticã, cetãþean este doar cel
care-ºi îndeplineºte îndatoririle faþã de stat. Între acestea,
plata impozitelor e o obligaþie de cãpetenie. Au trecut zece
ani de când un plancton din ce în ce mai consistent de
beneficiari ai largheþii Legii 42 în general (ºi a lui Bebe
Ivanovici în particular!) s-a înfruptat pe sãturate din agoni-
seala publicã. E suficient, pentru câteva ore sau zile de eroism
(real sau contrafãcut). Altminteri, existã riscul de a crede cã
s-au opus lui Ceauºescu doar pentru a pune mâna pe averea
lui ºi nu, cum clameazã, pentru libertate!

Pescuitul în ape tulburi nu se practicã la noi de azi, de
ieri. Caragiale, marele profet al naþiei, a prevãzut ºi aceastã
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situaþie. El scria, negru pe alb, în faimoasa lui �Statisticã� �
un fel de strãmoº al �barometrelor de opinie� de azi � aceste
cuvinte care, dacã n-au dat de gândit premierilor anteriori, ar
trebui sã-l facã pe dl. Isãrescu sã sarã ca ars: �în privinþa
rezultatelor unei miºcãri populare, calculat pe un milion de
suflete, avem: Câþi folosesc direct: 100; Câþi folosesc indi-
rect: 100; Restul pânã la un milion pãgubesc�! Aceasta e
logica dupã care s-au condus atât revoluþiile, cât ºi finanþele
României, de când existã ea!

Mã îngrijoreazã, însã, felul în care dl. Isãrescu, atât de
pornit împotriva abuzurilor, ºi-a alcãtuit echipa de consilieri.
Majoritatea sfetnicilor sãi provin de la anteriorul loc de
muncã al premierului � ceea ce, fireºte, n-ar constitui nici o
problemã. Problema începe în momentul în care aceºti domni
ºi doamne sunt doar �detaºaþi� la guvern, ºi nu transferaþi �
cum ar fi fost normal. Cu alte cuvinte, ei continuã sã-ºi
ia salariile umflãþele de la locul de muncã stabil � Banca
Naþionalã � iar la Guvern au, presupun, doar un �contract de
colaborare�. Fãrã sã le pun în dubiu competenþa profesionalã,
îmi dã de gândit vâslirea suspectã în douã luntre. Dupã cum
bine se ºtie, munca în înalta administraþie îþi ia mai mult
decât obiºnuitele opt ore de muncã zilnicã. În aceste condiþii,
când vor avea ei timp � nu mai vorbesc de randament ºi impli-
care! � sã se ocupe ºi de obligaþiile de la Banca Naþionalã?
ªi invers!

Mi-aº dori, aºa cum mi-am dorit mereu în aceºti ultimi
zece ani, sã fiu contrazis de realitate. Mi-aº dori ca politi-
cienii sã-ºi reaminteascã, mãcar în anul 2000, cã rolul lor e
sã salveze þara din mizerie, ºi nu sã-ºi îmbogãþeascã rudele,
prietenii ºi protejaþii. Mi-aº dori sã se inventeze, în fine, un
detector de lichele. Dacã tot s-a împotmolit legea dosarelor
de Securitate în pagina 63 a Politicelor lui H.-R. Patapievici,
ar fi cazul sã apelãm la mijloace ºtiinþifice pentru a-i iden-
tifica pe buni ºi rãi, pe lacomi ºi generoºi, pe canalii ºi pe
oamenii cinstiþi!

Sã fie clar: cine se înhãmeazã la guvernarea României în
acest moment trebuie sã fie conºtient cã se va afunda pânã-n
gât în gloduri, clise, putreziciuni, respingãtoare cangrene
sociale ºi scabroase descompuneri morale. Am mari dubii cã
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spilcuiþii funcþionari cu cotiere Armani ºi abacuri Versace ai
d-lui Isãrescu vor fi dispuºi sã-ºi punã la bãtaie superbele
costume pariziene luându-se la trântã cu monºtrii duhnind a
stârv ai corupþiei, minciunii, infracþionalitãþii ºi crimei. De
altfel, poza de inºi enigmatici pe care o propun românilor, ca
ºi cum n-ar veni la un serviciu plãtit din buzunarul public, ci
la un bal mascat al rafinaþilor, se va rãzbuna cât de curând.
Exemplul consilierului prim-ministerial despre care ni se
refuzã ºi cea mai vagã informaþie, de parcã ar fi fost vorba de
cineva paraºutat dintr-o galaxie îndepãrtatã, aruncã o luminã
proastã cel puþin asupra stilului anunþat de noua echipã guver-
namentalã. De ce ne mai agitãm cu legea dosarelor de
Securitate, când un veto þâfnos al d-lui Adrian Vasilescu ne
retrimite în vremurile când ºtiam despre funcþionarii publici
doar ceea ce decidea serviciul de cadre al Elenei Ceauºescu?
(19 ianuarie 2000)

Teoria formelor fãrã fonduri

O þarã în care paginile întâi ale ziarelor sunt þinute zile în
ºir de ºut-golul fotbalistului Mutu este, orice s-ar zice, o þarã
debordând de trãiri metafizice! Cã ele traduc multele goluri
din bugetul de stat ºi din cel al cetãþeanului, virând spre
sublim ditamai tragedia naþionalã, stã în firea lucrurilor!
Sentimentul românesc al golului este însã contagios, de vreme
ce dl. Prodi n-a gãsit în România nimic mai atrãgãtor decât
canapeaua desfundatã din sediul Guvernului. Faptul cã
dl. Isãrescu, mai marele peste fonduri, a fãcut o repetiþie doar
privind forma primirii, nu ºi conþinutul ei, este cel mai clar
semn al direcþiei în care o ia reforma. Ar fi fost de dorit ca,
mãcar pentru acest prilej festiv, guvernatorul Bãncii Naþionale
sã-i împrumute Premierului o parte din somptuosul mobilier
care-i îmbogãþeºte anteriorul (ºi viitorul) loc de muncã.

Anul 2000 se anunþã de pe acum unul greu pentru cetãþean
ºi stresant pentru politician. Acolo unde normalitatea e un
ideal îndepãrtat, nu existã decât soluþii miraculoase � adicã
imposibile. Ce sã spui despre un popor în care ºomerii sunt
cu sutele de mii, însã un ministru nu gãseºte câteva zeci de
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oameni dornici sã dezmembreze, contra cost, niºte vagoane
vechi? Cum sã descrii o þarã în care minerii refuzã sã lucreze
la construcþia de drumuri, preferând un ajutor de ºomaj ce
nu le ajunge nici pentru a se cinsti la bodega din colþ? De
unde clarviziune la o populaþie care a redescoperit minciuna
stângii, înainte de a avea rãbdare sã se convingã de virtu-
þile dreptei?

Cele mai deprimante imagini pe care le-am vãzut în ultima
vreme nu au, însã, legãturã nici cu jefuitorii de bãnci, nici cu
violatorii, nici cu tâlharii care-þi pãtrund în casã, te leagã de
mâini ºi de picioare cu cablul de la telefon, îþi dau în cap ºi-þi
iau toatã agoniseala. ªi nici mãcar cu asasinii în serie �
ultima specialitate naþionalã. Toate acestea au intrat în logica
lucrurilor, epifenomene ale unei societãþi în disoluþie. Dar
m-a deprimat adânc un reportaj în cancelaria unei ºcoli care
se pregãtea sã intre în grevã. Las de-o parte felul jalnic în
care arãta clãdirea, precaritatea, dacã nu chiar mizeria ema-
natã de scaunele vechi ºi de masa ºubredã, de ferestrele mici
ºi de teracota fumegândã. Cel mai ºocant era felul în care
arãtau profesorii înºiºi. Dacã bãrbaþii reuºeau sã pãstreze,
printr-un limbaj ceremonios (ºi, evident, desuet) sechele ale
demnitãþii, perorând cu oarecare grandomanie � cu atât mai
jalnicã în contextul descris � despre misia înaltã a învãþãmân-
tului, femeile fãceau sã þi se rupã inima. Îmbrãcate ca de
rãzboi, cu paltoane ponosite ºi, fãrã excepþie, purtând cãciuli
de blanã sau de lânã împletitã, când nu de-a dreptul antipatice
bãºti din material sintetic, lãsau impresia unei populaþii gata
de îmbarcare într-un tren al morþii cu destinaþia Siberia.

O ºcoalã nu trebuie, fireºte, confundatã cu saloanele
vernisajelor de modã. Dar nici cu o rezervaþie de handicapaþi.
Încerc sã-mi închipui ce fel de educaþie vizualã fac acele
nefericite doamne copiilor pe care-i pregãtesc pentru un des-
tin european. Echipate ca pentru sfârºitul lumii, cu ºuviþele
de pãr nespãlate prelingându-se neglijent de sub odioasele
cãciuli, ele pot sã sugereze orice, numai ideea de europenitate
nu. Bineînþeles cã au fost aduse în acest hal de mizeria ºi de
frustrãrile îndelung acumulate. Nicãieri ca-n învãþãmânt ideo-
logia comunistã n-a lovit cu asemenea forþã. Instilându-li-se
ideea cã au o mare misiune de împlinit, dascãlii au fost, de-a
lungul vremii, cei mai batjocoriþi dintre români.
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Când ceva nu mergea în industrie, cohorte de elevi însoþiþi
de profesori erau detaºaþi sã �deprindã� tainele eroicei clase
muncitoare. Când agricultura socialistã, cãzutã în bot rãu de
tot, nu mai putea fi resuscitatã decât cu forþa armatã ºi aceea
a învãþãmântului, profesorii au devenit un fel de sub-briga-
dieri, iar elevii niºte argaþi debili ai þãranului român care,
altfel, ocupa multe pagini glorioase în manualele de românã
ºi istorie. Trimiºi, ca o dispreþuitã carne de tun, mereu acolo
unde lucrurile erau mai ingrate ºi efortul mai inutil, profesorii
români au acumulat o imensã dozã de resentiment.

Nu mã mirã cã majoritatea susþinãtorilor partidelor extre-
miste provin tocmai din rândul profesorimii gimnaziale ºi
liceale. Sunt oameni care, decenii la rând, au sperat într-o
soartã mai bunã, îndurând toate umilinþele posibile, iar astãzi
se vãd abandonaþi pe aceeaºi ultimã treaptã socialã. Ei vãd ºi
nu înþeleg cum e posibil ca �loaze� incapabile sã rezolve
o ecuaþie simplã sã ajungã fulgerãtor miliardari. Sau cum
analfabeþi aduºi cu forþa la ºcoalã o datã pe trimestru, pentru
a fi trecuþi clasa la ordinul tovarãºului partid, îºi contruiesc
palate opulente ºi garaje cât sãlile de sport pentru a-ºi parca
Mercedesurile. Iraþionalului unor astfel de realitãþi ei le opun
soluþia extremismului cu pieptari justiþiari ºi a naþionalismului
visceral. Nu cunosc pe nimeni în România sã urascã mai mult
þiganii decât profesorii de la ºcolile de cartier. Tragedia
naþionalã pe care o trãim i-a transformat pe mulþi dintre
urmaºii domnului Trandafir în marginali la fel de demni de
plâns ca ºi nefericiþii veriºori ai lui Parpanghel.

Încep sã cred cã rezolvarea problemelor sociale nici mãcar
nu þine de fonduri. Dacã mã uit la somptuoasele clãdiri
construite în timp record de cea mai obscurã dintre bãncile
româneºti, dacã privesc maºinile achiziþionate la preþuri exor-
bitante de funcþionãrimea de stat � de sus pânã jos, nu doar
miniºtrii luaþi în vizor de canalele TV �, dacã descopãr cã
mai fiecare stradã liniºtitã din oraºe e nãpãditã de vile pogo-
râte din basmele fraþilor Grimm, dacã urmãresc puhoaiele de
depozitari de la bãnci, dacã iau în calcul sumele uriaºe din
economia subteranã, înseamnã cã, bãneºte, România nu stã
chiar atât de prost. Impardonabil este cã aceºti bani provin
din hoþii ºi escrocherii ºi nu din muncã cinstitã.
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Cineva spunea cã suntem condamnaþi la integrare
europeanã � ºi avea dreptate. Felul în care debuteazã nego-
cierile aminteºte însã frapant de alipirea Hong Kongului, în
1997, imperiului chinez. Vom negocia orbeºte, fãrã a ni se
îngãdui sã vedem cu ochii noºtri tãrâmurile visate. Pentru
noi, spaþiul Schengen rãmâne echivalentul U.E. al Oraºului
Interzis din proximitatea pieþei Tien An Men. Românului
dornic sã cãlãtoreascã dincolo de Nãdlac i se va rãspunde, în
continurare, aºa cum i s-a rãspuns unui grup de scriitori
români în drum spre China: �Nu puteþi vizita Hong Kongul.
Da, e vorba de o singurã þarã, dar de douã sisteme!�.

ªi iatã cum, la aproape orice nivel am studia societatea
româneascã, ne izbim de zidul chinezesc al unor forme fãrã
conþinut ºi al promisiunilor nematerializabile. Triplul zero al
anului 2000 ne reaminteºte dramatic de teoriile veacului
trecut. Dacã atunci ne lipsea fondul, astãzi ne lipsesc fon-
durile! Inclusiv cele de deplasare! (26 ianuarie 2000)

Un indiciu al bunãstãrii: pubela

Furturile, tâlhãriile, corupþia, rãpirile, violurile, prosti-
tuþia, comerþul cu droguri, execuþiile de tip mafiot au devenit
în România întâmplãri banale. Dacã asasinul Râmaru a þinut
afiºul ani în ºir, urmaºii sãi nu stârnesc decât curiozitatea
de-o clipã a cititorului de ziare. Am fost tentat ºi eu sã acord
credit susþinãtorilor tezei conform cãreia nu criminalitatea a
crescut în România, ci doar reflectarea acesteia în presã.
Naivã iluzie! Statisticile aratã exact contrariul: ziarele nu
amplificã, ci prezintã selectiv multitudinea de situaþii cri-
minale petrecute într-o singurã zi în þarã! De la furtul mãrunt
al poºetei, în plinã stradã, sub privirile impasibile ale trecã-
torilor, la agresiunea din tramvaie, autobuze ºi metrouri, pânã
la cerºetoria combinatã cu violenþe bestiale ºi la pãtrunderile
prin forþã ori ºiretlic în casele bãtrânilor neputincioºi, românii
au epuizat toatã gama atrocitãþilor.

Abia începusem sã scriu acest articol, când privirile mi-au
fost atrase de unul din nenumãraþii indivizi ce scotocesc zilnic
bidoanele de resturi menajere plasate � strategic! � în mijlo-
cul patrulaterului de blocuri în care locuiesc. Situatã cam la
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treizeci de metri de geamul meu, �gheena� respectivã mi se
înfãþiºeazã drept un fabulos laborator de studiu al evoluþiei
sociale a românilor. Multã vreme, vizitatorii predilecþi ai
pubelelor au fost cerºetorii. De câtva timp, au început sã se
perinde, cu o frecvenþã deprimantã, bãtrâni ºi femei cu copii
în braþe. Dar mai ales tineri echipaþi ca de campanie, prevã-
zuþi cu traiste, genþi încãpãtoare ºi saci.

Dar sã revin la eroul meu: dupã ce-a rãvãºit cu gesturi
experte cele patru pubele ºi n-a gãsit nimic (concurenþa luase,
pesemne, tot ce fusese de luat!), cu o dezarmantã nonºalanþã,
a moºmondit în zona fermoarului de la pantaloni ºi a urinat
îndelung pe recipientele de tip european ce fac, de vreun an
încoace, mândria primãriei municipale!

Nu ºtiu dacã e de cãutat vreo simbolisticã anume în gestul
clientului dezamãgit al gunoaielor menajere. În orice caz,
dezinvoltura cu care un om în toatã firea se lasã în voia
fiziologicului sub potenþialele priviri ale câtorva sute de
locatari spune ceva despre relaxarea de inspiraþie animalicã
pogorâtã peste mulþi români. Într-o zi, am avut curiozitatea
sã intru în vorbã cu un astfel de explorator, iar replica sa a
fost cel puþin descumpãnitoare: �Dar ce-aþi vrea? Sã fur sau
sã omor pentru o bucatã de pâine?�. Omul avea dreptate.
Pentru o mare parte a populaþiei din România, cerºitul a deve-
nit o profesie onorabilã. Fie cã se desfãºoarã mai primitiv,
prin scormonirea lãzilor de gunoi, fie cã ia forme sofisticate,
gen concursurile bingo televizate, esenþa rãmâne aceeaºi.

M-am mirat, de asemenea, de fiecare datã când vreun
politician sau ºef al S.R.I.-ului evalua cu un aer expert cifra
de afaceri a economiei subterane. În deplinã naivitate, m-am
întrebat ºi eu, ca multã lume: dacã guvernanþii sunt capabili
sã diagnosticheze atât de precis ce se întâmplã în afara legii,
de ce nu sunt în stare sã stãvileascã fenomenul? Rãspunsurile
întârzie. Iar când sosesc, ele provin tocmai din zona interlopã.
Bãnuielile de pânã acum încep sã fie confirmate tocmai de
inºii care duc pe umeri marile afaceri invizibile ale þãrii.
Unul dintre ei dezvãluia la televizor, cu o naturaleþe înspãi-
mântãtoare, mecanismul derulãrii afacerilor, mai mult sau
mai puþin deochiate, din economia paralelã.

Elucidarea fenomenului nu e decât o chestiune de �voinþã
politicã�. Se ºtie cu precizie cã marii infractori lucreazã mânã
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în mânã cu o parte a poliþiei. Datele lui Sandu Geamãnu �
�omul din subteranã� intervievat de �Tele 7abc� � ar trebui
sã provoace o adevãratã revoluþie în poliþia românã. Nu va
provoca, fireºte, nimic, aºa cum nici sesizãrile presei n-au
condus decât la spectaculoase muºamalizãri. Pro-europenii
din politicã ºi justiþie nu au defel curiozitatea sã afle cum au
reuºit sute ºi sute de colonei ºi generali din poliþie sã-ºi înalþe
vile ºi case de vacanþã, sã-ºi cumpere maºini ce costã zeci de
mii de dolari � ºi toate acestea dintr-un salar de bugetar!

Ideea lui Dudu Ionescu de a explica, simplist, specta-
culoasele decizii de �neîncepere a urmãririi penale� prin
�fireasca solidaritate de breaslã� a poliþiºtilor, fãcând o para-
lelã (cel puþin nefericitã) cu �solidaritatea gazetarilor�, te
cam pune pe gânduri. Cred cã-þi trebuie multã rea-credinþã
pentru a compara hãrþuielile la care sunt supuºi adeseori
ziariºtii, învinuiþi pentru �delicte de opinie�, cu ascunderea
unor fapte criminale de-o maximã gravitate � de la accidente
de maºinã provocate sub influenþa alcoolului, la complicitatea
cu infractorii ºi la ascunderea unor probe.

Probabil cã putreziciunea aceasta � ajunsã obiect de glume
în îndoielnice �talk-show�-uri televizate � explicã enorma
rezistenþã la demilitarizarea poliþiei. Retorica ºmechereascã
privind costurile �tranziþiei� nu mai duce de nas pe nimeni,
într-o þarã în care mamuþii industriali absorb zilnic miliarde
de lei. Demilitarizatã, adicã obligatã sã asculte mai mult de
ordinele legii decât de ale �superiorului�, poliþia ºi-ar pierde
nu doar aplombul (de pildã, nu vei mai fi oprit de curcanii de
la circulaþie pentru a þi se aplica o amendã �dupã ochi�,
numai pentru cã sergentul major semi-analfabet s-a trezit cu
faþa la cearºaf!), ci ºi imensele surse de câºtiguri.

Bãtãlia pentru demilitarizarea poliþiei � ce-ar trebui sã fie
una din urgenþele acestui regim care se pretinde ultra-pro-
europenist �, la fel ca ºi lupta contra aplicãrii legii dosarelor
de securitate aratã în ce mãsurã esenþa statului român a rãmas
una perfect comunistã. Cu o lege a secretului de stat care
face sã râdã ºi curcile, cu jenanta grijã pentru simboluri
(plãci bilingve, drapele, steaguri etc.), dar ºi cu o totalã
indiferenþã faþã de ce se întâmplã cu omul în carne ºi oase,
societatea româneascã îºi dovedeºte infantilismul. La ce a
dus aceasta? La blazarea plinã de resentiment a populaþiei,
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la indiferenþa faþã de propria soartã (cu cât se zbate mai mult,
cetãþeanul constatã cã o duce mai prost!), la minciunã ºi
ticãloºire în masã.

Ca un caz particular, aº menþiona vizita, la mijlocul lui
ianuarie, a lui Ion Iliescu la Timiºoara. Persona non-grata,
ani în ºir, în oraºul revoluþiei din 1989, de data aceasta
liderul P.D.S.R. a sosit pe malurile Begãi ca un învingãtor.
El ºi-a lansat în liniºte una din anostele cãrþi ºi a stat îndelung
la taifas cu suporterii, sub privirile blânde ale presei ºi ale
adversarilor de ieri. Cum se explicã acest lucru? Prin com-
promiterea de cãtre actualii guvernanþi a ideii de alternativã
la conducerea þãrii. Îl detestam cu toþii pe Iliescu nu doar
pentru rolul nefast jucat în ruinarea þãrii, ci ºi pentru cã ne
iluzionam cã se vor gãsi înlocuitori mai buni ºi mai cinstiþi
decât el, veritabili patrioþi obsedaþi de salvarea þãrii. Iatã cã
ceea ce n-au reuºit teroriºtii din decembrie � sã facã din Ion
Iliescu o persoanã onorabilã! � au reuºit trei ani de guvernare
constantinesciano-þãrãnistã! (2 februarie 2000)

Fereºte-mã, Doamne, de dizidenþi,
cã de partid mã apãr singur!

Desprinderea încã unei hãlci din partidul care, în 1996,
pãrea la fel de solid ca stânca Gibraltarului, îi aduce în
materie de dizidenþã pe þãrãniºti la scor de egalitate cu pede-
seriºtii. Ba chiar ºi cu liberalii. Tehnica desprinderii aripioa-
relor, a dezlipirii butaºilor de pe trunchiul-mamã a devenit în
România post-ceauºistã singura regulã a vieþii politice. Un
semn indubitabil cã partidele de la noi sunt aglomerãri de
interese conjuncturale, ºi nu asociaþii pe bazã de opþiuni
doctrinare. Ca dovadã, ele se destramã atunci când ºi-au
înfipt adânc colþii hãmesiþi în ciolanul generos al guvernãrii.
O banalitate, veþi spune. Însã tocmai astfel de adevãruri
elementare sunt bagatelizate, dacã nu dispreþuite, de starurile
vieþii publice. La ce sã te mai aºtepþi, când noii demisionari
þãrãniºti au fost calificaþi de cãtre cei rãmaºi drept un simplu
�lest�?!

Miezul tare al þãrãniºtilor, condus de Ion Diaconescu, un
bãtrânel ce mimeazã la perfecþie zãpãceala ºi inocenþa (doar
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spre a le compensa, cu asupra de mãsurã, prin sistemul
delegãrii lãcomiei cãtre ºleahta �nepoþilor�) a mai eliminat o
ciozvârtã din ceea ce se iluziona a fi unitatea de monolit
coposianã. Nu cred, nici pe departe, cã þãrãniºtii plecaþi sunt
mai buni decât cei rãmaºi. Comportamentul lor comun în cei
trei ani de când patroneazã, în cel mai curat stil pedeserist,
corupþia, afacerile murdare, abuzurile ºi intoleranþa îi aºazã
pe aceeaºi bancã a rebuturilor morale. Ticãloºia lor se rãs-
frânge, însã, asupra întregii þãri, iar iresponsabilitatea dove-
ditã ºi rãs-doveditã netezeºte drumul spre putere al ciumei
neo-comuniste.

Nu ºtiu � ºi nici nu ºtiu pe cine intereseazã � dacã aripa
Opriº (omul cu bani din partid, scriu ziarele) reprezintã
�lamura�, iar aripa Vasile �lestul�! Prin ceea ce au fãcut
împreunã � ºi nu de azi, de ieri, ci din 1992, când au început
sã se ridice la nivelul firului ierbii, transformând Convenþia
Democratã într-un corp contondent împotriva a tot ceea ce
reprezenta valoare, bunã-credinþã ºi competenþã; vezi felul
în care au manevrat pentru a-l impune la candidatura pentru
preºedinþie pe sub-mediocrul, jalnicul ucenic al cãlugãrului
Vasile; vezi minciuna de a pretinde cã interesele de grup ale
câtorva deþinuþi politici reprezintã adevãratele interese ale
þãrii, ºi tot aºa, la infinit � ei sunt o apã ºi-un pãmânt.

Lacomi, vanitoºi, corupþi, incapabili sã sesizeze modifi-
cãrile din societatea de azi, fruntaºii þãrãniºti sunt o grupare
încremenitã de bãtrâni indecenþi (chiar atunci când biologic
sunt tineri!), care au înlocuit obºtescul baston cu mult prea
frivola tolãnire fecioreascã în jeepuri. Disoluþia (iremedia-
bilã, dupã pãrerea mea) a P.N.Þ.C.D-ului, dupã trei ani în
care au stat precum cloºtile sterpe pe un cuibar fãrã ouã, nu
mai poate fi împiedicatã de nici una din �mãsurile urgente�
promise de Opriº, Diaconescu, Galbeni ºi alþi vizionari de
aceeaºi teapã.

Dezertãrile de pânã acum sunt floare la ureche pentru ce
va urma cu ocazia alegerii preºedintelui. Sã ne imaginãm, o
clipã, cum se vor desfãºura lucrurile. Ne vom afla, probabil,
dupã niºte alegeri în care actuala coaliþie va fi taxatã zdravãn
pentru catastrofa în care a menþinut þara. Dl. Diaconescu va
fi nevoit sã se retragã. Oricât îi va susþine pe agresivul Opriº
sau pe cloroticul Mureºan, aceºtia vor avea de înfruntat
coaliþia perdanþilor de catifea de astãzi: Radu Sârbu, Dudu
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Ionescu, Ulm Spineanu ºi ceilalþi. M-aº mira ca distructivul
Galbeni sã mai aibã vreo umbrã de susþinere în partid, ori ca
ultracatastrofalul Ciumara sã mai fie ascultat de cineva � cã
de înþeles oricum nu-i înþelege nimeni dicþia à la Marlon
Brando. Resentimentele celor daþi azi deoparte se vor acu-
mula în lunile viitoare, sporindu-le iluzia cã dacã ar fi fost ei
aleºi, altele ar fi fost ºi rezultatele de la urne.

Lupta oarbã pentru putere i-a împins pe þãrãniºti la adevã-
rate salturi mortale. Sã-l susþii la candidaturã pe un neica-
nimeni precum Virgil Petrescu (jalnicã marionetã, care se
scremea sã explice pe un post de televiziune cã suta de dolari
cu care e plãtit astãzi un profesor universitar e cât se poate de
mulþumitoare...) ºi sã-l ignori ciocoieºte pe singurul refor-
mator din acest partid al babelor uitate de vreme, Andrei
Marga, spune totul despre intenþiile de viitor ale þãrãniºtilor.
Alegerea lui Gheorghe Ciuhandu, un politician onest, e doar
un accident ce va face ºi mai vizibilã iarna raþiunii care a
pogorât peste partidul atât de mândru de tradiþiile � pe mari
porþiuni dubioase � ale lui Maniu, Mihalache ºi, vai, Corneliu
Coposu...

Dezvãluirile unui þãrãnist aºarnat, precum Paul Alecu �
dar nu numai ale lui �, argumenteazã, în fine, ceea ce pãrea
doar obsesia unor gazetari cârcotaºi: cã �seniorul� Coposu
era departe de infailibilitatea clamatã de cei care ºtiau sã
profite cu cinism de pe urma suferinþei sale. Am scris în mai
multe rânduri, stârnind proteste ºi atrãgându-mi adversitatea
multor admiratori necondiþionaþi ai fostului lider þãrãnist, cã
viaþa politicã româneascã de dupã 1996 reprezintã cu adevãrat
moºtenirea Coposu. E greu de crezut cã un partid �al mora-
litãþii� sã se fi degradat într-un timp atât de scurt, dacã
germenii putreziciunii n-ar fi existat de la bun început.

Dezastrul de astãzi al P.N.Þ.C.D.-ului nu s-a produs din
senin. Momentul adevãrului a fost precedat de ruºinoase
cedãri ale liderilor în probleme care pãreau sã reprezinte
punctul forte al þãrãniºtilor: morala. Malversaþiunile lui
Ionescu-Galbeni privind legea dosarelor de securitate,
comportamentul incalificabil al �talibanilor� în cazurile
Valerian Stan, Victor Ciorbea, Ticu Dumitrescu, Radu Vasile,
moliciunea nu tocmai inocentã în chestiunea bãncilor falimen-
tare, protecþia pe faþã acordatã unor infractori ºi multe, multe
altele anticipeazã crahul cvasi-general al P.N.Þ.C.D.-ului.
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Formã fãrã fond, þâfnã revanºardã a unor victime ale istoriei,
acest partid s-a dovedit a nu fi la înãlþimea aspiraþiilor etalate.
Vãd o mare diferenþã între ceea ce-ºi pusese în minte Corneliu
Coposu � asigurarea unui trai liniºtit la bãtrâneþe tovarãºilor
sãi de închisoare � ºi turnura luatã de evenimente. Construit
pe ideea defensivei ºi a non-pactizãrii cu rãmãºiþele comu-
niste, P.N.Þ.C.D.-ul s-a vãzut împins de roata istoriei într-o
poziþie pentru care nu era pregãtit ºi pentru care n-a dovedit
nici cea mai mãruntã vocaþie.

A fost nevoie, din nefericire, de testul puterii pentru a
face þãndãri o formulã politicã profund neviabilã. Societatea
româneascã mai plãteºte o datã pentru incapacitatea de a
produce partide ale modernitãþii, ºi nu ale nostalgiei, ºi pen-
tru iluzia cã soluþiile de acum o jumãtate de secol, între care
politicianismul veros ºi mercantilismul agresiv n-au fost cele
mai neînsemnate, pot salva o þarã oricum fãcutã una cu
pãmântul de cãtre comuniºti. Din perspectiva viitorimii, rolul
jucat de bolºevicii sosiþi pe tancuri ruseºti, pe de o parte, ºi
cel al victimelor þinute cu deceniile prin închisori, pe de alta,
se dovedesc a fi la fel de nefaste. (9 februarie 2000)

Fie pâinea cât de rea,
tot mai bine-n Canada!

Americanii þin omenirea sub observaþie prin satelit, aus-
triecii � de care tot mai mulþi îºi amintesc a fi compatrioþii lui
Hitler � trimit la guvernare primul regim de extremã dreaptã
al Uniunii Europene, chinezii anunþã noutãþi zguduitoare
pentru �anul dragonului�. Toate acestea într-un interval de
numai câteva zile. Românii nu puteau lipsi de la parada
premierelor mondiale: la noi, pentru prima oarã în istoria
omenirii, orbii au intrat în grevã! ªi tot la noi, ortacii lui
Miron Cozma încep sã-ºi dea foc! Între timp, scufundaþi în
metafizica lor de ºatrã, un primar general ºi unul de sector
aratã, printre sudalme ºi înghionteli televizate, gradul de
civilizaþie al aleºilor naþiunii!

Ne-am obiºnuit cu absolut totul: cu foetuºii aruncaþi
de tinere mame românce în apa scârboasã a râurilor din
marile oraºe, cu violuri între pãrinþi ºi copii, cu murdãria,
cerºetoria, lipsa de demnitate ºi promiscuitatea moralã. Mã
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apuca mila vãzându-l pe dl. Isãrescu citind cu împleticiri
radicalul sãu program de asanare economicã. Aparenta clari-
tate a textului era fatal contrazisã de înghiþiturile în sec ºi
privirile timide aruncate, peste ochelari, spre ipoteticul tele-
spectator ocupat cu îndeletnicirile de mai sus. Într-o þarã a
individualiºtilor ºi a meschinãriei, rareori mi s-a întâmplat sã
vãd un om mai singur!

Noroc, totuºi, cã imediat dupã aceea s-a ivit, priapic-
electoral, dl. Constantinescu ºi a tradus pentru tot românul
mesajul isãrescian. Acum, la sfârºit de mandat, aflãm cã
politicienii se vor sacrifica din nou, cã lor le va merge prost
ºi nouã bine. Cã politicienilor de la guvernare le va merge cât
de curând prost, e limpede: nu-i vor vota, în noiembrie,
decât sãrmanii orbi aflaþi în grevã � dar ºi ei doar pentru cã
vor fi punând greºit ºtampila! Mai puþin limpede e cum o va
duce bine cetãþeanul de rând, care se identificã, în proporþie
de nouãzeci ºi cinci la sutã, cu grevistul activ sau cu cel
potenþial, lumpen-proletarul întârziat cu un secol în Europa.

De o bunã bucatã de vreme, mã uit la membrii execu-
tivului cu o uimire amestecatã cu scârbã. Nu pot înþelege
prin ce alchimie demonicã se transformã insul ce, aflat sub
vraja patriotismului incendiar, se jurã pe strãmoºi cã nu-l
intereseazã decât �sã-l ajute pe cetãþean�, în burtã-verdele
cinic, mojic, agresiv ºi agramat � �Nu e bani! De unde sã vã
dau? S-o omor pe mama?�. Gângavi ºi pleºcari, ºmecheri cu
pompã ºi nesimþiþi cu rictus lombrosian, ei debordeazã de
vitalitate doar când reporterii le planteazã sub nas un micro-
fon sau când lumina îmbãtãtoare a camerelor de televiziune
le baleiazã orgoliile inepte de mahalagii. Sub costumele exce-
lent croite colcãie mitocãnii multiseculare. Bãgaþi pânã-n gât
în afaceri murdare, traverseazã morocãnos drumul de la
piscinã la jeepul de lux ºi de la restaurantul cinci stele la
apartamentul cochet al amantei, plutind la ani luminã depãr-
tare de problemele unei populaþii care se confundã tot mai
mult cu un popor de cerºetori.

Marea inovaþie a ultimilor zece ani ai României o consti-
tuie, de altfel, sindicalizarea cerºetoriei. Suntem un popor
proletarizat, obiºnuit sã-ºi exhibe, într-o lume pe care n-a
visat-o ºi n-a dorit-o, respingãtoarele diformitãþi morale.
Marea majoritate a românilor lumpenizaþi aºteaptã în conti-
nuare sã vinã cineva sã le rezolve problemele elementare. De
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la serviciul cãlduþ, sigur ºi bine plãtit, care sã nu-l trezeascã
din dulcea lui visare mioriticã, la mãturarea scãrii de bloc în
care hiberneazã în aºteptarea, probabil, a Marii Glaciaþiuni.
De la educarea copiilor la plantarea unui metru pãtrat de
iarbã sau a unui pom în curtea blocului nãpãditã de gunoaie
ºi inundatã de vulgaritatea, de sudalmele barbare ale unor
þaþe masculine ce bat pânã la amorþire cartea de pocker ºi
rostogolesc epileptic zarurile de barbut.

M-am convins de tragismul acestor deprimante realitãþi
o datã în plus citind autobiografia, scrisã într-o tonalitate
perfect definitã de sintagma �râsu�-plânsu��, a unui tânãr
prozator din Iaºi, Andrei Valachi. Autor al unui manifest
intitulat �De ce pãrãsesc România�, difuzat pe internet (ca ºi
textul din care voi cita), Andrei Valachi reprezintã un caz
aproape didactic al felului în care un român onest ajunge,
în doar câþiva ani, confruntat cu un aparat social imbecil,
sã-ºi piardã orice iluzie, sfârºind prin a-ºi lua lumea în cap:
�În 1995 am terminat facultatea ºi mi-am luat licenþa cu
media 8,71. Pânã în februarie am dus-o destul de greu din
punct de vedere financiar. Mai tehnoredactam câte un proiect,
mai cumpãram câte un casetofon de la «germaniºti», asam-
blam un calculator ºi le revindeam, îmi mai tapam pãrinþii
(îmi dãdeau cât puteau, dar încercau sã strângã cât mai mult
pentru apartament).

În primãvara lui �96 am ajuns cumva la liman. Am tradus
douã cãrþi, am încasat banii ºi m-am angajat pentru prima
oarã cu carte de muncã. Am fost încadrat (cu pile, cum altfel
în Moldova noastrã sãracã!) la Informatics Trust S.A., firmã
care, împreunã cu alte câteva, colabora cu Poliþia pentru
emiterea permiselor de tip nou. [...] În paralel, în anul 1996
am început, mai mult ca ajutorul soþiei, o activitate de tehno-
redactare susþinutã, reuºind în toamnã sã cumpãrãm al doilea
calculator ºi o imprimantã. [...] Cu banii luaþi din vânzarea
motocicletei, am reuºit sã punem cam o treime din banii
necesari cumpãrãrii unui apartament de trei camere. Banii
relativ puþini pe care i-am plãtit s-au tradus prin gradul
avansat de degradare a apartamentului, neputând sã ne mutãm
în el. În 1997 mi-am dat demisia (de fapt, mi-am cerut
transferul cãtre firma noastrã, proaspãt înfiinþatã, �Ambitious
Company� s.r.l.), întrucât activitatea în cadrul Poliþiei îmi
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devenise imposibilã � ajunsesem chiar ºi la 80 de ore de
muncã pe sãptãmânã, iar salariul, care de un an nu-mi mai
crescuse, fusese înjumãtãþit de inflaþie. Firma noastrã ne-a
ajutat la derularea unor contracte pentru executarea unor
semafoare în Iaºi ºi Paºcani, precum ºi la continuarea acti-
vitãþii de tehnoredactare. În numai douã luni am cules ºi
redactat împreunã cu Brânduºa peste 1500 de pagini. În mai
1997, strânsesem destui bani pentru ca sã mã pot apuca de
refacerea ºi îmbunãtãþirea apartamentului. Pânã la sfârºitul
lui septembrie terminasem aranjarea apartamentului, banii,
nervii ºi rãbdarea mioriticã. Meºterii români mi-au deschis
ochii ºi m-au fãcut sã înþeleg cã România a fost ºi va continua
sã fie a proletariatului, cã eu ºi cei asemenea mie nu ne
putem gãsi locul în aceastã dictaturã. Din cei 16 oameni care
mi-au trecut prin casã, eu am putut sã-i mulþumesc doar
unuia singur (ºi pot spune cã am avut noroc). Când am înþeles
aceasta, am renunþat ºi la restul: la afacerea de servicii
informatice, la clubul (restrâns, elitist) de literaturã pe care
vroiam sã-l þin în apartament, la viitorul meu literar în limba
românã etc. Singurul lucru la care mã puteam gândi era sã
plec cât mai repede. Mi-am vândut apartamentul în vitezã,
pierzând faþã de banii pe care îi bãgasem în el. Am strâns
actele necesare plecãrii în Canada ºi pe 17 noiembrie 1997
am depus dosarul de emigrare. Cu doar câteva luni în urmã
nici nu-mi trecea prin cap sã pãrãsesc þara�.

O biografie obiºnuitã, veþi spune. Aºa e. Dar cu ce este
mai excepþionalã aceea a ininteligibilul domn Ciumara? Dar
a târâie-brâielor din guvern, parlament ºi înalta adminis-
traþie? Pariez cã lor nici nu le trece prin cap sã plece în
Canada. Poate dupã alegeri! (16 februarie 2000)

Dreptul la sinonimie

De când mã ºtiu, am trãit cu cliºeul cumsecãdeniei, cinstei
ºi blândeþii românului. Spre marele meu noroc, lumea în care
am crescut chiar aºa arãta: pãrinþi protectori, bunici ce întru-
pau însãºi bunãtatea, mãtuºe adorabile, veriºori plini de far-
mec, vecini binevoitori, colegi sãritori, prieteni devotaþi. Nu
era o lume idilicã, o lume lipsitã de conflicte. Însã, ca prin
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miracol, toate se rezolvau prin întâlnirea dintre adversari,
prin conversaþia potolitã ºi prin dialogul deschis.

Ulterior, am descoperit ºi latura mai puþin plãcutã a lumii
româneºti: activiºti de partid ce emanau, la fiecare cuvânt,
vulgaritate ºi tâmpenie, securiºti unsuroºi, insinuanþi, con-
deieri ce duhneau a veleitarism de la o poºtã ºi care, ciudat,
erau suspect de frecvent vãzuþi în compania activiºtilor de
partid ºi a securiºtilor! Aºa mi s-a dezvoltat, probabil, con-
vingerea cã Securitatea ºi partidul sunt ceva de proastã
calitate, pentru cã susþineau (sau erau curtaþi) de �artiºti� ce
nu meritau nici o ceapã degeratã! Pãstrez ºi astãzi dispreþul
faþã de aceste douã categorii care au nenorocit România �
activiºtii ºi securiºtii � bazându-mã pe acea iniþialã apreciere
de naturã esteticã. Ceea ce nu era frumos nu putea fi bun! ªi
invers! Eram � ºi probabil am rãmas � un �kalokagathon�-ist
impenitent!

Mai târziu, dupã 1985, când am început sã cunosc viaþa
literarã bucureºteanã, impresia de acasã mi s-a consolidat:
scriitorii buni erau în general ºi oameni de onoare, în timp ce
leprele ce parazitau restaurantul scriitorilor erau, tot în gene-
ral, niºte rebuturi estetice. Când �grupul Barbu� s-a adresat
lui Ceauºescu pentru a cere sã se înfiinþeze o Uniune a
Scriitorilor comuniºti se confirma eclatant ceea ce ºtiam,
intuitiv, dinainte.

Nu m-a surprins, prin urmare, când, dupã 1990, oameni
cunoscuþi pentru murdãria lor moralã au deschis baierele
vulgaritãþii indescriptibile a limbajului ºi a comportamen-
tului. ªocat am fost (însã numai pentru o clipã, pentru cã �
aflasem între timp � individul avusese niscaiva antecedente
de ciomãgar, neieºind din casã fãrã a purta o rangã!) doar
când, în ianuarie 1990, am citit câteva texte ale poetului
Cezar Ivãnescu, în revista �Baricada�. Scatologicul demen-
þial, vulgaritatea inimaginabilã, pornografia deºãnþatã
curgeau în valuri de sub pana unui poet ce (mi se pãruse
mie!) se exersase exclusiv într-o zonã a sentimentelor deli-
cate ºi pãrea sã trãiascã în înaltele sfere spirituale.

Lipsind câteva luni din þarã, am descoperit, în toamna lui
1992, cât de mult avansase în România în domeniul �demo-
cratizãrii� limbajului. Torþa cezarivãnescianã fusese preluatã
din zbor de autorul Gropii ºi de eternul sãu cirac. Foarte
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repede, insultele lor s-au dovedit însã a fi doar rãbufnirile
unor marginali, prãbuºiþi în contemplarea neputincioasã a
gloriei de pe vremea bolºevismului. Scena publicã era domi-
natã copios de un ziar cu bulinã roºie, intitulat �Evenimentul
zilei�. Cele ºase-ºapte sute de mii de exemplare ale cotidia-
nului scris ºi girat de dl. Ion Cristoiu depãºeau ca vulgaritate
a limbajului, ca agresivitate a mesajului, ca insultã adusã
bunului-simþ � deversate cu cinism în capul unei populaþii
dezorientate � tot ce existase pânã atunci în România.

S-a întâmplat sã-l vãd ºi aud pe directorul ziarului dând
interviuri ºi explicând ce urmãrise prin promovarea pe prima
paginã a violurilor bestiale, a aberaþiilor fiziologice ºi
anatomice (cazul gãinii cu patru picioare a fãcut deliciul
românilor luni în ºir!): el intenþionase crearea unui ziar
�bulevardier� (cuvântul e al d-lui Cristoiu). Din nefericire,
amprenta decisivã a vulgaritãþii lãsate de �epoca Cristoiu�
asupra ziarului n-a dispãrut cu totul nici azi, când gazeta e
condusã de un editorialist ºi scriitor, Cornel Nistorescu,
infinit superior d-lui Cristoiu ca talent ºi capacitate de analizã
a evenimentelor �la zi�.

Aº fi uitat, poate, toate acestea dacã nu mi-ar fi venit în
urechi zvonul cã dl. Ion Cristoiu a intentat un proces lui
H.-R. Patapievici, solicitându-i cinci sute de milioane de lei
�daune morale� pentru unele expresii �jignitoare ºi apte sã-mi
prejudicieze demnitatea, onoarea ºi reputaþia� (dupã cum
susþine reclamantul), din articolul �Cultura mitocãniei� al
eseistului de la revista �22�. Expresiile care l-au supãrat pe
dl. Cristoiu sunt: �Cultura mitocãniei ºi-a vãdit prin Ion
Cristoiu ºi faþeta intelectualã�; �împotriva mitocãniei verbale
a domnilor Tucã ºi Cristoiu�; �mitocãnia amfitrionilor le
pãrea în datele normale ale politeþii�.

Las deoparte figura ofuscatã a d-lui Cristoiu, care are tot
dreptul sã se plângã unde doreºte. Sunt uimit însã de ce unul
dintre iniþiatorii limbajului vulgar din presa româneascã post-
ceauºistã se plânge cã i se pun astãzi etichete pe care ar trebui
sã le ia drept elogii: în fine, truda de câþiva ani a d-lui
Cristoiu a dat roade: astãzi toatã presa româneascã a devenit
de-o vulgaritate insuportabilã!

Dl. Cristoiu îºi bazeazã plângerea penalã pe definirea în
DEX a cuvântului �mitocan�: �om cu comportãri grosolane,
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vulgare, bãdãran, mojic�. Definiþia e corectã, dar incompletã:
mitocan e ºi �locuitorul de la marginea oraºului�. Dar la fel
de relevantã e definirea, în acelaºi DEX, a cuvântului �bule-
vardist� (ceea ce dl. Cristoiu recunoaºte singur a fi fost,
mãcar în perioada în care era directorul ziarului bulevardier
�Evenimentul zilei�!) drept �derbedeu, haimana� (1996,
p. 117). Dicþionarul de neologisme (1978, p. 162) mai adaugã
un sens: �om de nimic�. Or, conform DEX-ului, prima semni-
ficaþie a cuvântului �haimana� este �om de nimic�! (p. 442)!
ªi cu aceasta, cercul s-a închis! Pentru orice vorbitor de
românã, e greu de gãsit o sinonimie mai desãvârºitã decât
aceea între termenii aduºi în discuþie! Toate acestea converg,
de altfel, simbolic, în imaginea despre sine a d-lui Cristoiu:
aceea de �român rupt în fund!�. Eu nu spun cã asta ar fi
dl. Cristoiu: continuu doar investigaþiile bibliografice din
plângerea fostului director al �Evenimentului�!

Rezultã, aºadar, cã departe de a-l fi denigrat ºi de a �aduce
grave prejudicii� imaginii sale, dl. Patapievici a confirmat, în
stilul propriu, o calitate pe care dl. Cristoiu o revendica încã
din 1992! Prin apelul la justiþie, dl. Cristoiu comite un
atentat la dreptul la sinonimie al d-lui Patapievici. De aici
pânã la obligativitatea întoarcerii la limba de lemn nu mai
este decât un pas!

Mã intrigã, însã, un lucru: de ce anume n-a reacþio-
nat oare dl. Cristoiu atunci când a fost terfelit cu adevãrat
de corifeii �României Mari�, care i-au ataºat nemuritoarea
poreclã �Ardei Umplut�? Sau plastica etichetã �scroafa de
Cristoiu�? Atunci nu era preocupat dl. Cristoiu de propria
imagine? Atunci nu-l obseda noþiunea de �jignire prin
presã�? Mister. Nu am decât o explicaþie: dl. Cristoiu era,
probabil, prea ocupat sã exploreze el însuºi sferele �expre-
siilor jignitoare ºi apte sã prejudicieze demnitatea, onoarea
ºi reputaþia�. Lista insultelor ºi jignirilor la care s-a dedat
dl. Cristoiu, în ultimii zece ani, este, vã asigur, nu doar
consistentã, ci ºi zemoasã. Mã ofer s-o pun la dispoziþia
instanþelor, dacã vor avea lipsa de umor sã ia în considerare
inflamarea (sper cã trecãtoare) a glandei demnitãþii d-lui
Cristoiu. (23 februarie 2000)
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Fakiri ºi vizitii

Într-o serie de articole din �22�, profesorul Livius
Ciocârlie lanseazã intelectualilor ºi societãþii civile un mesaj
pe cât de necesar, pe atât de tulburãtor. Constatând ascen-
siunea fãrã precedent a stângii demagogice, a neo-comu-
niºtilor ºi naþionaliºtilor care au ruinat, între 1990 ºi 1996,
þara, dl. Ciocârlie îi îndeamnã pe cei care, dupã victoria
C.D.R., au pus condeiul în cui sã-ºi facã din nou auzitã
vocea. Evident, în sprijinul ideilor democratice care au conti-
nuat sã rãmânã, chiar dupã 1996, o purã ºi utopicã speranþã.

Nu am nici cea mai micã obiecþie la apelul iubitului meu
profesor. Îi înþeleg pe de-a-ntregul raþiunea. Într-un moment
groaznic pentru þarã, e normal ca oamenii lucizi, raþionali ºi
patrioþi sã punã umãrul la împiedicarea alunecãrii României
în bezna feudal-bolºevicã din care abia ne-am smuls. E obli-
gatoriu ca intelectualii sã iasã din hibernarea de trei ani ºi sã
reaminteascã unei populaþii la care deruta s-a transformat în
deznãdejde de ce e nevoie sã voteze împotriva cleptocraþiei
adunate sub drapelul iliescian. A sosit timpul sã ne regãsim
vocile, spune dl. Ciocârlie, sã redeschidem ochii celor care,
înspãimântaþi de tragediile din jur, nu mai doresc sã vadã ºi
sã audã nimic. Decât, eventual, imaginea edulcoratã a unui
trecut sinistru, dar care, prin comparaþie cu ceea ce trãim, le
poate pãrea paradisiac.

Numai cine nu-i cunoaºte discreþia înnãscutã, lipsa ori-
cãrei veleitãþi vaticinare ºi repulsia faþã de gargarismul grotesc
al actorilor publici de la noi poate sã aibã vreo îndoialã în
legãturã cu mobilurile ieºirii în arenã a d-lui Livius Ciocârlie.
Întrupare a distincþiei spirituale ºi a inteligenþei iluminate,
autorul Marilor corespondenþe ilustreazã specia rarissimã a
intelectualului-gentleman. L-am auzit, în nenumãrate rân-
duri, recunoscând cu un fair-play capabil sã te scoatã din
minþi calitãþile sau gesturile demne de laudã ale celor mai
neînduplecaþi adversari. Nãscut într-o lume de domni, dl.
Ciocârlie face, totuºi, o micã eroare: îºi imagineazã cã
oamenii politici sunt plãmãdiþi din acelaºi aluat cu domnia
sa. Or, între adevãraþii, profunzii patrioþi precum dl. Ciocârlie
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ºi banda de nenorociþi care s-au cãþãrat de zece ani în cele
mai importante fotolii ale puterii nu e nici o legãturã!

Pãrãsirea C.D.R.-ului de cãtre sprijinitori nu este imputa-
bilã, în nici un fel, societãþii civile ºi intelectualitãþii. Ci
duplicitarismului, lãcomiei deºãnþate ºi perpetuãrii unui eta-
tism tragic pentru þarã. Potentaþii de azi au cãlcat în picioare
cu cinism promisiunile în numele cãrora partea luminatã a
populaþiei i-a sprijinit cu entuziasm. Drept urmare, cei la care
face apel dl. Ciocârlie s-au cantonat pe douã poziþii. Marea
majoritate au adoptat o tãcere semnificativã, punându-ºi pe
chip masca îndureratã a dezamãgirii. O parte dintre ei, con-
diþionaþi, probabil, de un temperament mai reactiv, au intrat
fãþiº în semi-opoziþie, încercând cu disperare sã atragã
guvernanþilor atenþia asupra greºelilor uluitoare comise cu
nonºalanþã criminalã.

Desigur, revenirea la putere a neo-comuniºtilor de dreapta
ºi de stânga ar însemna îngroparea þãrii în vãgãunile fãrã
fund ale minciunii egalitariste. Bolºevicii înveteraþi sau dema-
gogii din partidele naþionaliste, extremiste ºi xenofobe, ce
recompun sub privirile noastre înmãrmurite stârvul defunctei
ideologii comuniste, au tot interesul sã menþinã þara în beznã.
Pescuind în ape tulburi, ei sunt dispuºi la cele mai hidoase
aranjamente ºi la cele mai înspãimântãtoare tranzacþii cu
sprijinitorii de la Rãsãrit.

Sã nu ne prefacem, însã, cã nu ºtim pe ce se bazeazã
respingãtoarea zglobioºenie a acestor rebuturi ale istoriei. Ea
este imputabilã, sutã la sutã, învingãtorilor din 1996. Nu
rãzbunare, ci dreptate aºteptam atunci din partea lor. Nu
dinte pentru dinte, ci eliminarea mãselelor cariate. Nu neapã-
rat umplerea puºcãriilor cu jefuitorii þãrii ºi criminalii din
timpul revoluþiei ºi mineriadelor, ci, mãcar, demascarea ºi
anihilarea lor. În schimb, cu un rictus ºmecher, de �oþi trecuþi
prin multe, oamenii d-lui Constantinescu au dat onoarea pe-o
iluzie prosteascã: plini de trufie, ei ºi-au spus în barbã cã
vor îmbrobodi electoratul, dupã cum i-au dus de nas pe
propriii lor iventatori din Alianþa Civicã!

Intelectualitatea la care face apel atât de patetic dl. Ciocârlie
n-a fost trãdatã de Ion Iliescu (ucenicul ceauºeºtian ºi-a arãtat
limpede intenþiile: epoca sa a fost, fãrã nici o ambiguitate,
epoca pancartelor care cereau �Moarte intelectualilor!�),
ci de cãtre Emil Constantinescu! De la primul n-am cerut
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nimic, de la al doilea am aºteptat totul! Or, a sãri astãzi din
nou, necondiþionat, în ajutorul celor care (cuvântul nu e prea
tare!) au terfelit ºi batjocorit speranþele de schimbare ale
unei pãrþi din populaþie înseamnã mai mult decât o eroare:
înseamnã un pãcat de neiertat!

Prin tehnici de fakiri de bâlci, conducãtorii de azi au
anihilat orice posibilitate de a fi traºi la rãspundere. Com-
portamentul abuziv, ciocoismul gros ºi agresivitatea imbecilã,
de zei nemuritori, plutind abulic pe norii din spumã de lapte
ºi miere, au tãiat toate legãturile între noi ºi ei. Habar
n-aveam cine sunt, de unde provin, cât sunt de inteligenþi, de
cinstiþi, de competenþi. Ne-am înhãmat la cãruþã ºi i-am tras
doar pentru cã se aºezaserã pe caprã ºi fãceau pe vizitiii.
Ne-am trezit la realitate doar când au început sã ne croiascã
zdravãn pe spinãri cu bicele pe care, în inconºtienþa noastrã,
le-am dat în grijã!

Pe nebãgate de seamã, am intrat în cel mai dramatic
dintre scenarii: ajungem, de fricã, sã-i sprijinim �pe-ai
noºtri�, fãrã sã ne întrebãm dacã, la rândul nostru, �suntem
ai lor�! N-ar fi normal ca lucrurile sã stea invers: ºi anume,
ca politicienii sã se adreseze societãþii civile ºi intelectualilor,
pentru a le cere ajutorul? Evident, dupã ce vor prezenta
explicaþii limpezi privind comportamentul incalificabil atât
faþã de noi, cât ºi faþã de electoratul pe care � asta e situa-
þia! � l-am indus împreunã în eroare. ªi, evident, dupã ce
vor cãdea câteva capete. Amendez apelul d-lui Ciocârlie
într-un punct esenþial: sprijinirea actualilor guvernanþi tre-
buie condiþionatã de o mare masã rotundã naþionalã ºi de
oferirea, de cãtre politicieni, a unor garanþii solide (existã
precedentul istoric al �Solidaritãþii�, într-un moment egal de
dramatic pentru soarta Poloniei). Altminteri, societatea civilã
ºi intelectualii pe care încearcã dl. Ciocârlie sã-i readucã pe
scenã nu vor fi decât o pãturã imoralã de codoºi, niºte
iresponsabili, abili, poate, în mânuirea condeiului, dar total-
mente lipsiþi de onoare. Oricât de mare ar fi spaima de
revenirea hoardei iliesciene, mai fricã ar trebui sã ne fie de
lichelele care au batjocorit � cu girul nostru � speranþele a
milioane de români. Trãim, deja, în posteritatea acelei vino-
vãþii. (8 martie 2000)
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Foloasele schizofreniei

ªmecheria unsuroasã ºi gureºenia pelticã, populismul
arþãgos ºi neruºinarea zâmbãreaþã a liderilor P.D. nu mai
þin la populaþie, dar, iatã, merg din plin în relaþia cu
P.N.Þ.C.D.-ul! Partidul resuscitat de Corneliu Coposu se
mai reazãmã, de altfel, el însuºi, doar în scãlâmbãielile
televizate ale d-lui Opriº ori în bâlbâielile strategice ale lui
Ion Diaconescu. Românii s-au cam lãmurit cã majoritatea
demagogilor din jurul lui Petre Roman nu sunt altceva decât
o bandã organizatã întru jaf ºi învârtealã. Ei au schimbat
tradiþionalele cuvinte magice �Banii sau viaþa!� cu mai
moderna îndeletnicire de �ordonator de credite�. Uluiþi de
aceastã metamorfozã, þãrãniºtii nu prididesc sã le satisfacã
cele mai aberante dorinþe!

Pentru oameni care ar trebui sã stea de mult (ºi multã
vreme de aici înainte!) la închisoare, singura formã de capti-
vitate e cuºca televizorului, unde debiteazã cu o vitezã de
accelerat cele mai mari neghiobii pe care le-am auzit vreo-
datã. Însuºi el lider maximo, dupã ce a dormitat vreo trei ani
lângã microfonul Senatului, s-a trezit din aþipealã ºi a început
sã se împãuneze cu munca d-lui Andrei Pleºu ºi (trebuie s-o
recunosc, n-am ce face!) a lui Emil Constantinescu. Cu
astfel de obiceiuri, dobândite pe vremea lui Iliescu ºi conso-
lidate dupã 1996, P.D.-ul s-a dovedit un permanent factor
dizolvant ºi o sursã necontenitã de conflicte, harþe penibile ºi
minciuni ventilate cu aplomb.

În aceste condiþii, e surprinzãtor cã dl. Constantinescu nu
i-a inclus pe lista învingãtorilor sãi ºi pe oamenii lui Roman.
Nu ºtiu ºi n-am cum sã aflu în ce mãsurã P.D.-ul corespunde
portretului-robot al celor invocaþi de preºedinte. Nu ºtiu, cu
alte cuvinte, dacã ei sunt securiºti sau comuniºti. Tot ce ºtiu
e cã se comportã de parcã ar aparþine categoriilor aduse în
discuþie! Rapacitatea împinsã dincolo de orice limitã, duri-
tatea ºi bãdãrãnia agresivã cu care îºi apãrã privilegiile,
funcþiile ºi fotoliile sunt de purã extracþie comunistã. Ele
n-au de-a face cu democraþia exact cum discursul pigmentat
cu pilde marinãreºti al d-lui Bãsescu n-are de-a face cu
cultura!
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Zarva iscatã de declaraþiile incendiare ale lui Emil
Constantinescu mi se pare nu doar exageratã, ci ºi penibilã.
De ce se recunoaºte învins dl. Constantinescu de securiºti
ºi activiºti comuniºti, când vreme de trei ani n-a fãcut decât
sã-i cocoloºeascã, sã le ignore abuzurile, tãcând vinovat,
complice, la toate semnalãrile presei? Nu acum, în februarie-
martie 2000, a pierdut bãtãlia dl. Constantinescu, ci înce-
pând cu noiembrie 1996. ªmecher nevoie-mare, preºedintele
a tras de timp, sperând cã lucrurile se vor rezolva de la sine ºi
cã el va aduna foloasele prin muºamalizarea marilor ticãloºii
ale comunist-securiºtilor.

Ce nu ºi-a dat seama dl. Constantinescu, ºi nu-ºi dã nici
acum, e cã votul pro-Convenþie a fost, în toamna lui 1996, un
mandat revoluþionar. Sãtul de corupþie, minciunã, ticãloºie,
asasinate, poporul a vrut sã se înfãptuiascã, în sfârºit, drep-
tatea mult aºteptatã. Asemãnarea (amuzantã, altfel) cu legen-
darul reformator Cuza a indus populaþiei iluzia cã vom trãi
un moment al începutului. În fapt, n-a fost vorba decât de o
penibilã continuitate, de o jalnicã scamatorie în care noul
vodã preia, în întregime, acareturile ºi metehnele înaintaºului.

Dl. Constantinescu se lamenteazã cã l-au învins securiºtii.
Aºa o fi. Dar de ce s-a complãcut sã fie înconjurat, de la cei
care-l serveau la masã, sepepiºti odioºi dresaþi de Ceauºescu
ºi Iliescu, la cei care-l pãzeau, precum Truþulescu � ºeful
gãrzii prezidenþiale, oriºicâtuºi �, de prea mulþi oameni
ne-curaþi? De ce, chiar ºi acum, în ceasul al doisprezecelea,
îi oferã azil unui ofiþer, generalul Degeratu, care nu ºi-a
limpezit rolul în represiunea de la Cluj? Sau, mai ºtii, ºi-o fi
însuºit dl. Constantinescu teoria (diversionistã pânã-n pânzele
albe!) a Securitãþii �bune, naþionale�! De ce se mirã pre-
ºedintele cã e victima securiºtilor ºi a comuniºtilor când,
ºapte luni de la preluarea puterii, l-a pãstrat în funcþie pe
Virgil Mãgureanu? ªi când într-un punct-cheie pentru poziþia
României, ambasada de la Washington, l-a menþinut pânã în
clipa de faþã, pe Mircea Geoanã, unul dintre apropiaþii lui
Ion Iliescu?

Nu contest cã presa noastrã �naþionalã� ºi câþiva comen-
tatori cunoscuþi fac, adeseori, jocuri dubioase, chiar irespon-
sabile. Numai cã aceeaºi presã i-a atras de suficiente ori
atenþia asupra unor cazuri de corupþie, de incompetenþã ºi de
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abuzuri cât se poate de reale. Rezultatul? O ºi mai ermeticã
închidere a tuturor cãilor de acces spre urechea preziden-
þialã! Personaj mediocru, dl. Constantinescu a ratat, dupã
cum bine spune, pentru mulþi ani de aici înainte, ºansa de a
face din România o þarã a curãþeniei ºi a cinstei.

Dosarele marilor criminali ºi ale marilor corupþi existau,
pregãtite dupã toate regulile artei, încã de pe vremea lui
Iliescu. Judecãtorii ºi procurorii formaþi în buna schizofrenie
comunistã lucrau la lumina zilei la cazurile comandate
de sus, iar pe întuneric încondeiau temeinic ºi potlogãriile
ºefilor. Doar niºte înapoiaþi mintal n-ar putea rezolva enigma
acestor dosare cât se poate de limpezi. Dar a lipsit exact ceea
ce pretindea electoratul, în 1996, de la aleºii sãi: voinþa
politicã.

Potrivit unei teorii care la Cotroceni era consideratã o
gãselniþã genialã, nu s-a dat curs dosarelor pentru cã, prin
eliminarea vinovaþilor, P.D.S.R.-ul ar fi devenit un partid
curat ºi credibil, care la alegerile urmãtoare ar fi pus pro-
bleme coaliþiei algoritmice. Dublã nemernicie. O datã pentru
cã, în felul acesta, Cotroceniul s-a dovedit a fi complicele
naiv al ºacalilor pedeseriºti, a doua oarã pentru cã, încã din
zorii lui 1997, oamenii d-lui Constantinescu au arãtat cã îi
intereseazã puterea, ºi nu curãþirea þãrii!

Nu putem decât sã fim, acum, alãturi de dl. preºedinte
Constantinescu. Evident, domnia sa, recompensat cu vilã
somptuoasã, ºofer ºi salar frumuºel, noi tot prin aparta-
mentele de blocuri de la periferii ºi cu aºa-numitele �retribuþii
lunare� � în fapt, niºte bacºiºuri penibile � oferite de-un stat
falimentar. Nu vom ºti, probabil, care-au fost realele intenþii
ale d-lui Constantinescu la venirea la putere. Vedem, însã,
din plin rezultatele. O þarã derutatã, de sute de ori mai
coruptã decât atunci când a preluat-o, pusã pe toate listele
negre posibile, prezentatã în culori exclusiv mohorâte în presa
internaþionalã. O þarã în care minciuna ºi dispreþul faþã de cei
mai slabi sau mai sãraci decât tine au devenit reguli ascultate
cu sfinþenie de toþi ticãloºii cãþãraþi în funcþii. O þarã nevro-
ticã, în care dezinteresul, murdãria, abuzurile, violenþele
(inclusiv ale poliþiºtilor) au atins cote coºmareºti.

Mulþumim din suflet, Conducãtor iubit!(15 martie 2000)
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Taifun în Calea Victoriei, 120

Am început sã uit zilele înfricoºãtoare ale lui decembrie
1989. Secvenþele mineriadei (trãite parþial la Bucureºti, par-
þial la televizor, acasã, la Timiºoara) îmi sunt din ce în ce mai
neclare. Tot mai estompate îmi vin în memorie ºi provocãrile
din martie 1990, la Târgu-Mureº, când securitatea, punându-i
pe români ºi unguri sã se batã precum chiorii, a renãscut din
propria cenuºã. Pânã ºi violenþele (nu numai de limbaj!) ale
lui Ion Iliescu � de la �Mãi, animalule!�, la ciomãgirea
nemiloasã a opoziþiei � ºi-au diminuat, în mintea mea, din
importanþã. În mod straniu, cea mai puternicã imagine legatã
de primele luni ale lui 1990 îl are în centru pe Gabriel
Andreescu.

Auzisem, evident, de la �Europa liberã� de opoziþia sa
neînfricatã la regimul Ceauºescu. Îi ºtiam, din articole sau
din prezenþa la televizor, opþiunea radicalã în raport cu ticã-
loºia comunisto-securistã. Chiar dacã personaje gureºe,
demagogi cu grade securiste, politruci dotaþi cu o nesimþire
giganticã, securiºti în blanã de oaie acaparaserã microfoanele
mini-parlamentului � faimosul C.P.U.N. �, ºtiam cã undeva
în penumbrã existã ºi Gabriel Andreescu ºi speram cã, deºi
acoperitã de gâlgâiturile respingãtoare ale farsorilor propul-
saþi în viaþa politicã de crimele iliesciene, poziþia reprezentatã
de Gabriel Andreescu va triumfa.

Am nutrit aceastã speranþã � prosteascã, recunosc! �
pânã în ultima zi de existenþã a C.P.U.N. Închiderea festivã
a activitãþii mini-parlamentului a coincis cu cea mai deºãnþatã
dezlãnþuire de primitivism, resentiment atroce la care asis-
tasem în lunile de dupã cãderea lui Ceauºescu. Exasperat de
neseriozitatea, nesimþirea ºi iresponsabilitatea celor care se
ºtiau deja înºurubaþi în scaunele puterii, Gabriel Andreescu a
urcat la tribunã ºi a rostit un tulburãtor discurs, o amarã
meditaþie despre ceea ce parlamentul autodesemnat ar fi
trebuit sã facã ºi sã fie. Ca într-o farsã grotescã, pe mãsurã ce
vorbitorul devenea mai grav, sala intra într-un delir al bunei-
dispoziþii, pocniturile lubrice ale dopurilor de ºampanie aco-
perind propoziþiile îndurerate ale singurului om din acea salã
care-ºi pãstrase intact instinctul moral.



Mircea Mihãieº278

Ca într-o strãfulgerare dureroasã, mi-am dat atunci seama
cã râsetele ºi chicotelile cvasi-animalice ale ºlehtei care avea
deja asigurate locurile în parlamentul ce urma sã fie ales,
autocelebrarea scabroasã a unor nulitãþi promovate �la excep-
þional� printr-o tragedie naþionalã vor prevala asupra curã-
þeniei morale, asupra demnitãþii ºi onoarei reprezentate atunci
de cãtre Gabriel Andreescu. Înfrângerea sa � pentru cã o
usturãtoare înfrângere a fost � a semnificat triumful cvasi-
definitiv al prostiei, agresivitãþii, mârlãniei ºi ticãloºiei
asupra normalitãþii ºi bunului-simþ.

De zece ani încoace, nu s-a întâmplat niciodatã sã-i citesc
cu indiferenþã articolele ori sã-i urmãresc nepãsãtor afirmarea
poziþiilor publice. Chiar când � nu arareori � mi s-a întâmplat
sã vãd altfel lucrurile, a trebuit sã admit cã discursul, solid
fundamentat, al lui Gabriel Andreescu era greu de trecut cu
vederea. Provenind dintr-o credinþã nesmintitã în valorile
democraþiei ºi libertãþii, chiar exagerãrile sale conþineau o
puternicã încãrcãturã simbolicã.

Legat, cel puþin pentru mine, indestructibil de revista
�22� � articolele sale alcãtuiesc, de ani buni, coloana verte-
bralã �ideologicã� a publicaþiei din Calea Victoriei 120 �,
aflu uluit cã, recent, Gabriel Andreescu a fost cenzurat în
propria revistã! Sunt de acord cã întreaga responsabilitate
pentru ce se publicã într-o gazetã revine conducerii acesteia.
Numai cã revista �22� are � ºi a avut de la bun început � un
statut special. Ea s-a nãscut ca un �buletin� al unui grup de
intelectuali bucureºteni adunaþi sub sigla Grupului pentru
Dialog Social. În aceastã situaþie, cititorul era obiºnuit sã
gãseacã acolo poziþiile membrilor grupului � personalitãþi
marcante ale vieþii publice �, fãrã sã fie ºocat cã pãrerile
exprimate nu coincideau întotdeauna sutã la sutã cu ideologia
afirmatã a Grupului. Însã tocmai acesta era farmecul ºi garan-
þia autenticitãþii revistei!

Nu sunt un insider al Grupului pentru Dialog Social � în
ciuda faptului cã am o admiraþie vie pentru foarte mulþi dintre
membrii sãi. Unii îmi sunt chiar prieteni apropiaþi. Nu am
publicat absolut nici un articol în revista �22� � cu excepþia
unui �Drept la replicã� la o aberantã acuzã a unui director de
editurã. Cu toate acestea, ca membru, ani în ºir, al Consiliului
Naþional al Fundaþiei pentru o Societate Deschisã, am susþi-
nut cu entuziasm � uneori de pe poziþii numeric minoritare,
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et pour cause! � acordarea unor ajutoare financiare revistei,
în care vedeam unul din centrele vitale ale societãþii civile
româneºti. Ba chiar ºi dupã ce am pãrãsit board-ul Fundaþiei,
în toamna lui 1999 am rugat noua conducere sã includã,
alãturi de revistele culturale, ºi revista �22� între publicaþiile
care ar fi urmat sã fie finanþate. Nu pot fi, aºadar, bãnuit de
adversitate nici faþã de revistã, nici faþã de Grup. N-am nici
un fel de frustrare, pentru simplul motiv cã nu putem fi toþi
în toate echipele ºi nici publica toþi în aceleaºi gazete! De
altfel, conducerile succesive ale lui �22� m-au invitat sã
colaborez la revistã, însã n-a fost (încã!) sã fie!

Tocmai de pe poziþia de prieten ºi admirator al celor de la
�22� scriu aceste rânduri mâhnite. Personal, nu mã deran-
jeazã alunecarea revistei în sfera de influenþã a Cotrocenilor.
Am scris eu însumi (ºi aici nu sunt de acord cu Gabi
Andreescu atunci când spune cã �România literarã� a devenit
�sursa unui continuu, violent ºi artificios atac la adresa lui
Emil Constantinescu�) cã, în comparaþie cu Ion Iliescu ºi
Teodor Meleºcanu, actualul preºedinte e de preferat. Numai
cã, în felul acesta, dl. Constantinescu nu devine mai bun
decât este! Pur ºi simplu, ne transformãm în prizonierii
propriei noastre frici faþã de �mai rãu�!

Aºadar, þine de politica ºi de conºtiinþa celor care fac
�22�-ul atitudinea publicã aleasã. Atunci când din revistã
dispar, unul câte unul, Emil Hurezeanu, ªerban Orescu, Dan
Pavel ºi, iatã, Gabriel Andreescu numai pentru cã s-a
întâmplat sã exprime poziþii critice faþã de erorile d-lui
Constantinescu, lucrurile nu sunt tocmai în regulã. Despre
ce fel de �dialog social� mai poate fi vorba? Unde e liber-
tatea de exprimare, de care, în Calea Victoriei 120, se face
atâta caz? Nu e elegant sã dau exemplul revistei la care
scriu, dar în ciuda atitudinii polemice a multor articole din
�România literarã� faþã de instituþia prezidenþialã, redac-
torul-ºef al revistei este, în momentul de faþã, unul dintre cei
mai entuziaºti suporteri ai d-lui Constantinescu! Ceea ce nu
ne împiedicã pe toþi sã avem relaþii extrem de cordiale. ªi le
avem tocmai pentru cã dreptul la propriul adevãr este mai
important decât tirania vreunei dogme abstracte sau a unui
adevãr implacabil, dar... strâmb!

Nu-mi rãmâne decât sã sper cã taifunul de la �22� se va
domoli cât de curând. Ca simplu cititor care nu am pierdut,
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din 1990 încoace, nici un numãr al revistei, îi vreau pe
Gabriel Andreescu, Dan Pavel, Emil Hurezeanu, ªerban
Orescu înapoi! Necenzuraþi! (29 martie 2000)

Fanþii catodici

O idee perversã care, ca toate cacialmalele, ºi-a croit
drum glorios spre canalele de televiziune, este aceea cã, la
zece ani dupã cãderea comunismului, ar trebui sã ne preocupe
mai mult prezentul ºi viitorul, decât trecutul. Formulatã în
felul acesta, ea nu e lipsitã de pertinenþã. Un popor predispus
la nostalgii, precum al nostru, ar trebui, din principiu, sã se
fereascã de fetiºizarea trecutului. Caii albi ai lui Mihai
Viteazul, sceptrul de aur al lui ªtefan, barba colilie a lui
Mircea, invocate în exces, ne-au transformat în niºte nostal-
gici pãguboºi, mereu cu un ceas, cu un secol, cu un mileniu
în urma istoriei.

Aici, însã, e vorba de cu totul altceva. Nu trecutul edul-
corat, nu ºovinismul împãnat cu acadele al medievismului
romantic ne stau în cale, ci trecutul imediat, moºtenirea
comunistã ºi ceauºistã, care trag de noi îndãrãt ca niºte
ghiulele de plumb. Acum e vorba, pur ºi simplu, sã recon-
struim o lume. Or, ea nu poate fi construitã pe nisipul miºcã-
tor al minciunii ºi bagatelizãrii unei tragedii naþionale. A
merge înainte ca ºi când nu s-ar fi întâmplat nimic, a trece de
la comunismul bestial ºi de la securismul odios la capitalismul
�sincer� ºi la democraþia fãrã fisurã înseamnã a nu-þi da
seama pe ce lume eºti.

Bunãstarea nu poate cãdea din cer unor inºi pentru care
minciuna reprezintã forma predilectã de exprimare, iar ticã-
loºia un modus operandi universal. Pãstrându-i în funcþii pe
incapabilii directori ieºiþi în serie de sub pulpana secretarilor
cu organizatoricul, construind noua lume pe mulajul scabros
al relaþiilor oculte de securist-turnãtor nu vom înainta nici
doi paºi pe calea democraþiei. Ea are cu totul alte reguli decât
ni se induce, cu o subtilitate ce-o întrece doar pe aceea a
ciomagului, de cãtre noii apostoli ai aºa-zisei pãci sociale.

Pânã când nu vom elimina reziduurile toxice ale comu-
nismului, pânã când nu ne vom debarasa de plãcerea perversã
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a minciunii, pânã când nu vom accepta dreptul celuilalt de a
se exprima la fel de liber ca ºi noi, toate aceste construcþii,
faraonice în intenþie, vor avea consistenþa hârtiei creponate.
Ce garanþie de stabilitate sã pretindem, când, de sus pânã
jos, nomenklatura ceauºistã face legea? Din parlament pânã
la cluburile de fotbal, activiºtii ºi securiºtii dau tonul ºi îºi
îndeasã în buzunare sãculeþii cu bani negri. Cu un cinism de
mahala, mulþi dintre ei recunosc pe faþã cã fac ºi azi ce au
fãcut sub comuniºti. Iar noi luãm act, uluiþi, de aceastã
neruºinare ºi ne vedem în continuare de mãrunta, cãlduþa
noastrã liniºte coclitã. În loc sã eliminãm aceste cangrene ale
civilizaþiei, devenim noi înºine victimele lor.

Vulgaritatea respingãtoare, pãtrunsã în societatea româ-
neascã o datã cu bolºevicii, a devenit astãzi regula, ºi nu
excepþia. Dacã nu eºti bãdãran, mojic, mahalagiu, nesimþit,
mitocan nu ai nici o ºansã de-a fi auzit. Lucrul e valabil ºi în
afaceri, ºi în manifestãrile publice. Probabil din aceastã cauzã
au înflorit (ºi prosperã incredibil) oamenii de televiziune cu
feþe de procurori ºi maniere de killeri. Înfigându-ºi agresiv-
saºiu privirile în camerã, ei îºi executã, în numele culturii de
groapa lui Ouatu, preopinenþii, din care îºi extrag colþii doar
atunci când i-au adus la moliciunea unei cârpe.

Imprudenþii care acceptã sã treacã pe la talk-show-urile
nocturne trebuie sã fie cel puþin la fel de nesimþiþi precum
anchor-men-i, sau, în cazuri rarissime, sã posede o candoare
dezarmantã. Dacã nu eºti un Mircea Dinescu sau un Andrei
Pleºu, existã toate ºansele sã ieºi zdruncinat rãu din con-
fruntãrile cu aceºti fanþi catodici, dresaþi sã ucidã fãrã milã
tot ce depãºeºte limita de inteligenþã a unui retardat mintal.
Cu excepþia, în continuare unicã, a lui Adrian Cioroianu, am
impresia cã nici unul dintre intelectualii de bunã calitate n-au
reuºit sã-i trimitã acolo unde meritã (adicã la grãdina zoo-
logicã) pe aceºti substituþi ai secretarului cu propaganda
pripãºiþi pe la canalele TV.

Partea cu adevãrat tragicã e însã alta. Cum gestionarii
ideilor pro-europene s-au dovedit a fi niºte farsori, populaþia
dezorientatã a reînceput sã-ºi îndrepte privirile, tot mai plinã
de speranþã, spre vechile ºi noile producte ceauºeºtiene.
Explicaþia e simplã: bâlbâielilor, ezitãrilor, minciunilor
puerile deversate cotidian de guvernanþi, vechii trepãduºi ai
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lui Pingelicã le opun un discurs bombastic, spumos ºi deloc
rãu articulat. Ce sã aleagã semi-analfabetul din Potârlagele,
când oferta se reduce la privirile alunecoase, de om tocmai
prins cu mâþa-n sac, ale lui Remus Opriº, ºi pluridecibelii
unui Pãunescu redivivus? între promisiunea, verificabilã
imediat, a liderului þãrãnist, ºi icnetele patriotarde ale cena-
clistului-standard omul simplu ºi neapãsat de obsesiile euro-
pene, ci de spaima cã frigiderul rugineºte de-atâta goliciune,
alege fãrã nici o greutate minciuna roz-bombon a demagogiei
naþionalist-stângiste.

Cã Pãunescu are un instinct politic infinit superior politi-
cienilor de la putere o dovedeºte nu doar felul în care-ºi alege
invitaþii, ci ºi locurile pe unde-ºi preumblã chintalele de
populism. El a sesizat cã, între orãºeni ºi sãteni � categoriile
pentru care se dau îndeobºte bãtãliile electorale � existã o
impresionantã cantitate de burguri, de târguri mãricele de
care nu-i pasã nimãnui. Aduse la viaþã, dacã nu chiar create,
în vremea comunismului, aceste aglomerãri rur-urbane sunt,
în ele însele, radiografia unei tragedii naþionale. Însetat de
succesul ieftin, Pãunescu a sesizat cã în astfel de localitãþi de
care politicienii îºi pãzesc tãlpile pantofilor de lux existã un
potenþial demn de exploatat. Nu þin minte ca prin Salonta,
Buzãu, Vaslui, Turda, Babadag, Ineu, Reghin sau Urziceni
sã fi cãlcat picior de liberal sau þãrãnist, ba chiar de
udemerist, altfel decât în goana cu aspect de farsã numitã
�campanie electoralã�. Lãsaþi în voia sorþii de o clasã politicã
iresponsabilã, locuitorii micilor oraºe sunt prizonierii aventu-
rierilor de tot felul.

În astfel de �locuri în care nu se întâmplã nimic�, ce
gravitau în jurul câte unei fãbricuþe sau a vreunui I.A.S. mai
rãsãrit, disperarea ºi absenþa oricãrei perspective de redresare
au trasformat populaþia în masa de manevrã a comuniºtilor ºi
securiºtilor. Înspãimântaþi de spectrul înfometãrii (nu e o
metaforã!), localnicii nici mãcar nu mai observã cã minciu-
nile gogonate ale falnicilor lachei ai lui Ceauºescu au darul
demonic de a le adormi vigilenþa. Ele sunt, ca-n basme,
interludiile lirice dinaintea sosirii zmeului cel mare, a lighi-
oanei crude care va distruge totul.

Teleaºtii de ambe sexe, plictisiþi de cererile (monotone,
e drept!) de a se face dreptate, riscã sã devinã complicii
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asasinilor ºi profitorilor care au transformat România într-un
tãrâm pustiu. Nu e nevoie de-un Sarajevo sau de-un Kosovo
pentru a ne trezi aruncaþi în afara Europei. Câþiva demagogi
gureºi, dotaþi cu microfoane ºi camere de luat vederi, slujind,
mai pe faþã, mai pe din dos, o ºleahtã de ex-activiºti trans-
formaþi, ca musca din poveste, în destinºi oameni de afaceri,
au fãcut, în cutiile cu imagini colorate � ºi fac în continuare �
treaba murdarã a unor Miloºevici, Arkan sau Jirinovski.
(5 aprilie 2000)

O propunere: desfiinþarea
preºedinþiei!

Atacurile în serie ale P.D.S.R.-ului împotriva preºedin-
telui ilustreazã perfect, dincolo de mârlãniile neocomuniste,
proverbul �Pe cine nu-l laºi sã moarã, nu te lasã sã trãieºti!�.
Dl. Constantinescu este astãzi victima ºmecheriei (poate cã
ar trebui sã folosesc un cuvânt mai tare!) sale de ieri. Naiv
politiceºte ºi inabil din punct de vedere psihologic, chiriaºul
de la Cotroceni ºi-a imaginat cã va manipula opinia publicã ºi
activiºtii versaþi din jurul lui Iliescu aºa cum a fãcut cu
primadonele din Solidaritatea Universitarã, Alianþa Civicã,
Grupul pentru Dialog Social (pentru a nu pomeni de simpa-
ticul club �Eu, tu ºi Emil�, de altfel singura ctitorie a d-lui
Constantinescu!).

Ce s-a ales din calculele (nu tocmai oneste, o spun cu
toatã rãspunderea!) ale preºedintelui ºi acoliþilor sãi, vedem
cu ochiul liber: o scenã politicã bulversatã, în care pasiunile
gâlgâie din plin, lupte penibile pentru interese imediate,
ciocniri odioase de orgolii ale unor mahalagii de cea mai
joasã speþã. Dacã lucrurile ar merge în þarã, n-ar fi nici o
problemã. Dacã fabricile ar dudui ºi ar avea unde sã-ºi vândã
produsele, dacã tinerii ar avea un viitor asigurat (altul decât
paºaportul canadian sau australian), dac-ar exista mãcar o
singurã pãturã socialã mulþumitã (în afara poliþiei, serviciilor
secrete ºi a plevuºtii parlamentare), dacã þãrãnimea n-ar fi
revenit demult la nivelul sapei de lemn, dacã muncitorimea
ar fi depãºit mentalitatea de clasã conducãtoare cu ciocanul
în mânã, dacã a fi intelectual n-ar însemna un termen de
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ocarã, poate cã dl. Constantinescu ar putea sã zburde liniºtit
în paradisul cotrocean.

Tot mai mult, observãm cã la mijloc a fost vorba de o
neînþelegere. Actualul preºedinte îºi imagina, probabil, cã a
fi ales înseamnã recunoaºterea meritelor proprii, un refe-
rendum prin care i se certifica excepþionalitatea. Numai aºa
se explicã de ce dl. Constantinescu se comportã de parcã
urmãtoarea etapã a vieþii sale ar fi îmbãlsãmarea ºi plasarea
mumiei prezidenþiale într-un mausoleu al societãþii civile.
Or, lucrurile au stat exact pe dos. Dl. Constantinescu a fost
ales în numele promisiunilor (majoritar mincinoase) cã va
transforma destinul mizer al României într-unul demn, cã va
evacua din încãperile îmbâcsite de lene, minciunã ºi corupþie
aerul viciat ºi cã-l va înlocui cu zefirul plãcut al democraþiei.

Nici unul dintre sfãtuitorii de tainã ai preºedintelui nu dã
vreun semn cã a înþeles cã antipatia cvasi-unanimã provine
tocmai din încãlcarea flagrantã a promisiunilor pe care, de
bunã voie ºi nesilit de nimeni, le-a vânturat spre norodul
credul. Cu rare excepþii, nu existã comentator politic din
presa scrisã ºi din televiziunile independente sã nu fi salutat
alegerea d-lui Constantinescu, în noiembrie 1996. Îmi amin-
tesc cã pânã ºi dl. Ion Cristoiu s-a grãbit sã-l omagieze pe
învingãtorul lui Iliescu, vãzând în el semnul providenþial
aºteptat atâta amar de vreme de români. Dupã cei ºapte ani ai
vacilor slabe iliesciene, superstiþia ne spunea cã vor urma cel
puþin ºapte ani de prosperitate!

Acum, când nu existã om serios care sã dea doi bani pe
viitorul politic al d-lui Constantinescu, sigur cã e foarte
comod sã-i învinuieºti pe mercenarii ºi huliganii din presã.
Calcul tipic de negustor obiºnuit sã înºele la cântar. Cred cã
foarte puþini dintre gazetarii cu nume din România aºteptau
altceva de la dl. Constantinescu decât începerea reformelor,
eliminarea corupþiei ºi dezvãluirea misterelor revoluþiei din
1989. Mi-l imaginez cu greutate pe Cornel Nistorescu deve-
nind gomos ºi lãsându-ºi condeiul strãlucitor pentru a presta
servicii în sanatoriul aseptic de la Cotroceni. Nu mi-l pot
figura pe Mircea Dinescu restrângându-ºi libertatea �de a
fluiera în bisericã� în schimbul onoarei de a se saluta zilnic
cu preºedintele. N-o vãd pe Ileana Mãlãncioiu abando-
nându-ºi convingerile doar pentru a se mula cerinþelor de
protocol ºi muþeniei impuse de un post cãldicel.
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(Nu vreau, Doamne fereºte, sã-i blamez în vreun fel
pe intelectualii de valoare care, mai ales în ultimul an, au
acceptat sã se sacrifice � acesta e cuvântul �, riscând sã se
compromitã, alãturându-i-se fãþiº d-lui Constantinescu. Din
nefericire, nu vãd în comportamentul ºi acþiunile pre-
ºedintelui nimic din inteligenþa practicã ºi experienþa de
activist civic ale Sandrei Pralong, nici urmã din ºtiinþa dozãrii
discursului a lui Rãsvan Petrescu, nici un dram din farmecul
intelectual al lui Sorin Alexandrescu ºi absolut nici un semn
cã printre conlocutorii sãi cotidieni se numãrã intelectuali de
calibru precum Zoe Petre, Liviu Papadima, Marius Oprea
sau Cristian Preda. Se simte, însã, din plin, suficienþa agre-
sivã a unui Dorin Marian, acest ober ce acapareazã tot mai
multe funcþii în menajeria prezidenþialã. ªi se mai simte aerul
în care a respirat superbolidul Truþulescu.)

Sã fim lucizi pânã la capãt: neputinþele d-lui preºedinte
Constantinescu sunt neputinþele electoratului român. Dacã
tot ce suntem în stare sã producem sunt eternii Iliescu ºi
Constantinescu, dacã singura prospãturã pe lista preziden-
þiabililor e un diplomat al lui Ceauºescu, reciclat pentru uzul
cucoanelor impresionate de materialul textil al îmbrãcãminþii,
ºi nu de absenþa uluitoare a oricãrui text coerent, atunci ne
meritãm soarta. Sau, cine ºtie, poate cã ar trebui sã desfiinþãm
aceastã funcþie care polarizeazã prea multe tensiuni, dar care
nu produce nici o soluþie practicã.

Dacã lucrurile vor mai merge în felul acesta, dacã purtã-
torii speranþelor democratice se compromit iremediabil de
îndatã ce ajung la Cotroceni, probabil cã ar trebui sã alegem
niºte oameni gata compromiºi, pentru a nu suferi amãrãciunea
dezamãgirii! Dacã punem în balanþã speranþele ºi deziluziile,
ajungem la incredibila concluzie cã între adepþii stângii ºi ai
dreptei nu existã absolut nici o diferenþã. Între îmbrobodelile
ortodoxiste ale preºedintelui ºi icnetele naþional-stângiste ale
lui Vadim Tudor nu sunt de semnalat, luate la bani mãrunþi,
neconcordanþe chiar atât de ºocante. Nuanþele dispar ºi
asperitãþile se niveleazã dacã mai luãm în considerare ultimele
declaraþii pro-europene ale ºefului �României Mari�. Aici
am ajuns!

ªi totuºi, ce e de fãcut? Probabil cã lucrul cel mai
important ar fi sã detensionãm ºi sã demitologizãm ideea de
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preºedinte. N-ar fi rãu se se umble ºi la Constituþie (dl.
Constantinescu a sugerat c-o va face!), pentru a croi aceastã
funcþie dupã modelul principalelor state europene. La noi,
unde derapajele autoritariste se produc atât de uºor, unde
violenþa e acoperitã de o pojghiþã fragilã de acalmie, n-ar fi
rãu sã avem garanþii serioase cã omul din fruntea statului nu
va abuza de funcþie. ªi atunci, va conta mai puþin pentru viaþa
cetãþeanului dacã în fotoliul de onoare se lãfãie demagogii
sau veritabilii democraþi. Deocamdatã, ca o sabie a lui
Damocles, deasupra noastrã atârnã primejdia de a fi la chere-
mul umorilor ºi nãzãririlor autoritare ale unor indivizi care,
dupã ce ne-au luat votul, pot oricând sã dispunã discreþionar
de noi. (12 aprilie 2000)

Pastorul Gauck:
unsprezece ipostaze

Un bine cunoscut personaj public, intelectual admirabil,
liberal conservator, anti-comunist autentic m-a întrebat într-o
zi: �De ce prietenul dumitale, Vladimir Tismãneanu, o minte
atât de strãlucitã, îºi pierde vremea cu probleme clasate, cum
ar fi comunismul, în loc sã abordeze teme majore ale con-
temporaneitãþii? A scrie despre comunism ºi a demasca
Securitatea sunt astãzi lucruri uºoare�. Venind din partea
unui om atât de inteligent, propoziþiile m-au derutat o clipã.
Într-adevãr, în urmã cu vreo doi ani, când avea loc discu-
þia, atât comunismul, cât ºi securismul erau teme intrate în
penumbrã.

Am încercat sã argumentez spunând cã acestea nu sunt
pentru români �teme uºoare�, ci teme vitale. Condiþiile
neclare (ba chiar suspecte) în care ne-am despãrþit de comu-
nism, misterul total privind miºcãrile interne din cadrul
Securitãþii, migraþia secretã de ofiþeri din cadrul armatei la
serviciile secrete ºi retur (vezi cazul generalului Chelaru, un
misterios product al pro-antonescianismului atât de prizat de
preºedintele þãrii!) nu sunt de naturã sã ne liniºteascã.

Izbucnirea aberantului conflict pe tema �Gulag sau
Holocaust� � la fel de relevantã pentru lumea în care trãim ca
ºi insolubila chestiune �oul sau gãina�, când, ca sã continuu
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metafora, e la mintea cocoºului cã cele douã tragedii ale
secolului sunt, din perspectiva celor care le-au trãit, egal de
criminale! � nu este, în fond, decât simptomul bolilor ideo-
logice nerezolvate din societatea noastrã. Lucrurile au fost
împinse atât de departe, încât simpla participare la discuþie
echivaleazã cu a te murdãri iremediabil. Orice s-ar spune, nu
raþiunea a dominat aceste polemici între vechi prieteni ºi
aliaþi (asta e situaþia!), ci interese care probabil vor ieºi, cu
vremea, la suprafaþã.

În condiþiile în care �stânga� dominã copios în sondaje, e
evident cã în România discuþia despre comunism nu e, nici pe
departe, o �temã uºoarã�. Aº spune chiar cã e al naibii de
dificilã. Cã Iliescu, Nãstase, Meleºcanu ºi alþii din aceeaºi
categorie ilustreazã faþetele contemporane ale comunismului,
nu e nici un secret. ªocant e când oameni care se considerã
�de dreapta� se comportã mai lamentabil decât cei de stânga.
S-a întâmplat sã vãd o emisiune la televizor în care se
reîncãlzea supa deja rãcitã a manualelor alternative. Mai
precis, a celor de istorie. Combatanþii � un amestec straniu
de protocroniºti (încruntatul Mihai Ungheanu, debitând cu
voce monotonã aceleaºi poncife naþional-securiste, Dan
Zamfirescu, eternul comic al geto-dacismului aflat la baza
culturii mondiale, negurosul Ion Coja, un om de extremã
dreaptã despre care-þi vine sã juri cã e de extrema stângã, ºi,
evident, caracuda istoricã bicefalã Rãzvan Theodorescu �
Dan Berindei).

Mai puþin explicabilã era prezenþa unui fost ofiþer declarat
�de dreapta�, Mihai Alexandru Stoenescu, autor al unor cãrþi
de popularizare pe teme istorice, ºi Mircea Coºea, econo-
mistul ºef ce migreazã ºi el tot mai spre dreapta. Realizatorul
emisiunii urmãrea, probabil, sã confere dinamism confrun-
tãrii dintre susþinãtorii fãþiºi ai stângii ºi apãrãtorii raþiunii de
dreapta. Aº! Dupã ce prietenul meu, Claudiu Iordache, a
cãrui derivã, se pare, nu mai poate fi opritã cu nici un mijloc,
a vãrsat tradiþionalele lacrimi la mormântul poporului român
(întrupat tragic în �intangibilul� Eminescu, cel victimizat,
vai, vai, vai! de revista �Dilema�!) am asistat la cel mai
penibil recital imaginabil pe teme de istorie.

Dac-ar fi sã ne luãm dupã etichete, ne-am fi aºteptat ca
mãcar d-nii Stoenescu ºi Coºea sã aibã un discurs dacã nu
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pro-european, mãcar unul ponderat. Þi-ai gãsit! Ei nu vedeau
în manualele alternative decât ceea ce-i hiptonizase, probabil,
Pãunescu sã vadã: un pericol pentru frageda fiinþã naþionalã,
un scandal anti-românesc, o dezertare de la misiunea mãreaþã
cu care fusese înzestrat poporul român! Atâta obtuzitate,
atâta rea-credinþã ºi atâta stupizenie rar mi-a fost dat sã
întâlnesc. Las� cã argumentele �istorice� ale d-lui Coºea
erau la antipodul teoriilor sale economice! Unde ne gãsim sã
cerem consecvenþã la politicianul român? Or fi teoriile sale
economice inspirate de experimentele europene, dar cum le
va implementa � în ipoteza cã un electorat tembel îi va oferi
ocazia � printre statuile lui ªtefan ºi Þepeº?

Culmea e cã, mai rafinaþi în arta manipulãrii, Berindei ºi
Theodorescu fãceau figuri de liberali! Primul, fãrã îndoialã,
dupã ce se fripsese într-un �Tucã-show�, n-a mai vrut sã
repete figura de a fi ridiculizat de vreun tânãr istoric, al
doilea dintr-o înnãscutã capacitate de a naviga vijelios în ape
tulburi. Pe când d-nii Coºea ºi Stoenescu îºi prinseserã hala-
tele în pintenii cailor lui ªtefan cel Mare ºi Vlad Þepeº, d-nul
Theodorescu ne-a promis mari revelaþii privindu-i pe Gelu,
Glad ºi Menumorut! Aºteptãm cu sufletul la gurã adevãrurile
ultime ivite de sub pana isteaþã a celor doi eterni bãieþi de
casã ai iliescianismului.

Se vede din acest mic exemplu cã în România nimic nu e
simplu. Dacã iluºtrii morþi ªtefan, Þepeº, Mircea provoacã
atâta fierbinþealã, de ce sã ne mirãm cã a vorbi despre rolul
Securitãþii ºi al comuniºtilor în ruinarea României iscã adevã-
rate rãzboaie civile? Bieþii domnitori, de-ar fi ºtiut ei în ce
bãtãlii le va fi târât numele, probabil cã ar fi lãsat testamente
peste testamente cã nici ei, nici urmaºii urmaºilor lor nu sunt
nici securiºti, nici comuniºti, ci niºte bieþi comandanþi de
oºti feudali care urmãreau, ca tot rãzboinicul, sã mai acapa-
reze o moºie, un râu, un ram! Cât despre Eminescu, probabil
cã nimic nu l-ar scârbi mai mult decât sã se vadã eroul unui
cult deºãnþat, iraþional ºi dospind de motive ne-poetice!

Avem o lege a dosarelor de Securitate, avem ºi o echipã
care se va ocupa de administrarea lor. Sã vedem cum. Sper,
spre binele lor ºi al nostru, cã cei unsprezece membri ai
Consiliului sunt conºtienþi la ce se înhamã ºi ce rol istoric au
de jucat. Ar fi lamentabil sã descoperim � ºi vom descoperi
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foarte repede, în câteva luni � cã nu e vorba decât de o
sinecurã, de un loc strategic menit sã paveze cu catifea
treptele unor cariere viitoare. A fi membru într-un asemenea
Consiliu înseamnã sã te situezi la înãlþimea moralã a pasto-
rului Gauck, dar într-o þarã în care omologii lui Marcus Wolf
n-au lãsat nici o clipã din mânã dosarele ºi frâiele puterii.

Cred cã o analizã a comunismului românesc ºi a bestia-
litãþilor Securitãþii abia urmeazã sã înceapã. Dacã discuþiile
vor fi deturnate în zone pro ºi contra mondializare, pro ºi
contra Uniunea Europeanã (cum se încearcã deja, cu destul
succes), numai ºi numai pentru a mai salva o datã moºtenirea
kremlinezã-kaghebistã, ne putem lua adio de la toate cadou-
rile pe care, atât de surprinzãtor, ni le-a fãcut Europa.
Departe de a fi uºoarã, aceastã bãtãlie va fi la fel de cruntã ca
ºi înscenarea securistã din decembrie 1989. ªi � sã dea
Dumnezeu sã mã înºel � la fel de sângeroasã. Doar forþa
moralã a unui pastor Gauck multiplicat de unsprezece ori ne
va putea salva de aceste primejdii. (19 aprilie 2000)

Chibiþ în Dupont Circle

În lumea de azi, bãtãliile cele mai importante se dau în
jurul imaginii. Fie cã e vorba de un banal obiect de vesti-
mentaþie � orice om cu simþul realitãþii îþi va spune cã preferã
o cãmaºã de la �Banana Republic� uneia de la �Braiconf�,
puloverul �Gap� celui de la �Arta textilã� ºi deux-piece-ul
�Armani� celui croit la fabrica din Oradea �, fie cã e vorba
de prestigiu, lumea investeºte sume enorme în simple
formule. Se întâmplã adeseori ca între o marcã ºi alta sã nu
descoperi nici o diferenþã calitativã. Diferenþa o dã acel obiect
dreptunghiular, numit etichetã. Adicã prestigiul ºi imaginea.

Acest lucru l-au înþeles, la fel de bine ca ºi comercianþii,
politicienii. Ei ºi-au dat seama cã iluziile vândute cetãþeanului
sunt o marfã ca oricare alta ºi cã, prin urmare, ea trebuie
frumos ambalatã. Expresia �dreptul la imagine�, descoperitã
de român dupã 1989, este ea însãºi un reflex al noii realitãþi,
repede însuºitã de cine vrei ºi de cine nu vrei. E dincolo de
ridicol tonul cu care canalii veroase, paiaþe resentimentare,
biºniþari nãduºiþi, escroci ce-ºi ascund ticãloºia îndãrãtul
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ochelarilor cu rame fine, nulitãþi gureºe, târgoveþi rãtãciþi
prin studiourile de televiziune îºi clameazã dreptul la sfânta,
imaculata imagine!

Când e vorba de o þarã, lucrurile sunt încã mai încurcate.
Obsesia imaginii o au, de regulã, doar guvernele ce se ºtiu în
deficit de onestitate. Conducãtorii care se ºtiu curaþi n-au
insomnii din cauza nerecunoaºterii publice internaþionale a
performanþelor, mai mari sau mai mici, dovedite. Din acest
motiv, �dreptul la imagine� a devenit în România o obsesie
istericã a tuturor celor care s-au perindat pe la putere dupã
1990. Nu suntem departe, din acest punct de vedere, de
performanþele paranoice ale lui Ceauºescu, care înfrunta eroic
cãldurile africane numai sã se vorbeascã, de pe diverse crãci
guvernamentale, despre el. Þãrile mici sunt ºi ele foarte atente
la imagine, în speranþa � adeseori rãsplãtitã � cã pot com-
pensa printr-un comportament remarcabil ceea ce nu pot
realiza în termenii concurenþei reale, la nivelul pieþei.

Cultura joacã, în aceastã ecuaþie, un rol important, chiar
în vremurile noastre când dispreþul faþã de spirit a atins cote
apocaliptice. O inteligentã strategie culturalã poate conduce
la efecte benefice acolo unde celelalte argumente � ale econo-
miei sau ale politicii � lipsesc. Mã gândeam la toate acestea
privind drapelul alb-roºu-verde ale Ungariei fluturând dezin-
volt pe o splendidã clãdire din Dupont Circle, zona artisticã
a Washingtonului.

Viaþa culturalã a capitalei americane, mult mai conser-
vatoare decât a New York-ului, are un metabolism propriu,
distinct ºi fascinant pentru cel care ajunge sã-i pãtrundã
misterele. Dupont Circle reprezintã, din acest punct de
vedere, un fel de chintesenþã a manifestãrilor culturale.
Numele zonei, dupã cel al piaþetei ronde, în jurul cãreia
graviteazã, ca niºte sateliþi, un numãr imens de librãrii,
cinematografe, magazine de discuri, galerii de artã ºi sãli de
spectacole este sinonim cu însãºi ideea de culturã. Totul pare
sã conducã la Washington spre Dupont Circle, prin fluxul
necontenit a trei mari bulevarde, plus vecinãtatea cartierului
istoric al Washingtonului, Georgetown � ceea ce conferã
locului un surplus de farmec ºi magie.

Ca vechi rezident al acestei zone � am locuit mai multe
luni la douã minute de piaþetã ºi-mi reamintesc cu încântare
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de serile de primãvarã ºi de varã când orchestre improvizate,
virtuozi ai chitarei, ai clarinetului, ai flautului, ai violon-
celului, ori chiar ai unor capace, cutii goale sau gãleþi de
material plastic �þineau afiºul� pânã noaptea târziu � ºtiu ce
importanþã are sã fii reprezentat, ca instituþie culturalã, acolo.
Dintre þãrile fostului bloc comunist, doar Ungaria a reuºit,
de ani buni, sã menþinã un foarte activ centru de artã, Petöffi
Cultural Center.

Neavând ºansa unui astfel de lãcaº, avem în America
norocul (vai, dispreþuit ºi de ambasadã, ºi de politicienii din
þarã!) unor admirabili susþinãtori ai valorilor româneºti în
Statele Unite. D-na Christina Zarifopol-Illias, profesoarã de
latinã ºi românã la una din cele mai prestigioase universitãþi
americane, Universitatea Indiana din Bloomington, compen-
seazã prin profesionalism, energie, ºarm, competenþã ºi pres-
tanþã multe din inepþiile sau, pur ºi simplu, incompetenþa
celor care, pe banii noºtri, trândãvesc pe malul Potomacului,
incapabili nu doar sã prezinte cultura românã, dar nici mãcar
sã rosteascã douã vorbe inteligibile în limba lui Faulkner ºi
Pynchon.

În Mid-West-ul patriarhal ºi conservator, d-na Zarifopol-
Illias a reuºit, prin nenumãrate eforturi ºi dãruire personalã,
sã creeze un program de studii româneºti ºi sã consolideze
catedra de limba ºi cultura românã. Casa ei, situatã într-un
idilic cartier al Bloomington-ului (oraº în care locuiesc, de
altfel, mai mulþi români celebri, între care Matei Cãlinescu,
Virginia Zeani ºi Ciprian Foiaº) reprezintã, dupã cum spunea
Sorin Antohi, care m-a premers cu câteva zile pe aceleaºi
plaiuri, �o Românie idealã�. Mobilierul de-un rafinament
încântãtor, tablourile de epocã, tapiseriile în culori discrete
sunt aduse, în parte, din România ºi �rãsãdite� la mii de
kilometri nu doar de þarã, dar ºi de coasta esticã americanã.
Organizând ºi susþinând conferinþe dedicate culturii române,
d-na Zarifopol-Illias face ea însãºi cât un întreg centru cultu-
ral. Dacã diplomaþii români, dacã ataºaþii de presã ºi cei
culturali dormiteazã în posturi în vilele plãtite cu bani grei în
cartierul Georgetown, profesoara de la Bloomington îºi vede
temeinic de lucru. Nu micã mi-a fost uimirea ca dupã con-
ferinþa pe care am susþinut-o la universitate sã fiu abordat de
mai mulþi studenþi americani care, în româneºte, voiau sã afle
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cât mai multe lucruri despre þara care în mintea lor � ºi prin
harul profesoarei lor � cãpãtase dimensiuni mitice.

Într-o vreme când bãtãlia pentru fonduri se dã, în dome-
niul educaþiei, cu baioneta în poziþie de atac, profesoara din
Bloomington a reuºit imposibilul: a convins conducerea
Universitãþii Indiana sã instituie burse pentru studenþii ame-
ricani care doresc sã studieze în România. Deºi preºedintele
Constantinescu însuºi s-a arãtat entuziasmat de proiect, pro-
miþând sã facã din el un parteneriat, deºi ministrul Marga
ºi-a dat aprobarea, lucrurile stagneazã! În România, biro-
craþia ucide pânã ºi instinctul de conservare.

N-ar fi nici o problemã dacã universitãþile americane ar
geme de profesori români � aºa cum sunt pline de profesori
polonezi, cehi, maghiari sau chiar bulgari. Românii care au
fãcut carierã academicã serioasã în Statele Unite pot fi numã-
raþi pe degetele de la cel mult douã mâini. A nu fructifica
aceste puþine ºanse � sau chiar a le bloca lamentabil, aºa cum
pare sã fie cazul în exemplul citat �, a ne baza doar pe
meciurile de tenis pierdute strategic de cãtre ambasadorul
Geoanã în faþa unor politicieni americani de vârsta a treia
înseamnã în cel mai bun caz prostie. A susþine financiar
tineri studioºi americani în care vibreazã interesul pentru
România, aºa cum sunt cei de la Indiana University, înseamnã
a-þi asigura susþinãtori profesioniºti pe multe decenii de aici
înainte. Imaginea þãrii � internã ºi externã � s-ar îmbunãtãþi
ca prin miracol. Dar cine are timp de astfel de fleacuri, când
însuºi ambasadorul iliesciano-constantinescian, Geoanã, nu
pare a ºti decât socoteala game-urilor de la meciurile de tenis
pe care urmeazã sã le piardã spre binele þãrii.

Pânã atunci, în Dupont Circle fluturã, deasupra elegan-
tului Centru cultural Petöffi, ca un fel de zâmbet ironic
adresat ºi patrioþilor valahi de mucava ce se întâmplã sã
treacã pe acolo, doar steagul maghiar. (26 aprilie 2000)

Doar �o rãfuialã între bandiþi�?

Auzisem de la �Europa Liberã� despre asasinarea bes-
tialã, în beciurile Securitãþii, a lui Gheorghe Ursu. Citisem,
în primele luni ale lui 1990, un cutremurãtor dosar, în revista
�22�, avându-l ca erou pe cel turnat de colegii de serviciu,



Masca de fiere 293

arestat, torturat ºi lichidat de cãtre faimoasa instituþie.
Vãzusem ºi filmul de la televiziune în care un infractor de
drept comun mãrturisea, cu un cinism inimaginabil, cã el îl
ucisese �din greºealã� pe Gheorghe Ursu, dupã ce înalþi
ofiþeri ai Securitãþii îi sugeraserã ce are de fãcut. Am aºteptat,
ca mulþi alþi români, sã se facã dreptate în acest caz limpede
ca lumina zilei.

Cã nu s-a fãcut pe vremea lui Iliescu, nu m-a mirat ºi nu
mã mirã: tartorele comunist avea pe agendã, între prioritãþile
cele mai presante, salvarea cu orice preþ a Securitãþii. Misiune
de care s-a achitat, sã recunoaºtem, strãlucit. Atât de curatã
e basmaua securistã în România de azi, încât se confundã
cu puritatea flamurilor agitate la meciurile Dinamo-Steaua
de drãgãlaºele majorete dâmboviþene. Sau cu a drapelelor
ce fluturã inocente deasupra Parlamentului, Guvernului ºi
Preºedinþiei.

Mã aºteptam, însã, ca dupã noiembrie 1996, când ni s-a
promis cã va începe �marea curãþenie�, se va face luminã ºi
în acest caz � ca ºi în cele de corupþie, ca ºi în afacerea
�teroriºtilor� din decembrie, ca în sute ºi mii de alte cazuri.
Nici vorbã de aºa ceva. Dl. Constantinescu a preferat sã
prezideze trecerea linã, fãrã nici un fel de zdruncinãturi, de
la un sistem cleptocratic ºi asasin la un alt sistem � mai puþin
asasin, dar la fel de cleptocratic. De la clica de partid la clica
de familie (vezi cazuri din imediata sa vecinãtate, vezi nesim-
þirea iondiaconescianã ºi multe, multe altele). De la pro-
movarea în grad a securiºtilor ºi torþionarilor, la sistemul
medalierii aceloraºi securiºti ºi torþionari.

Nici una din aceste situaþii nu este inventatã de presã.
Nici �Þigareta II�, nici �Porþelanul�, nici lãsarea þãrii, cu
criminalã indiferenþã, pe mâna infractorilor de drept comun
ºi în seama haitelor de câini hãmesite ce scurmã prin gunoa-
iele infecte ale marilor oraºe nu sunt ieºite din imaginaþia
luxuriantã a adversarilor �preºedintelui democrat� al
României. Toate acestea sunt ivite din incapacitate, indi-
ferenþã ºi dispreþ faþã de misiunea asumatã. Cãderea zgo-
motoasã în sondaje a d-lui Constantinescu � dar ºi a egal de
impotenþilor parlamentari din coaliþia de guvernãmânt � se
explicã prin astfel de lucruri simple, ºi nu prin comploturi
mondiale sau prin incapacitatea poporului prost de a înþelege
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adânca filozofie prezidenþialã. Din contrã, poporul a înþeles
cã a votat niºte farsori ºi cã acum nu mai vrea sã audã de ei.

Cert este cã în trei ani ºi jumãtate de când la putere se aflã
forþele democratice, �dosarul Ursu� n-a înaintat nici un centi-
metru. Ba, dimpotrivã, a regresat dramatic: asasinul Clita e
liber, S.R.I.-ul habar nu are unde se aflã jurnalele victimei,
dosarele de cercetare penalã au fost falsificate (actele ori-
ginale au dispãrut, fiind înlocuite cu simple tãieturi de presã),
judecãtorii sunt îmbiaþi cu probe subþiri ca lama de cuþit, iar
ºefii democraþi ai serviciilor secrete fac pe nebunii mai ceva
decât Postelnicu ºi Mãgureanu la un loc. În ciuda eforturilor
disperate ale familiei, în ciuda campaniilor susþinute de
revista �22� ne aflãm, astãzi, la zece ani de la cãderea
comunismului, exact în aceeaºi situaþie în care ne aflam pe
când Ceauºescu dãdea ordinul de lichidare al incomodului
contestatar.

Am scris, în ultimii ani, de mai multe ori despre �Cazul
Ursu�, am semnat liste de prostest, am reproºat puterii
actuale cã nu e cu nimic mai bunã decât cea anterioarã. În tot
acest timp, am fost însã încrezãtor cã justiþia va triumfa. Iatã,
însã, cã lucrurile, departe de a se clarifica, încep sã prindã o
nouã luminã. Citind jurnalul lui Cristian Bãdiliþã, Tentaþia
mizantropiei (Editura Polirom, 2000), dau peste aceste stu-
pefiante rânduri din 1997: �Invitaþi la dl. Barbãneagrã, cu
Toader [Paleologu] ºi P.G. [?] La capitolul politicã se discutã
cazul Gheorghe Ursu (zis «Babu»). Aflu cu stupoare cã
«Babu», marota GDS-ului din România, a fost unul dintre cei
mai cumpliþi tartori comuniºti ai Galaþiului (în tinereþe, evi-
dent: iar �greºelile� din tinereþe se pot trece cu vederea,
nu?). Dl. Barbãneagrã l-a cunoscut personal pe acest martir
al Securitãþii ºi îºi aminteºte ultima lor convorbire: niciodatã
Babu nu s-a dezis de comunism ºi de crimele comuniste,
«necesare purificãrii sociale». Era doar scârbit de întinarea
idealurilor roºii de cãtre Ceauºescu & comp. Parcã mi-e
cunoscut acest tip de biografie ºi de atitudine «civicã»! Ne
întrebãm de ce nu se publicã vestitul Jurnal confiscat cu atîta
tam-tam de Securitate. Cine ºtie ce surprize ascunde?! Iar
dacã a fost distrus, lucrurile devin ºi mai limpezi. Securiºtii
ºtiau bine de ce au fãcut-o. Babu le cunoºtea sistemul, cãci
fusese multã vreme de-al lor, în fruntea lor. De aceea s-au ºi
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purtat cu atâta sãlbãticie, torturându-l pânã ºi-a dat sufletul,
ba mai mult, expunându-i cadavrul, pentru a bãga frica în
oasele adevãraþilor opozanþi ai regimului. Numai un securist
de talia lui Ursu merita sã fie ucis într-un asemenea hal. Un
biet informator oarecare � cãrturar de-o ºchioapã sau poet �
nu putea spera la martiriu (un «domiciliu forþat», o pãruialã
erau suficiente!). Dacã Ceauºescu ar fi crezut o clipã cã Babu
ar putea deveni un martir, l-ar fi lãsat în plata Domnului. Dar
el ºtia foarte bine cu cine are de-a face. L-a eliminat ca pe o
scârnãvie comunistã, care, dupã ce-a profitat cât a avut chef
de regim, a început sã joace (evident, cu convingere) pe
dizidentul. Pentru Ceauºescu, Gheorghe Ursu n-a fost nici o
clipã un opozant, ci un parvenit trãdãtor�.

Vã imaginaþi stupoarea cu care am citit rândurile de mai
sus. E pentru prima oarã, dupã ºtiinþa mea, cã tragicul caz
Ursu e privit din acest unghi de vedere: ca o simplã �rãfuialã
între bandiþi�, dupã cum spune Cristian Bãdiliþã. Evident,
oameni mai bine informaþi decât mine vor putea face luminã
ºi în legãturã cu aceste acuzaþii de-o gravitate excepþionalã �
dat fiind ºi contextul cazului. Poate dl. Barbãneagrã însuºi va
produce probe palpabile.

Toate acestea nu fac decât sã complice destinul post-
-mortem al lui Gheorghe Ursu. Rãmân, însã, la convingerea
cã prioritatea numãrul unu este descoperirea fãptaºilor, a
asasinilor, ºi pedepsirea lor. Asasinatul e asasinat, indiferent
cine este victima. Apoi, dacã va fi cazul, vom putea discuta
ºi despre tinereþea lui Gheorghe Ursu. Mãcar pentru a cruþa
susceptibilitãþile celor pentru care aceastã afacere ce probeazã
caracterul criminal al Securitãþii nu e decât �martiriul [unui]
personaj dubios�. (3 mai 2000)

România: un ecorºeu

Zâzaniile necontenite ºi fãrã obiect, injuriile grobiene ºi
incontinenþa verbalã agresivã � mediatizate din plin de o
presã ºi o televiziune ce-ºi fac o datorie de onoare din vulga-
ritate ºi un þel din nesimþire � induc strãinãtãþii imaginea
unui român isteroid: fiinþã certãreaþã, greu de mulþumit,
primitivã, violentã, cu care mai bine sã n-ai de-a face.
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E suficient sã urmãreºti tertipurile, amânãrile, ameninþãrile
voalate prin care reprezentanþii Fondului Monetar Internaþional
ºi ai Bãncii Mondiale ameninþã cã nu vin în România! Sau
formulele de eliminare a românilor de la tot felul de avantaje
pe care celelalte þãri din zonã le-au dobândit de mult: de la
suspendarea vizelor pentru Occident la diversele �oleocon-
ducte� ºi pieþe zonale, de la acorduri culturale la facilitãþi
economice. În continuare, pentru intelectualul român moda-
litatea cea mai frecventã de a se impune în Occident e fuga ºi
renunþarea definitivã la calitatea de român.

Aceastã imagine e, din multe puncte de vedere, falsã. A
fost suficient sã arunci o privire de Paºti la televizor pentru a
te convinge cã românul se mulþumeºte cu foarte puþin. Sau cu
nimic. Marginile de ºosele transformate în mãcelãrii sunt
imaginea cea mai ºocantã pe care am vãzut-o de ani de zile.
Nici poliþia, nici inspectorii sanitari n-au putut stãvili nãvala
cetãþeanului spre locurile în care inocenþii miei erau omorâþi
fãrã milã ºi beliþi cu bestialitate, pentru a lua, ecorºaþi,
drumul portbagajelor de �Dacii� ºi al frigiderelor de bloc.

Culmea e cã cei mai vocali, cei mai agresivi în disputele
cu organele de ordine erau cumpãrãtorii. Dacã ciobanii-
mãcelari se mulþumeau sã spunã cã e munca lor ºi cã fac ce
vreau cu ea (�L-am hrãnit cu biberonul!�, se lamenta un
frumos ciobãnel extracarpatic, aruncând priviri înduioºate
spre mielul pe care tocmai îl �executase� cu miºcãri experte),
cumpãrãtorii-orãºeni deveniserã, parcã, membri ai baroului
civic: �De ce nu se contruieºte locuri speciale? De ce e
ocupate pieþele de mafioþi? De ce nu se gândeºte cã vine
Paºtele ºi n-are unde vinde carnea proaspãtã? Am ºi eu
dreptul la un miel, la câte îndur de la ãºtia! Sã se construiascã
pieþe de sacrificiu!�.).

Va sã zicã, �pieþe de sacrificiu�! Expresia trebuie reþi-
nutã, mãcar pentru cã �pieþele de sacrificiu� sunt de mult
construite în România. Trãim, zi ºi noapte, într-o �piaþã de
sacrificiu�, mioritici sau nu, ciobãnaºi sau oiþe bârsane. Mai
trebuie sã aflãm cine sunt �ei� (cei care nu �construieºte� ºi
nu �gândeºte�). Evident, guvernul, parlamentul, primãria.
Cum televiziunile inter-active sunt, la noi, abia la început,
am pierdut ocazia sã-i replic cetãþeanului indignat cã, de
fapt, gândirea sa este tipicã �pieþei de sacrificiu�!
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Într-adevãr, cine ar trebui �sã se gândeascã� ºi �sã
construiascã� în România? Doar clasa politicã? Doar cetã-
þeanul? E drept cã cei mai rãi ºi mai nesimþiþi dintre noi
ajung sã se caþere pe cele mai înalte piscuri. Dar ei sunt,
totuºi, plecaþi dintre noi ºi sunt ca noi! Nu sunt importaþi din
Deºertul Gobi ºi nici din Groapa Mariannelor! Vin alegerile
locale. Câþi dintre românii ce se buluceau spre crengile steja-
rilor pline cu miei s-au gândit cu adevãrat cui au dat votul?
Iar dupã ce l-au dat, câþi s-au gândit sã-i tragã la rãspundere
pe aleºii lor? La câte întâlniri cu primarii, cu consilierii, cu
deputaþii ºi senatorii au participat, pentru a-i lua de guler ºi
a le cere socoteala? Câþi s-au întrebat în toamnã, nu cu trei
zile înainte de Paºte, �unde sunt pieþele de sacrificiu�? Câþi
sunt conºtienþi cã votul dat, la stânga sau la dreapta, poate
modifica însãºi direcþia în care se miºcã þara?

Prea puþini, fireºte. Am pierdut capacitatea de a raþiona
de la mânã pân-la gurã. Dezastrele ecologice se succed în
ritm apocaliptic, dar nici unul din locuitorii �pieþei de sacri-
ficiu� nu-ºi pune problema originii lor. �Fatalitate!� E tot ce
poþi citi pe chipurile lor prostesc-resemnate. Nimeni nu face
legãtura între nenorocirile din ultima vreme ºi centralismul
înfiorãtor de stat. Oamenii care acum stau cu mâna întinsã,
ajunºi la mila publicã, sunt aceiaºi care în urmã cu patru, cu
opt sau cu zece ani ridicau pumnul la ideea de privatizare.
Poluarea criminalã a marilor combinate a devenit posibilã
pentru cã nefericiþii de azi sunt �bãrbaþii� care au blocat, de
fiecare datã, drumurile, au sechestrat prefecþii, au alungat
investitorii ºi au pus mâna pe par când s-a vorbit de vinderea
mamuþilor ucigaºi.

Cei care suferã infinit mai mult sunt tocmai duºmanii
privatizãrii. Las de-o parte faptul cã o întreprindere parti-
cularã nu riscã în ruptul capului sã provoace pagube, nici
sieºi, nici altora, pentru cã va plãti din buzunarul propriu.
Orice greºealã de acest fel înseamnã ruina ºi falimentul. În
schimb, dacã ea aparþine statului, va plãti tot cel pãgubit:
dupã ce a rãmas fãrã serviciu (pentru cã asta se întâmplã
oricum!), iatã-l rãmas fãrã casã sau cu animalele otrãvite de
cianuri ºi de tot felul de reziduuri toxice. Uluiala lor e
întrecutã doar de nesimþirea funcþionarilor guvernamentali,
care, dupã ce obosesc sã dea vina unii pe alþii, cad obosiþi în



Mircea Mihãieº298

patima �studiilor de fezabilitate� din care au aflat cã lucrurile
s-au întâmplat pentru cã trebuiau sã se întâmple!

Toate acestea încep � oricât ar pãrea de incredibil � de la
murdãria în care suntem obiºnuiþi sã trãim. De la nepãsarea
cu care trecem pe lângã huliganul care mãnâncã seminþe pe
treptele catedralei (altfel, noi fiind credincioºi nevoie-mare!),
la colegul care scuipã zgomotos pe coridoarele instituþiei sau
de la lãcomia cu care ne înghesuim la chilipirul pascal atârnat
de copacii de pe marginea ºoselelor. Situaþii perfect demon-
strabile de impactul nul al partidelor ecologiste. Astfel de
lucruri sunt luate de români în derâdere: �Cum adicã, sã mã
spãl pe mâini dupã ce merg la WC? Cum adicã, sã nu cumpãr
decât din locuri special amenajate carne, legume ºi orice
altceva, când �la copac� e mai ieftin? Îmi dai matale dife-
renþa? Cum sã nu calc pe iarbã ºi sã nu smulg florile, când
parcurile sunt ale noastre, ale poporului? De ce sã nu-mi
încrustez numele în scorþa de copac, când mã ºtiu sortit
eternitãþii? De ce sã nu sparg ferestrele în tramvai ºi sã
smulg pluºul din compartimentele de tren, când am nevoie de
ele în propriul meu grajd, în care îmi hrãnesc cu biberonul
mieii pe care, apoi, la marginea drumului, am sã-i belesc plin
de avânt?�.

Nu ºtim � pentru cã n-a avut cine sã ne spunã � unde
se sfârºesc drepturile ºi unde încep îndatoririle noastre.
Orbecãim într-o �piaþã de sacrificiu�, plini de aplomb ºi de
conºtiinþa cã ni se cuvine totul, obsedaþi de îndestularea
imediatã ºi de cãpãtuiala rapidã, fãrã sã observãm cã rolurile
s-au inversat de mult. În copaci, printre frunzele încã fragede
ale stejarilor din marginea drumului, atârnãm chiar noi. Noi,
poporul suveran ºi gureº.

Argumentul cel mai solid cã nu existã nici un fel de
preocupare sistematicã pentru soarta þãrii e inexistenþa ori-
cãrui interes pentru ceea ce se numeºte �binele public�.
Departe de a fi un concept idealist, cum l-ar putea interpreta
puriºtii de varii culori, �binele public� e o noþiune absolut
legitimã în lumea contemporanã. Nici adepþii cei mai entu-
ziaºi ai globalizãrii nu se sfiesc sã punã înainte �binele
societãþii� cãreia îi aparþin. O �globalizare� din care nu ai
nimic de câºtigat e o contradicþie în termeni. Doar naþio-
naliºtii bãtuþi în cap ºi demagogii fãrã scrupule vãd în
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mondializare un pericol mortal. Un pericol existã, fireºte: ºi
anume, ca minciunile, incompetenþa ºi frauda sã iasã rapid la
suprafaþã, plutind deasupra apei ca firele de paie putrede.

În România, �binele public� se identificã, matematic, cu
setul de valori ale grupului aflat la putere. Dacã pânã în 1996
se vorbea mai puþin de �interesul de partid� (probabil un
reflex de apãrare, dupã deceniile de urlete þâºnind din trom-
petele partidului unic), dupã 1996 mãºtile au cãzut. Politi-
cienii nu se mai sfiesc sã vorbeascã de �interesul partidului�,
de �avantajele grupãrii din care fac parte�, de �prioritãþile
ideologiei dupã care ne conducem�. S-a ajuns la situaþia
incredibilã ca o majoritate popularã amorfã, îndobitocitã,
incapabilã sã-ºi identifice problemele vitale, sã susþinã zgo-
motos grupe ºi grupuscule obsedate de îmbogãþire ºi de
jefuirea sistematicã a þãrii. Egoismul ºi cinismul de partid au
transformat România într-un ºvaiþer în care gãurile sunt din
ce în ce mai mari, iar brânza din ce în ce mai împuþitã.

A vorbi într-un astfel de context de �binele public� riscã
sã te transforme într-un prostãnac ºi într-un naiv care nu ºtie
pe ce lume se aflã. Împãrþirea demagogicã în dreapta ºi stânga
a unor politicieni ºi partide ce n-au decât un scop � dobân-
direa frauduloasã, imediatã ºi impunitivã a prosperitãþii
proprii � aruncã praf în ochii unei populaþii debusolate,
chematã sã susþinã aberaþii în care nu cred nici mãcar cei care
le lanseazã. În fapt, indiferent de culoarea cravatei pe care o
poartã, oamenii politici din România aparþin unui singur
partid: cel al mafiei nesãtule ºi al jafului sistematic a ceea ce
a rãmas în posesia statului. Mã întreb ce rol vor avea politi-
cienii dupã ce se va desãvârºi ruina ºi când nu va mai fi nimic
de ºterpelit din halele uzinelor ºi din hambarele I.A.S.-urilor.

Am sã dau un exemplu mãrunt, dar care demonstreazã cã
�binele public� e nu numai o sintagmã dispreþuitã, dar cã
înºiºi oamenii lucizi cad în capcana diverselor ideologii anti-
meritocratice, nemaivãzând pãdurea din cauza copacilor. Am
scris de nenumãrate ori (ºi n-am fost singurul) cã una din
puþinele ºanse de afirmare a României în lume o constituie
cultura. Nu e o idee originalã: cultura e un instrument folosit
sistematic de cele mai mari þãri de pe mapamond. Destui
români îºi amintesc de impactul expoziþiilor de picturã, de
festivalurile de film sau de mini-târgurile de carte organizate
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în România de americani, francezi sau germani. Pentru cã
blugii �Levi�s�, pentru cã licorile cu gust interzis, gen
�Coca-Cola�, pentru cã parfumurile �Gucci�, player-ele
�Sony� ºi tricourile �Lacoste� nu aveau cum sã ajungã la
noi, deveneam familiarii lumii în care acele bunuri se pro-
duceau uitându-ne la filmele cu Al Pacino, rãsfoind cãrþile de
la �Gallimard� sau albumele de la �Skira�.

Dupã 1990, am observat cã la marile târguri internaþionale
de carte þãri puternice din Occident nu evitau sã se prezinte
cu �standurile naþionale�, punând în valoare, pe lângã succe-
sele comerciale, ºi splendide ediþii din clasici. Cu alte
cuvinte, în acele þãri în care noi distingeam doar mecanismul
ucigaº al concurenþei, era de la sine înþeles cã existã zone
care trebuie sã rãmânã sub protecþia statului. Astfel de hotã-
râri erau luate, fireºte, în numele ideii de �bine public�, în
numele afirmãrii unei identitãþi care numai ea constituie
fundamentul oricãrui alt tip de afirmare.

Tot în 1990, în România privatizarea a început nu aºa
cum ar fi fost normal � cu marii mamuþi industriali �, ci cu
cultura! Tot rãul spre bine: în clipa de faþã, publicaþiile
culturale ºi editurile par sã se fi adaptat mecanismelor pieþei
libere mai bine decât faimoasele �ctitorii� ale socialismului
atotbiruitor. Destui oameni de culturã (nu toþi, fireºte, unii
dintre ei trãind cu nostalgia nãtângã a statului-biberon) au
învãþat legile aspre ale concurenþei, au dobândit arta obþinerii
de finanþãri, într-un cuvânt, au învãþat sã stea pe picioare.

Am fost, cu toate acestea, uluit sã aflu de uºurãtatea cu
care, în numele unei false idei de �liberã concurenþã�, unul
din tezaurele naþionale, Editura Minerva, a fost pusã pe butuci
ºi obligatã sã înoate în apele adânci ºi tulburi ale concurenþei.
Sunt sigur cã fepesiºtii, sau cine vor fi fost ei, care au decis
scoaterea la vânzare a Editurii Minerva n-au habar de actul
criminal pe care l-au declanºat. Sunt convins cã burtã-
verzimea baricadatã în spatele d-lui Radu Sârbu n-a pus în
viaþa ei mâna pe o ediþie criticã, iar ideea de �scriitor clasic�
e echivalentã cu aceea de carte inutilã, pe care se aºazã,
straturi-straturi, praful ºi fumul de þigarã solidificat.

Editura Minerva nu înseamnã doar cei cincisprezece-
douãzeci de redactori, tehnoredactori ºi corectori care, mai
mult sau mai puþin stângaci, îºi apãrã, ca niºte sindicaliºti
amãrâþi, drepturile. Editura Minerva e un bastion împotriva
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pierderii identitãþii noastre naþionale. Seriile de scriitori
clasici (multe dintre ele impecabile din punct de vedere
ºtiinþific), spledidele ediþii de documente culturale, sutele ºi
miile de volume tipãrite de-a lungul anilor dovedesc cã, în
ciuda aparenþelor, nu suntem niºte barbari interesaþi doar sã
ne umplem burdihanurile, doar niºte violatori de gãini ºi
niºte criminali în serie. Toate acele cãrþi dovedesc oricui cã
ne meritãm locul în Europa.

Voci tulburate de contactul cu aerul tare al unui pro-
occidentalism formal ºi inconsistent s-au trezit din picotealã
ºi-au dat cu pumnul în masã: Editura Minerva trebuie sã
intre în libera concurenþã! Întreb ºi eu: cu cine sã intre în
concurenþã? Care dintre editurile româneºti de succes a scos,
în zece ani în care nu tot timpul comerþul cu cartea a mers
rãu, o singurã ediþie criticã adevãratã din marii scriitori
români? Sã nu mi se scoatã ochii cu variatele �ediþii artis-
tice�, cu coperte superbe ºi pe hârtie de lux, tipãrite, nu
întâmplãtor, de Crãciun ºi de Paºte. Vorbesc de ediþiile seri-
oase, de volumele muncite la sânge, cu variante, receptare
criticã, prefeþe ºi postfeþe profesioniste. A fãcut Editura
Minerva cuiva concurenþã neloaialã? A luat ea pâinea de la
gurã vreunei edituri care ardea de nerãbdare sã-i publice pe
Agârbiceanu, Delavrancea, Ion Ghica, Sadoveanu, Arghezi,
Coºbuc, Maniu, Pillat, Cotruº, Lovinescu, Alecsandri,
Vianu, Cãlinescu ºi toþi ceilalþi altfel decât în ediþii ieftine,
mizerabile, care, în plus, au darul sã-i scârbeascã pe elevi de
însãºi ideea de carte?

Sper sã nu fie prea târziu ca oameni responsabili sã repare
acest nou act de samavolnicie ºi iresponsabilitate. Seduºi de
diverse elucubraþii politicianiste, am ajuns sã dãm pielea de
pe noi fãrã sã ne-o cearã nimeni! (10-17 mai 2000)

Sula-n Costea

De la Nichita Stãnescu, despre care se ºtie cã era, la
modul amuzat-ironic, superstiþios, ne-au rãmas o sumedenie
de vorbe memorabile. O propoziþie a lui, intens citatã între
apropiaþi � �Cuvintele atrag realul� �, a fãcut ocolul lumii
literare, dobândind aura unei superstiþii de grup.
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Mã gândeam, în aceste zile, atât la cuvintele lui Nichita,
cât ºi la situaþia creatã de justiþia francezã, ajunsã, pe urmele
lui Adrian Costea, în România. Sunt celebre de-acum ieºirile
de mahalagiu ale lui Ion Iliescu: �Mãi, animalule!�, �Sã le
dãm peste bot!� ºi, last but not least, �Sula-n coaste!�. Iatã
cã, atunci când nu se aºtepta nimeni, sub o formã care
dovedeºte cã existã deasupra noastrã o forþã divinã, ultima
dintre aceste expresii se întoarce, ca-ntr-o piesã de cea mai
proastã calitate (aºa cum ºi este!) împotriva Zâmbãreþului
naþional. Sensibila �coastã� prezidenþialã era jenatã, vã amin-
tiþi, în primele zile ale lui 1990, de insistenþa lui Corneliu
Coposu de a reveni pe scena politicã. Zece ani mai tîrziu,
prin magie financiarã, Ion Iliescu însuºi a devenit sula din
coasta unui personaj deja intrat în istorie � Adrian Costea.
Dar ºi viceversa!

Ireproºabilul, �sãracul�, nepãtatul Ion Iliescu se vede
prins, din ce în ce mai puternic, în plasa minciunilor, a
fãþãrniciei ºi a înºelãtoriei. Gãselniþa lui Cornel Nistorescu,
din �Evenimentul zilei�, de a titra deasupra afiºului electoral
din 1996 al lui Ion Iliescu aceste cuvinte ucigãtoare: �Sãrac,
dar cinstit, format 168x207� dãrâmã, cum puþine alte comen-
tarii ar fi putut-o face, mitul �omului onest�. Rânjetul color
al uzurpatorului de ceauºeºti ni se dezvãluie în toatã hidoºenia
sa: un politruc însetat de putere, care nu s-a dat în lãturi nici
de la instigarea la asasinat (vezi minerii), nici de la complot
politic ºi, iatã, nici de la furt ºi de la contrabanda de cea mai
joasã speþã.

Ciuma pedeseristã, uitatã prea repede de populaþia deru-
tatã de netrebnicia celor aflaþi azi la putere, reizbucneºte în
jerbe înfricoºãtoare. Dacã nici acum nu ne dãm seama cu
cine am avut de-a face, dacã, infantilizaþi ºi lobotomizaþi,
vom pãºi somnambulic cãtre focurile diavoleºti ale acestei
bande de tâlhari la drumul mare, spre a ne preface în scrum,
ne meritãm din plin soarta. Cum nu am iluzii în privinþa
inteligenþei politicianului român ºi nici în subtilitatea servi-
ciilor secrete (grosolane pânã-n pânzele albe, dupã cum se
dovedeºte cu ocazia fiecãrui nou scandal dat la ivealã), nu
cred nici în teza �rãfuielii politice�. Dacã murdara afacere nu
ar fi fost descoperitã de cãtre francezi, lucrurile ar fi continuat
sã bãlteascã în buna tradiþie a nesimþirii cuþo-moldo-vlahe.
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Nu cred cã e vorba de o �înscenare� a Cotroceniului ori
a serviciilor secrete, pentru simplul motiv cã ºi acestea ies
destul de ºifonate din confruntare. Dl. Constantinescu a
dovedit, o datã în plus, cã n-are habar pe ce lume se aflã ºi cã
nu e decât plãmada amorfã din mâinile unor ticãloºi. I-am
reproºat, ani în ºir, incapacitatea de a face o minimã curãþenie
la locul de muncã. Iatã cã azi securistimea cocoloºitã de el
precum sfintele moaºte îl izbeºte cu mãciuca în moalele
capului. Pe cât de încet la fapte ºi de ineficient la gândire, pe
atât e de iute la semnãturã: cu incredibilã iresponsabilitate,
actualul preºedinte a medaliat torþionari de la Sighet, a avan-
sat ca generali criminali sadea din armatã ºi miliþie ºi a numit
consilieri personali oameni cu un trecut cel puþin murdar.
Somaþiile Alianþei Civice, de a se debarasa de astfel de figuri
odioase, s-au lovit de bine cunoscuta indolenþã prezidenþialã,
care-ºi vede liniºtitã de dolce-farniente-le pe bazã de mandat
electoral.

Mã întreb: cum poate dl. Constantinescu nu doar sã
reconfirme calitatea de reprezentant personal unui ins despre
care nu ºtia nimic (oare chiar nu ºtia?), ci chiar sã-i acorde
atribuþii incomparabil mai mari decât îi acordase Iliescu?
A-l implica pe Adrian Costea, aºa cum s-a încercat, în poten-
þial uriaºele afaceri legate de reconstrucþia iugoslavã înseamnã
o clarã dovadã de inconºtienþã. Mãcar consilierii sãi, dacã nu
el însuºi, ar fi trebuit sã ºtie de faimoasa escrocherie �albu-
mul� (antreprizã dubioasã care, în timpul campaniei din
1996, a contribuit la amuþirea pedeseriºtilor, ce se ºtiau
murdãriþi de la cap la picioare) ºi de cine se aflã în spatele ei.
Din pãcate pentru el, dl. Constantinescu a preluat odatã cu
securiºtii ºi corupþii vechiului regim, ºi tot activul lor de
ticãloºii.

Existã, însã, o primejdie care trebuie pusã în evidenþã: ºi
anume, ca printr-o rãsturnare à la roumaine, principalii vino-
vaþi sã scape basma curatã, iar paguba sã rãmânã în întregime
a celor care, dintr-o prosteascã înþelegere a �alternanþei la
putere�, au tolerat abuzurile, hoþiile ºi crimele uriaºei gãºti
pedeseriste. Spun asta pentru cã voci specializate în diver-
siune tind sã mute discuþia de pe terenul infracþiunilor reale
ale iliescienilor spre cel al prostiei pãguboase a oamenilor lui
Emil Constantinescu. Culpa actualului preºedinte a început
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în clipa în care a crezut cã va ºti sã-i determine pe securiºtii
ºi pupincuriºtii rãmaºi de la Iliescu sã lucreze în favoarea sa.
Om din afara sistemului, fostul profesor de geologie n-avea
de unde sã cunoascã reþeaua de interese, complicitãþi, vino-
vãþii ce lega strâns toate aceste scursuri ale ceauºismului.

Când oamenii de bazã ai noului regim sunt tot generalii
cu guºe multiple, îngrãºaþi pe vremea lui Ceauºescu ºi aduºi
la formatul bute pe vremea lui Iliescu ºi când arãtãrile cu
grade avansate la excepþional de cãtre dl. Constantinescu
însuºi sunt demne de manualul lui Lombroso, la ce sã ne
aºteptãm? Implicarea � repet: din prostie � a regimului
Constantinescu în murdara afacere Costea e doar una din
notele de platã pentru minciuna întemeietoare a noii puteri:
promisiunea cã au preluat frâiele þãrii pentru a face curãþenie.

Dupã cum se prezintã lucrurile în clipa de faþã, cei trei
candidaþi la funcþia supremã în stat vor ieºi, în proporþii
diferite, murdãriþi dintr-o afacere care doar din întâmplare e
prezentatã ca una excepþionalã. Dacã nu mã înºalã intuiþia,
�scandalul Costea� e o minusculã parte din uriaºa tâlhãrie
�Bancorex�. De la cei vreo ºase milioane de dolari despre
care se ºtie acum cã au luat drumul neantului, pânã la miliar-
dele evaporate în aerul tare al iliescianismului e drum lung.
Atât de lung încât, mi-e teamã, pe parcurs vor sucomba nu
doar Iliescu, Meleºcanu ºi Constantinescu, ci þara însãºi. Nu
avem nici curajul, nici interesul ºi nici onoarea de a risca sã
mergem pânã-n pânzele albe. În cazul lui Iliescu ºi Meleºcanu
e limpede de ce. La fel de limpede e, din pãcate, ºi în cazul
d-lui Constantinescu: el se va abþine de la orice mãsurã
fermã, pentru cã dinþii au început sã-i clãnþãne de spaima
cã vor apãrea noi ºi noi puncte în care slãbiciunea sa umanã
a devenit sursa unei potenþiale tragedii politice. Paradoxul
trist al acestei þãri amãrâte este cã pentru a se salva pe sine,
dl. Constantinescu (admit: un ins mai curat decât adversarii
sãi) va trebui sã-i salveze pe cei care nu s-au sfiit sã intre în
banii þãrii pânã în coate. Sau pânã în coaste. Ca niºte sule cu
efect întârziat. (24 mai 2000)
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Mâhniri de tânãr colportor

Articolul meu de acum câteva sãptãmâni, �Doar «o rãfuialã
între bandiþi»?� (�România literarã�, nr. 17, p. 2) mi-a atras
replica plinã de indignare a domnului Adrian Ursu. Sub titlul
�Calomnii� (aceeaºi revistã, nr. 20, p. 11), fiul lui Gheorghe
(Babu) Ursu mã defineºte drept �colportorul unor incredibile,
îngrozitoare calomnii lansate în mod iresponsabil (sau cu
bunã ºtiinþã, ºi atunci e mult mai grav) de un anume domn
Cristian Bãdiliþã�. Cum activitatea mea de pânã atunci (�un
critic pe care îl stimam�) nu prea rima cu noua ipostazã, mi
se acorda, totuºi, circumstanþa blândei iresponsabilitãþi: am
�colportat� �probabil fãrã voie�.

Fac aceastã precizare deoarece observ cã între felul meu
ºi felul d-lui Adrian Ursu de a evalua situaþia existã câteva
nepotriviri. Precizez de la bun început cã în articolul cu
pricina nu �colportam� nimic. (�Colportorul� e definit în
DEX drept �Cel care rãspândeºte ºtiri, zvonuri etc. false�).
Or, eu citam, cu ghilimelele de rigoare, un fragment din
cartea unui tânãr intelectual român de valoare (deci: nu �un
anume domn Cristian Bãdiliþã�), apãrutã la o editurã presti-
gioasã (Polirom din Iaºi). Executam, aºadar, un act absolut
obiºnuit în activitatea de presã, academicã etc.

În al doilea rând, nu sunt de acord cu manevra subtilã de
a mi se atribui afirmaþii pe care nu le-am fãcut niciodatã. Iatã
un fragment din replica d-lui Adrian Ursu: �Stimate dle
Mihãieº, dacã aþi fi procedat la cea mai elementarã verificare
(absolut obligatorie atunci când este vorba de reproducerea
unor acuzaþii de o asemenea gravitate) v-aþi fi dat imediat
seama cã Gheorghe Ursu nici n-ar fi avut cum sã fie «unul
dintre cei mai cumpliþi tartori comuniºti ai Galaþiului»�. Aºa
cum este montat în frazã, dl. Ursu lasã impresia cã citatul cu
pricina mi-ar aparþine, sau cã, în orice caz, eu aº fi totalmente
solidar cu el.

În fine, în al treilea rând, mã întreb ºi eu ce capacitate
�de verificare� a biografiei unui om despre care, de fapt, nu
se ºtiu foarte multe lucruri, are un simplu jurnalist? Numele
lui Gheorghe Ursu nu figureazã în dicþionare sau enciclo-
pedii, iar articolele, studiile ºi cartea care-i sînt dedicate se
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centreazã îndeobºte pe ultimii ani ai vieþii sale. Pentru a-l
liniºti, totuºi, pe dl. Andrei Ursu (dar nu sunt sigur cã acest
lucru îi va face plãcere) þin sã-l informez cã am facut inves-
tigaþiile ce-mi stãteau la îndemânã. I-am întrebat pe câþiva
prieteni din sfera Grupului pentru Dialog Social dacã ºtiu
ceva în legãturã cu tinereþea lui Babu Ursu. Nu micã mi-a
fost uimirea sã aflu cã doi dintre ei deþineau informaþii despre
activitatea lui de comunist! Ei au vorbit, însã, de �un con-
vertit sincer�, de un om care s-a �lãsat pradã mirajului�. Ce-i
drept, partea privitoare la �marele securist� le era necunos-
cutã. Iatã la ce concluzii poate duce, chiar în rândul supor-
terilor lui Babu Ursu, nediscutarea tranºantã a unor aspecte
din biografia sa!

În aceste condiþii, am considerat absolut necesar sã
provoc, în mãsura în care era posibil, o reacþie a celor ce-i
cunosc cu adevãrat biografia. Pentru simplul motiv cã dis-
cuþiile oricum au loc (deocamdatã, în ºoaptã) ºi pentru cã
existã ºansa ca ele sã prevaleze, la un moment dat, asupra
demersului apãrãtorilor lui Babu. Într-o societate bolnavã de
non-comunicare, cum e societatea româneascã, gãsesc mult
mai potrivit sã punem argumentele pe masã ºi sã le disecãm
cu calm, pentru a alege binele de rãu, decât sã ne prefacem
cã problema e fãrã importanþã. Tergiversarea inadmisibilã a
procesului asasinilor ar fi putut fi explicatã la un moment dat
(cine ºtie?) exact prin argumentele care circulã deocamdatã
în subteranã. ªi anume, ca totul sã nu fi fost decât rãfuiala
între membrii aceleiaºi �bande�.

Nu am decât sã regret cã demersul meu a fost înþeles nu
doar în mod eronat, ci la antipodul intenþiilor sale. Cred cã
însuºi semnul de întrebare din titlu ar fi trebuit sã mã plaseze
foarte limpede în raport cu foarte gravele acuzaþii din cartea
d-lui Bãdiliþã. Nu existã absolut nici un rând al meu din care
sã nu rãzbatã îndoiala, dezacordul, repulsia faþã de un pro-
cedeu (aici sunt de acord cu dl. Adrian Ursu) ce face parte
din �strategia diversionistã a securiºtilor de ieri ºi de azi�.
Psihologic, îmi explic reacþia fiului: în mintea domniei sale
nu exista nici o raþiune sã mã refer la rândurile incriminatorii
dacã n-aº fi fost de acord cu ele! Ei bine, le-am citat tocmai
pentru cã enormitãþile susþinute de dl. Barbãneagrã (ºi fãcute
public cu inadmisibilã uºurinþã de dl. Bãdiliþã, dupã cum,
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spre onoarea sa, acesta o recunoaºte în numãrul anterior al
�României literare�) sunt mult mai periculoase dacã rãmân
nesancþionate. Abia ignorarea lor poate duce (ºi duce cu
siguranþã!) la crearea unei realitãþi paralele, mult mai puter-
nicã decât realitatea propriu-zisã.

Ar fi fost suficientã o lecturã calmã pentru ca dl. Adrian
Ursu sã mã plaseze în alt loc decât printre colportori.
Articolul meu începea ca o diatribã la adresa regimului
Constantinescu, pe care-l vãd vinovat pentru obstrucþionarea
actului de justiþie în �Cazul Ursu�, ºi se încheia cu somarea
d-lui Paul Barbãneagrã de a aduce probe acuzaþiilor de-o
gravitate excepþionalã. Cred cã o serie de cuvinte ºi propoziþii
simple precum: �aceste stupefiante rânduri�, �vã imaginaþi
stupoarea cu care am citit rândurile de mai sus� vorbesc de la
sine despre poziþia pe care m-am situat mereu faþã de tragedia
lui Gheorghe Ursu ºi pe care mã situez în continuare. Tocmai
pentru cã vedeam cu ochiul liber aþa albã a discursului diver-
sionist nu m-am sfiit s-o aduc la luminã.

Pentru mine, nu e nici o noutate cã dl. Paul Barbãneagrã
e capabil de astfel de deturnãri ale realitãþii. Am asistat eu
însumi la o conferinþã a sa de-acum câþiva ani, în �Aula
Magna� a Universitãþii din Timiºoara, în care se recunoºteau
tezele atât de dragi celor care ne-ar dori înjugaþi pe vecie
ideologiilor Rãsãritului. Ura cu care vorbea despre �cultura
Coca-Cola�, �californizare�, �imoralismul Occidentului� ºi
alte bazaconii m-au determinat, de altfel, sã pãrãsesc amfi-
teatrul mult înainte ca dl. Barbãneagrã sã fi atins apogeul
elucubraþiilor sale de extremã dreaptã. Iatã, însã, cã domnia
sa continuã � de la Paris! �, sã plângã de mila þãriºoarei,
inventând fapte infame ºi crime la fel de credibile ca ºi teoriile
sale despre �sacru�.

Cred, chiar ºi acum, când fragmentele din jurnalul lui
Cristian Bãdiliþã au fost renegate de cãtre însuºi autorul lor,
cã am fãcut bine citându-le. A ignora o realitate nu înseamnã
cã aceasta nu existã. Or, din pãcate, rândurile d-lui Bãdiliþã
existã! E de preferat sã le dãm o replicã acum, decât sã le
lãsãm sã treacã netulburate, riscând sã devinã adevãrurile
indubitabile de mâine. Chiar dacã ele au provocat o fireascã
suferinþã celor apropiaþi lui Gheorghe Ursu, iatã cã în
cele din urmã ne aflãm cu un pas mai aproape de adevãr.
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Precizãrile bine venite ale d-lui Adrian Ursu, retractarea fãrã
urmã de fariseism a d-lui Bãdiliþã au fãcut mult mai repede
decât se credea luminã acolo unde pãrea sã se instaureze o
pãturã densã de ceaþã.

Cu titlu personal, aº aºtepta, desigur, reacþia d-lui
Barbãneagrã. Fireºte, dacã astfel de mãrunte lucruri nu-i vor
pãrea acestui însetat de verdele sacrului mult prea profane
pentru înaltele sale preocupãri spirituale! (31 mai 2000)

Cântând în zoaie

Trebuie sã vã imaginaþi scena în toatã splendoarea ei: în
mijloc, Adrian Pãunescu, slãbit, obosit, îmbãtrânit, însã în
continuare cu un cap mai înalt decât restul adunãrii. În lateral,
redaþi oblic de camerele de luat vederi, invitaþii: obiºnuita
pleavã ex-comunistã, asezonatã cu douã-trei figuri bizare, pe
care nu ºtii de unde sã le iei. Una dintre ele, doctorul Eltes,
veche cunoºtinþã a mea din vremurile când le predam engleza
copiilor din satul Vârciorog, judeþul Bihor, strãluceºte prin
stupizenie: un ungur ce se strãduie pânã la transpiraþie sã
intre pe sub pielea românilor! O specie bizarã, ilustratã pânã
nu demult doar de Hajdu Gyözö ºi de unul din lacheii lui
Vadim, Fürö Iuliu. Respingãtoare specie!

Discuþiile, ca de obicei, haotice. De la fotbal ºi medicinã
popularã la politicã ºi economie. Polemici tembele (Miron
Mitrea contra Mihai Alexandru Stoenescu), replici aberante,
incoerenþe de nivelul unor preºcolari, linguºeli scabroase
(Cerveni cãtre tribunul asudat în cãmãºã bicolorã: �Vadime,
eºti inteligent!�). ªi multã, multã inculturã. O parte provenitã
din cea mai joasã ignoranþã (pentru reprezentantul unui partid
de intelectuali, ca dl. Stoenescu, e totuºi prea mult sã spui în
gura mare, la televizor, cã ai urmat cursuri de �imagologie�
ºi cã aceasta este �ºtiinþa administrãrii imaginii publice!�.
Rapida consultare a DEX-ului ar fi putut sã-i arate fostului
purtãtor de cuvânt al ministerului Apãrãrii Naþionale cã ima-
gologia este o �ramurã a sociopsihologiei care cerceteazã
sistematic reprezentãrile pe care le au popoarele sau clasele
sociale despre ele însele�). O alta, din cea mai joasã rea-
credinþã: teza îmbrãþiºatã în unanimitate cã românii n-au
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ºtiut sã profite de întâietãþile lor. O, sã nu vã imaginaþi cã ar
fi vorba de vreo mare descoperire ºtiinþificã sau culturalã!
Nici vorbã! Ci de raporturile noastre originale în relaþia
cu ruºii.

Luat de avântul protocronist, Adrian Pãunescu uitã cã
înainte de a trânti noi �tezele din 1964� ungurii au avut un
1956, de pe urma cãruia recolteazã glorie ºi în ziua de azi.
Faimoasele declaraþii ale lui Gheorghiu-Dej n-au avut, nici
pe departe, rolul de a ne deschide spre lume, ci, dimpotrivã,
de a ne curba ºi mai mult spre interior. A-l vedea pe un domn
Sãlãjan sau Sãlãgeanu (fost lucrãtor pe la agenþia de presã
guvernamentalã comunistã, cum rezulta din felul în care se
bãtea pe burtã cu Vadim) plesnind de mândrie de isprãvile lui
Ceauºescu e, într-adevãr, comic. Iatã, sub privirile, când
melancolice, când indignate ale lui Adrian Pãunescu, neo-
protocronismul prinde viaþã ºi e gata sã-ºi ia zborul spre noi
culmi de imbecilitate!

Mãruntele manevre în raport cu ocupantul sovietic s-au
dovedit, din pãcate, a nu avea absolut nici o consecinþã
practicã pozitivã. Ne-am îndepãrtat de ruºi doar pentru a
face loc celor mai demenþi ºi ticãloºi dintre români. Celebrele
cuvinte ale lui Paul Goma: �Românii se aflã sub ocupaþie
româneascã� sunt descrierea perfectã a unei tragedii naþio-
nale. Milioanele de membri de partid, sutele de mii de turnã-
tori care au fãcut legea în România vreme de o jumãtate de
veac au lãsat urmele ruºinoase de care nu ne putem elibera
nici azi. Unul din guriºtii de cenaclu susþinea marea teorie a
refuzului nostru de a invada, în 1968, Cehoslovacia. Jalnicã
eroare! România nu a refuzat atunci nimic, pentru simplul
motiv cã nici n-a fost invitatã sã se alãture trupelor pactului
de la Varºovia! Gângavului din Scorniceºti i se rezervase
în planurile Kremlinului un cu totul alt rol. Avea, de altfel,
sã-l îndeplineascã cu strãlucire: sã fie canalul de scurgere
(când de comunicare, când de intoxicare) spre chinezi ºi spre
Occident!

Sã nu ne mai mirãm cã imaginea de astãzi a României
aratã asemeni unui drapel devenit zdreanþã. Cu un astfel de
trecut, eroic doar când stãm de vorbã între noi ºi când n-are
cine sã ne spunã, verde-n faþã, cum au stat lucrurile în
realitate, cu un prezent în care confuzia eticã ºi incultura cea



Mircea Mihãieº310

mai crasã sunt singurele voci ascultate, vom rãtãci la nesfârºit
în smârcurile tranziþiei. În gura omului public român, chiar
cuvintele ºi conceptele cele mai simple capãtã dimensiuni
comice. Un fost, prezent ºi viitor ºef de partid, precum
Cerveni, dupã ce-l confundã pe Vadim cu Clinton ºi pe
Pãunescu însuºi cu Vadim, crede cã �lobby� e un fel de bombã
folositã de unele state atunci când vor sã le atace pe altele!

Tristã, tristã þarã! Pedeseriºtii furã de nu mai rãmâne
nici blana pe ursul din pãdure, dar continuã sã conducã în
sondaje! Vulgaritatea înfricoºãtoare ºi pãcãtoºenia infernalã
ne guverneazã toate gesturile, dar ne considerãm cei mai
creºtini oameni din lume! Ne batem joc de noi înºine cu o
plãcere maladivã, însã punem mâna pe ciomag imediat ce un
binevoitor ne atrage atenþia cã fiinþa umanã pe care o cãlcãm
în picioare e propriul nostru copil iar femeia îndureratã
cu care ne satisfacem poftele cele mai josnice e sora sau
mama noastrã!

Un politician liberal fãcea un apel plin de patetism, invi-
tându-l pe Ion Iliescu sã se retragã din cursa prezidenþialã.
Spre binele þãrii, sublinia fruntaºul liberal. Profundã greºealã
tacticã. Un om ca Iliescu, pentru care ostilitatea e la fel de
vitalã ca acvariul pentru peºtele decorativ, nu putea gãsi un
argument mai puternic sã continue lupta pentru Cotroceni.
Pentru cã, am observat, comuniºtii români sunt, cu toþii,
urmaºii lui Lãpuºneanu: cu cât îi vrem noi mai puþin, cu atât
ne vor ei mai mult! Dacã lucrurile ar sta altfel, aº extinde
invitaþia politicianului citat la întreaga clasã politicã ºi la
cvasi-totalitatea baronilor presei scrise ºi ai televiziunilor.
La ce sã ne aºteptãm bun de la oameni pentru care �audio-
matul�, �ora de maximã audienþã� ºi contul în bancã sunt
singurele valori?

Ca într-un blestem, vom continua sã ne târâm zilele sub
biciul lui Iliescu ºi în divagaþiile incult-grosolane ale invita-
þilor lui Pãunescu, Tucã sau Diaconescu. Vom trãi cu sufletul
la gurã, între o dezvãluire ºi alta, între o lichidare ºi alta de
bãnci, de instituþii culturale, de universitãþi, ba chiar de judeþe
ºi provincii întregi. Dar vom fi mereu buni de gurã, expresivi
în ticãloºie ºi convingãtori în minciunã. Politicienii vor plãti
în continuare milioane de dolari pentru afiºe tot mai colorate
ºi semãnând tot mai mult cu niºte cãluºe vârâte în gura ºtirbã
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a amãrãºteanului care vrea pentru el însuºi beneficiile politicii
de stânga, iar pentru vecin belelele politicii de dreapta.

Liderii de opinie români nu au de ce sã fie altfel decât
poporul român. Mã îndoiesc cã o emisiune ca a lui Bernard
Pivot ar atinge la noi mãcar unu la sutã din cota talk-
show-urilor tembele ºi a concursurilor pentru handicapaþi
mintal care au confiscat orele de vârf ale transmisiilor tv.
Arta a devenit ceva ruºinos iar cultura o boalã ce trebuie
eradicatã cât mai repede. Liceele sunt adevãrate ºcoli profe-
sionale de exersare la scarã largã a bãtãii, traficului de droguri
ºi violului, iar universitãþile locul de muncã al peºtilor, prosti-
tuatelor ºi borfaºilor de toate speciile. Aici am ajuns. Aici, la
porþile unei Europe spre care stãm cu faþa, dar înaintãm cu
spatele. Ca într-un step sinucigaº, o populaþie bezmeticã de
Fred Astaire-i ºi Gene Kelly-i danseazã pe tavan ºi pe pervazul
ferestrelor, cântând în zoaiele propriei nimicnicii pentru cã
mersul normal a devenit pentru ea nefiresc, iar vorbirea
normalã o jignire insuportabilã. (7 iunie 2000)

Xenofobia militans

Cel mai recent sondaj Metro Media Transilvania, finanþat
de Fundaþia pentru o Societate Deschisã, ar trebui, dac-am
mai avea resurse de normalitate, sã ne bage spaima-n oase
rãu de tot. Nu pentru cã populaþia pare sã fi fãcut o obsesie
din revenirea lui Iliescu ºi a stângii la putere. Ci pentru
imaginea datã de sondaj asupra tipului de om care dominã azi
în România. Citind cu atenþie barometrul, obþii portretul-
robot al românului generic, o struþo-cãmilã ce l-ar pune în
încurcãturã ºi pe enciclopedicul Cantemir.

Cineva din afara þãrii ar putea deduce din scorurile astro-
nomice ale P.D.S.R.-ului ºi ale liderului acestuia cã românii
sunt o populaþie de atei, de internaþionaliºti, de �pozitiviºti�,
de marxiºti convinºi de virtuþile social-politice ale ideii de
stânga. Adicã protecþie socialã, înþelegere pentru aproapele
tãu ºi celelalte gogoriþe legate de �simbolul generozitãþii�
sociale. Profundã eroare. La întrebarea, cât se poate de
inocentã, �Vi se întâmplã sã daþi bani cu împrumut altor
persoane?�, un substanþial 40 la sutã dintre români rãspund
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ferm �niciodatã�, 19 la sutã �foarte rar�, 29 la sutã �rar�, ºi
abia 10 la sutã �des� ºi 2 la sutã �foarte des�. Evident, pentru
a împrumuta bani trebuie sã-i ºi ai, însã întrebarea nu fãcea
o limitare a sumelor! Prin urmare, �stângismul� românilor
cred cã trebuie amendat serios. Tare mi-e teamã cã el este
unidirecþional: prin �stânga� se înþelege cã trebuie sã pri-
meºti mereu, fãrã sã-þi treacã prin minte sã ºi dai (fie ºi cu
împrumut!). Lucru dovedit ºi de procentul sensibil mai mare
al românilor care iau bani împrumut!

Un capitol conex se referã la economiile bãneºti ale româ-
nilor. Doar 23 la sutã au economii semnificative la C.E.C.,
bãnci sau fonduri de investiþii (iar dintre aceºtia, 64 la sutã
posedã sume ce depãºesc venitul lunar total al gospodãriilor).
Pe lângã indicele de sãrãcie, astfel de cifre explicã efectul
minim asupra sondajelor a recentelor escrocherii F.N.I.,
bãncile populare sau Banca Internaþionalã a Religiilor. Marile
scandaluri îi afecteazã, de fapt, pe mult mai puþini români
decât lasã impresia susþinuta campanie dusã prin televiziuni!
Covârºitoarea majoritate a populaþiei n-are insomnii din cauza
cãderilor în serie a bãncilor, pentru cã ea nu face nici o
distincþie între acestea ºi muzee!

Uluitoare e ºi popularitatea unei instituþii care numai a
stângii nu este: Biserica. Instituþia la care lucreazã Teoctist
e creditatã de 85 la sutã din chestionaþi, lucru cel puþin
îngrijorãtor, dacã avem în vedere tendinþele sale fundamen-
taliste ºi modelele anti-democratice propuse cu fervoare. Cum
pe locul al doilea în preferinþele populare se aflã armata (cu
73 la sutã), iar pe locul trei poliþia (cu 42 la sutã), putem
deduce fãrã teamã de a greºi cã românii tind sã se încreadã în
instituþiile militarizate sau cvasi-militarizate, în care identi-
tatea e substituitã de... uniformã!

ªocant e, însã, felul în care se rãspunde la întrebarea
privind participarea la slujbele religioase. Doar 26 la sutã
merg la bisericã o datã pe sãptãmânã ºi numai 28 la sutã de
câteva ori pe an. Dacã-i mai adãugãm ºi pe cei 25 la sutã
care-o frecventeazã de câteva ori pe lunã, ajungem la o
situaþie uºor confuzã: subiecþii barometrului de opinie dau
rãspunsuri cât se poate de inconsistente la întrebãri a cãror
esenþã nu par s-o înþeleagã!

Cred, de asemenea, cã o astfel de întrebare trebuie coro-
boratã cu aceea privitoare la �þinerea zilelor religioase�.
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Doar 58 la sutã din intervievaþi respectã sãrbãtorile religioase,
ceea ce confirmã precaritatea ideii de încredere absolutã în
Bisericã. Cum numai 13 la sutã þin postul Paºtelui, ca în
multe alte cazuri se mizeazã pe o formã fãrã fond, prin
valorizarea pozitivã a unei situaþii faþã de care comporta-
mentul cetãþeanului pare a fi mai degrabã neutru.

Tare mi-e teamã, însã, cã lucrurile stau cu totul altfel
atunci când se rãspunde la întrebarea legatã de potenþialii ve-
cini. Xenofobia româneascã ºi dispreþul faþã de cei percepuþi
ca diferiþi se decupeazã în întreaga lor splendoare bolnã-
vicioasã. Dacã e firesc sã nu-þi doreºti un vecin beþiv sau
alcoolic, dacã poþi gãsi argumente pentru a nu fi încântat sã
ai în preajmã un fost puºcãriaº (categorii respinse în procent
de 81, respectiv 80 la sutã!), e de-a dreptul ºocant sã observi
felul în care se raporteazã românii la etniile ºi rasele diferite.
62 la sutã nu vor sã-i aibã drept vecini pe þigani, 25 pe
maghiari ºi 22 la sutã pe evrei!

Cifre absolut incredibile, mai ales la o populaþie care
crede (68 la sutã) cã Uniunea Europeanã reprezintã soluþia
idealã pentru România, iar aderarea la N.A.T.O. e consi-
deratã, cam în aceeaºi proporþie, un lucru pozitiv! Campania
anti-rroma, dusã la lumina zilei (sau a micilor ecrane!), nu e
un simptom prea încurajator pentru sãnãtatea moralã a socie-
tãþii româneºti. Când un faimos moderator de televiziune,
avându-l drept invitat pe un nu mai puþin faimos senator-
tribun, se dedau fãrã pic de jenã la diatribe împotriva þiga-
nilor, militând, printre metaforele deocheate, pentru trecerea
la soluþii radicale, ceva nu e în regulã cu acest popor!

Las deoparte faptul cã doar 2 la sutã din cei chestionaþi
nu ºi-ar dori drept vecini pe românii înºiºi! Dacã aproximativ
7-8 la sutã din populaþia þãrii e alcãtuitã de maghiari, dacã
þiganii alcãtuiesc 4-5 la sutã, dacã alte naþionalitãþi formeazã
încã vreo 2 la sutã, ajungem la un total de aproximativ 15 la
sutã de non-români. Presupunând cã cele douã procente care-i
resping pe români se recruteazã din rândul acestora, ajungem
la concluzia stupefiantã cã românii sunt mai bine suportaþi de
populaþiile minoritare, decât îi suportã aceºtia pe minoritari!
O concluzie, orice s-ar spune, îngrijorãtoare pentru sãnãtatea
noastrã moralã, de populaþie mãcinatã de spaima minoritãþilor
etnice!
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Homosexualii continuã sã fie o mare obsesie a românilor:
67 la sutã dintre cei chestionaþi nu ºi i-ar dori drept vecini, în
schimb, cei bolnavi de SIDA sunt respinºi doar de 52 la
sutã! Oricât m-aº strãdui, nu pot pãtrunde logica de fier...
forjat a compatrioþilor mei! Dupã cum mi se pare oribilã
opþiunea a 22 la sutã dintre subiecþi: de a nu-i avea ca vecini
pe evrei! Las� cã în România actualã abia dacã mai existã
vreo treizeci de mii de persoane aparþinând etniei respective!
O astfel de cifrã indicã prezenþa unui anti-semitism latent,
gata sã izbucneascã în forme aberante în cele mai neaºteptate
circumstanþe. Ceea ce ar trebui sã-i punã pe gânduri pe inte-
lectualii mult prea iuþi de panã când e sã catalogheze drept
fantasme resentimentare semnalele de alarmã trase de cei care
cred în primejdia resuscitãrii unui anti-semitism contondent!

Aº putea sã relev la nesfârºit lipsa de logicã ºi de coerenþã
a electoratului român din luna mai a anului 2000. Mã întreb,
însã, dacã lucrurile ar putea sta altfel. O cifrã care m-a
îngrozit priveºte sursa veniturilor din gospodãria românilor.
Procentul cel mai înalt, 48 la sutã, îl reprezintã cel al �pen-
siilor de stat�....

În aceste condiþii, cred cã direcþionarea spre P.D.S.R. nu
are de-a face decât în micã mãsurã cu politicul ºi ideologicul �
într-un cuvânt, cu �stânga�. P.D.S.R.-ul (ºi sindromul sãu,
Ion Iliescu) nu sunt o stare de spirit sau o opþiune raþionalã.
Ci o boalã ce-a infectat un întreg popor. O boalã tristã ºi
incurabilã. (14 iunie 2000)

România post-constantinescianã

În orice þarã, prãbuºirea în serie a bãncilor înseamnã
începutul sfârºitului � dispariþia iremediabilã a unui sistem ºi
a unei puteri. Numai la noi uriaºele escrocherii financiare
sunt semnul sãrbãtoresc al unui nou ºi optimist început!
Arestãrile de carnaval ale mega-escrocilor, apariþiile ºi dispa-
riþiile miraculoase ale suspecþilor sunt evenimente mai banale
decât buletinul meteorologic. Mediatizaþi pânã la sufocare,
marii hoþi ai României au devenit adevãrate vedete naþionale.
Unul dintre ei, întrebat de un reporter cum de-l întâlneºte
iarãºi la Parchetul General, a rãspuns nonºalant: �Pentru
cã-mi place arhitectura clãdirii!�.
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Putregaiul adunat vreme de zece ani peste gunoaiele
mustinde, aglomerate jumãtate de secol în România, duhnesc
pestilenþial, dar asta nu impresioneazã pe nimeni. Protejaþi
de parfumurile Calvin Klein sau Gucci, politicienii nu bagã
de seamã cã ºoselele naþionale se surpã (aºa cum s-a întâm-
plat, la propriu, pe jalnica autostradã Bucureºti-Piteºti în
urmã cu vreo douã sãptãmâni) sub roþile jeep-urilor blindate
ºi sub greutatea de plumb a guºelor ºi burþilor dobândite în
exerciþiul funcþiunii.

Mai triste decât realitatea victoriei sinistre... a stângii
(calambur în care italienii n-ar vedea nimic de râs!) sunt
speranþele legate de oamenii meniþi sã scoatã þara din
mizerie: nimeni alþii decât �specialiºtii� de pe vremea lui
Ceauºescu! Dacã P.D.S.R.-ul a lãsat-o mai moale cu
Vãcãroiu (politruc despre care, aflãm din cartea lui Silviu
Curticeanu, Mãrturia unei istorii trãite, Ceauºescu însuºi
avea o pãrere cât se poate de proastã!), în rândurile �dreptei�
este agitatã fantoma lui Stolojan � om provenit el însuºi din
pepiniera ceauºeºtianã. Care sunt faptele de arme ale acestui
ex-prim-ministru al lui Iliescu, rãmâne un mister! În afara
unor propoziþii dezarticulate ºi a tragerii de timp pentru ca
Nelu-Cotrocelu sã se aburce, în 1996, în ºa, nu þin minte sã
se fi ilustrat prin vreo ispravã demnã de stima contempora-
nilor. Dimpotrivã. ªeful cancelariei ceauºeºtiene scrie cã
�Ministerul Finanþelor, cu Stolojan în frunte, prezent ºi el la
ºedinþele de analizã, era mai mult un organ de constatare, de
evidenþã a datoriei, cu rol minor în efortul general de creºtere
ºi vindere a producþiei de export ºi de încasare a sumelor în
valutã cuvenite�.

Iatã un concept-cheie pentru înþelegerea inerþiei din viaþa
socialã ºi economicã a României: �organ de constatare�!
Aici se aflã explicaþia întregului dezastru naþional: absolut
toate instituþiile statului n-au fost decât pasive �organe de
constatare� a ceea ce, în nebunia lui, Ceauºescu distrugea!
Aceasta e veritabila moºtenire a Epocii de Aur, perfect ilus-
tratã de lunile de guvernare Stolojan! într-o þarã în care
nimeni în afara lui Ceauºescu nu gândea, exerciþiul reflecþiei
a dispãrut cu totul. Obedienþa a devenit a doua naturã, iar
execuþia de mântuialã a ordinelor, singurul reflex viabil.

Revenirea ciclicã la P.D.S.R., urmaºul direct al
P.C.R.-ului, nu e altceva decât nostalgia dupã Ceauºescu. Nu



Mircea Mihãieº316

protecþie socialã, nu prosperitate, nu egalitate ºi democraþie
vrea românul. Ci un �Cârmaci� care sã-i spunã, pe cât de
limpede, pe atât de aberant, ce are de fãcut. Diverºii substituþi
de Ceauºescu (Vadim Tudor, de pildã, sau Funar) se bucurã
de popularitatea exageratã de azi exact în mãsura în care
corespund tiparului adânc implantat în subconºtientul româ-
nilor al omului din Scorniceºti. �Europenismele� bâlbâite
sau subtilitãþile de limbaj trec pe lângã urechea electoratului
ca niºte ultrasunete. Unor politicieni neputincioºi, electoratul
le preferã tâlharii la drumul mare, pentru cã mãcar se aflã pe
aceeaºi lungime de undã cu ei!

Obiºnuiþi sã-ºi completeze veniturile din furtiºaguri, cior-
dind cu seninãtate din curtea fabricii, din magazia de rechizite
sau, pur ºi simplu, din grajdul împrejmuitor al întreprinderii,
românul e uluit astãzi cã nu mai are ce sã fure! E indignat cã
bodyguarzii au neruºinarea sã le controleze geanta la ieºirea
din instituþie ºi cã patronul e cu ochiul în permanenþã pe
producþie! Aºa se explicã desigur �deturnarea� infracþiunilor
spre zone necunoscute sau slab reprezentate pânã în 1989:
jaful armat, rãpirile, violurile în serie, asasinatele bestiale,
escrocheriile savant orchestrate, cu participarea unor perso-
naje de înaltã calificare profesionalã.

Revenirea în prim-plan a securitãþii (aflatã, pe faþã sau
mascat, la conducerea mai tuturor instituþiilor financiare din
România) dovedeºte cã unica organizaþie independentã din
vremea comunismului (Ceauºescu nefiind, la rigoare, decât
ºeful absolut al unei mafii ce-a funcþionat în subteranã pe
toatã durata bolºevismului român) a fost ºi singura capabilã
sã se organizeze ºi sã treacã la acþiune. Or, securitatea a fãcut
ceea ce ºtia sã facã mai bine: sã profite de munca altora, sã
învrãjbeascã ºi sã spolieze cu neruºinare!

Ceva-ceva mã pune, totuºi, pe gânduri. Revelaþiile privi-
toare la rolul securitãþii în ruinarea Bãncii internaþionale a
religiilor ºi a decavãrii F.N.I.-ului, ca ºi incredibilele filiaþii
dezvãluite de cotidianul �Ziua� privindu-l pe multimiliar-
darul Voiculescu aratã cel puþin o fisurã în activitatea, pânã
acum compactã, a funestei instituþii. E de presupus cã inega-
litãþile din societatea româneascã s-au reprodus ºi în rândul
securiºtilor-oameni-de-afaceri ºi cã, în clipa de faþã, strati-
ficarea a atins ºi printre ei cote alarmante. Existã, probabil,
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ºi în sânul mafiei securiste oameni bogaþi ºi oameni �sãraci�.
Existã, fãrã îndoialã, complicitãþi ºi duºmãnii, antagonisme
ºi fidelitãþi, invidii ºi trãdãri. Or, cei care s-au vãzut cu sacii
definitiv sãltaþi în car sunt asediaþi de colegii lor rãmaºi la
periferia marilor averi!

Nu doar bãnci ºi mari întreprinderi particulare, dar car-
tiere întregi se aflã sub controlul discreþionar al acestei pegre
ajunsã la ora ciocoismului atotbiruitor. Se spune cã avioanele
de dupã-amiaza nu mai decoleazã ºi nu mai aterizeazã la
Bãneasa pentru a nu strica tihna auritã a posesorilor de vile
cu piscinã construite la câteva zeci de metri de pista aero-
portului. Se vorbeºte, de asemenea, de redistribuirea zonelor
de influenþã între capii lumii interlope susþinuþi, fireºte, de
aceiaºi tartori securiºti. Unii intrã la închisoare, alþii sunt
eliberaþi iar alþii trecuþi pe linie moartã, dupã cum dicteazã
capetele neîncoronate, dar pline de grade pe umeri.

Nu pot încheia acest tablou al României post-constanti-
nesciene fãrã sã mai spun o datã ceea ce-am spus pânã la
saþietate în ultimii patru ani: cã pentru debandada, ticãloºiile,
hoþiile, bestialitãþile de toate soiurile rãmase nepedepsite sunt
direct responsabili cei care, în 1996, au creat, minþind cu
neruºinare, iluzia cã posedã remediul însãnãtoºirii României.
La ce a dus nesimþirea ºi incapacitatea lor, vedem acum. La
un haos incontrolabil ºi la o disperare bolnãvicioasã. Ce-ar fi
trebuit ei sã facã? Sã nu se amestece! Sã-i fi lãsat pe
iliescieni sã coboare pânã pe ultima treaptã a ticãloºiei ºi sã
fi aºteptat prilejul de a reconstrui þara de la zero. Preluând
din mers nãravurile bolºevice, cu instituþii cu tot, îmbãtaþi de
putere ºi bolnavi de orgoliu au compromis, pentru decenii de
aici înainte, orice ºansã de redresare. Trãim deja în post-
constantinescianism aºa cum am trãi în casã cu un cadavru.
(21 iunie 2000)

Riþa-veveriþa reporteriþa

Ferice de jurnalistul român, ferice de þara în care cuvintele
nu au nici o valoare! Poþi scrie, ca ziarist, absolut orice,
pentru cã oricum nu te aude nimeni! Poþi acuza, demasca,
injuria cu deplin calm, pentru cã nu te crede nimeni. Iar dacã
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te crede, uitã pânã mâine, când o vei lua de la început cu
grosolãniile, insinuãrile, potlogãriile, dezvãluirile care nu
dezvãluie nimic � decât, eventual, trupul de cadânã excitatã
al cutãrei starlete care flancheazã, color, negrul-cenuºiu al
articolelor tale. Multã vreme, am crezut cã ziariºtii coboarã
în mod deliberat ºtacheta limbajului, simplificând informaþia
pentru a fi înþeleasã de Neica Nimeni-cititorul. Aºa s-o fi
întâmplând în primii ani post-comuniºti. Atunci, ziariºti expe-
rimentaþi ºi nu neapãrat inculþi încercau sã se adapteze noii
lumi, mimând cu convingere idioþenia, prostia, grobianismul
ºi vulgaritatea. Astãzi, lucrurile au intrat în matcã. Astãzi,
marea majoritate a �reporterilor� sunt la fel de idioþi ca ºi
cititorul cãruia i se adreseazã. Astãzi, pentru a deveni ziarist
nu te mai întreabã nimeni dacã ºtii citi ºi scrie. Astãzi, e
suficient s-o concurezi la dimensiuni pe Claudia Schiffer ºi
sã pãºeºti spre interlocutor cu aerul de vampã intelectualã al
lui Cindy Crawford.

Din acest motiv, conferinþele de presã au ceva din aerul
buimac-sexual al unor prezentãri de modã. Domniºoare cu
priviri tulburi, de drogate tocmai ieºite din piscinã, par a
vorbi cu picioarele superbe ºi a gândi cu tocurile �hiper� ale
pantofilor. Bãrbaþii, mai oneºti în a-ºi recunoaºte incultura,
s-au retras îndãrãtul camerelor de luat vederi de unde,
muþeºte, le dirijeazã pe nefericitele reporteriþe cât sã nu scape
peste interlocutor microfonul. Presa românã aratã aºa cum o
ºtim: adicã, imbecilã, iresponsabilã, agramatã ºi amoralã
pentru cã aºa sunt cei/cele care o fac. Patronii, mulþi dintre
ei jurnaliºti talentaþi, îºi închipuie cã dacã scriu editoriale
corecte ºi-au salvat sufletul, mãcar cât sã li se ierte afaceris-
mele la scarã largã în care sunt, destui dintre ei, implicaþi.

E normal ca pentru aceastã caracudã sinistrã eveniment
sã fie râgâitura cutãrui ministru-adjunct ºi fâsurile involuntare
ale nu-ºtiu-cãrui ºefuleþ de partid, ºi nu vernisajul expoziþiei
unui mare pictor. Eveniment e un prim-plan cu decolteul
nevestei îmbogãþitului ce-a tras o þeapã babanã fabricii pe
care, pânã mai ieri, nu voia s-o privatizeze, ºi nu elevatul
simpozion al unor intelectuali famelici ce se dau de ceasul
morþii sã dovedeascã Europei cã nu suntem, cum ni s-a dus
buhul, doar barbarii înarmaþi cu ciomege ºi lãmpaºe. Eveni-
ment e circul aviatic organizat cu precizie de cronometru, ºi
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nu prãbuºirea în serie a avioanelor militare, despre care ºtim
cã dispar dar nu ºtim din cauza cui ºi cum.

Eveniment e starea de permanent viol în care trãieºte
românul (potenþatã, între altele, de expunerea maniacalã, pe
pagina întâi, a feselor bronzate, þinute împreunã de ºnurul de
la mono-kini), dar nu ºi performanþele (tot mai puþine, e
drept) ale elevilor români la concursurile internaþionale. Eve-
niment e panseul politicianului agramat, dar gros în obraz, ºi
nu frazele inteligente ale intelectualului superdotat. Ca sã
transcenzi surzenia ce se întinde dincolo de cele douã sute
cincizeci de cuvinte pe care le înþelege cetãþeanul de rând
trebuie sã ai fie geniul comunicãrii absolute, �en gros� ºi �en
detail�, ca Mircea Dinescu, fie simpatica subtilitate bãºcã-
lioasã a lui Andrei Pleºu, fie olimpianismul cordial al lui
Nicolae Manolescu, fie robusteþea gravã a lui Gabriel
Liiceanu, fie eticismul de granit al lui Octavian Paler. Alt-
minteri, mai bine sã taci.

Din pãcate, dupã zece ani de presã liberã, nici mãcar
evenimentele barbare nu mai iscã în român vreun interes.
13-15-le iunie a trecut pe lângã urechile noastre ca un susur
de frunze moarte. Demonstraþiile-farsã ale unor sindicaliºti
de la regiile autonome au ocupat paginile întâi ale gazetelor,
lãsând în pãrãsire dezvãluirile de-o gravitate excepþionalã
privitoare la crimele de-acum zece ani. (În parantezã fie
spus, trecând în 14 iunie prin Piaþa Revoluþiei din Bucureºti
ºi vãzând mizeria indescriptibilã rãmasã în urma demon-
stranþilor care ceruserã, cu câteva ore înainte, sã nu li se
limiteze salariile de bugetari privilegiaþi, n-aº fi avut nici o
ezitare sã-i trimit sã se civilizeze mai întâi, ºi abia poi sã vinã
sã cearã drepturi!)

Republicarea �Cuvântãrii prin care Ion Iliescu i-a instigat
pe mineri la crime� (citez titlul din ziarul �Ziua�) n-a im-
presionat pe nimeni, deºi Prim-minerul cu studii la Moscova
a spus textual: �Dragi mineri, mã adresez dumneavoastrã
de astã datã, mulþumindu-vã pentru rãspunsul de solidari-
tate muncitoreascã pe care ºi acum l-aþi dat la chemarea
noastrã.[...] Delegaþia de mineri, în frunte cu domnul Cozma,
se va deplasa spre Piaþa Universitãþii, pe care vrem s-o
reocupaþi dumneavoastrã�. S-a repezit vreunul din organele
statului de drept, aºa cum ar fi fost normal, sã-l aresteze
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imediat pe cel vinovat de asasinatele ºi imensele pagube
materiale provocate de armata sa personalã de criminali mas-
caþi în oameni ai subteranei? Nici vorbã! Întâmplarea n-a
avut alt efect decât ieºirea lui Iliescu din amorþealã ºi pornirea
la contraatac, fãcând spume la gurã împotriva actualei puteri!
Una din uneltele sale favorite, Alexandru Mironov (�este
de notorietate colaborarea sa cu Departamentul Securitãþii
Statului pe vremea lui Ceauºescu�, scrie �Ziua� din 17 iunie),
n-a ezitat sã se comporte el însuºi ca un brav miner, ame-
ninþând ca la uºa cortului ºi pãtrunzând ilegal pe postul
naþional de televiziune!

Astfel de aberaþii sunt posibile pentru cã România e, pe zi
ce trece, þara dispreþului faþã de bun-simþ, faþã de educaþie,
faþã de culturã. Aceiaºi politruci reformaþi gândesc ºi acum
viitorul þãrii, aceleaºi prioritãþi bolnãvicioase greveazã un
buget intrat de mult în colaps. Paginile culturale ale ziarelor
dispar mai repede decât banii din conturile S.A.F.I. ori
F.N.I., emisiunile de televiziune care ar putea deschide
mintea cetãþeanului turmentat de politic sunt exilate fie la ora
somnoroasã a prânzului, fie în târziul neclar al nopþii. Pânã
ºi fondurile din strãinãtate (gen P.H.A.R.E.) pentru reviste
culturale sunt reduse la mai nimic, iar cozile de topor naþio-
nale îºi dovedesc bravura tãind cu nãdejde acolo unde euro-
penii � nici ei mari iubitori de culturã � au lãsat sã li se
scurgã printre degete câþiva galbeni.

Evenimentul cultural cel mai spectaculos din ultima jumã-
tate de secol � publicarea, într-o splendidã ediþie la Editura
Polirom, a corespondenþei Mihai Eminescu-Veronica Micle �
n-a trezit în ziarele de-a doua zi dupã lansarea de la �Uniunea
Scriitorilor� nici un fel de interes. Am fost, pentru o clipã,
furios ºi iritat, însã mi-am revenit repede. Una din nenumã-
ratele Riþe-veveriþe-reporteriþe de la un faimos canal de tele-
viziune, ce fojgãiau prin preajma cupelor cu ºampanie, a
abordat-o cu senzual aplomb pe redactoarea volumului cu
nemuritoarea întrebare: �V-aº ruga sã-mi spuneþi, autorii
mai sunt în viaþã?�. Plinã de umor, aceasta a replicat: �Sunt,
domniºoarã, sunt! Cum sã nu fie! Doar cã au plecat puþin sã
se uite la televizor!�. (28 iunie 2000)



Masca de fiere 321

Teoria conspiraþiei imobiliare

Nãltuþ ºi subþiratic, cu morga unui Peneº Curcanul în
þinutã de paradã, dl. Emil Constantinescu n-a prea dovedit,
începând cu 1996, c-ar iubi adevãrul, onoarea, curajul,
dreptatea. N-a dovedit c-ar iubi nici mãcar Alianþa Civicã,
formaþiunea din care, prin protecþie de fuste, provine.
Dl. Constantinescu, posesorul unei comice figuri marþiale
(îi lipsesc doar raniþa ºi puºcociul cu baionetã lucitoare ale
vânãtorilor de munte de la �77!), dovedeºte, însã, cã iubeºte
uniformele. ªi sutanele � care tot uniforme sunt! Ceva
carnavalesc-militãros rãzbate cam din toate gesturile voit
austere, dar iremediabil rizibile ale acestui ostaº refulat care
a reuºit, ca nimeni altul, sã risipeascã un uriaº capital politic
ºi democratic.

Depãºit de misiunea ce-i stãtea în faþã, preºedintele
Constantinescu s-a închis, mai întâi, în cochilia Cotroceniului,
trãgând în mod jalnic de timp, speriat cã va trebui sã punã în
practicã promisiunile gongorice din campania electoralã.
Recuperat, în doi timpi ºi trei miºcãri, de rãmãºiþele ilies-
cianismului (aceiaºi lingãi care, astãzi, se bulucesc sã-i perie,
la zile de naºtere ºi onomastice, pe Iliescu ºi Nãstase),
dl. Constantinescu a cãzut, asemeni iedului din poveste, în
groapa sãpatã de lupii iliescieni. Avansând vârtos în grade
ofiþeri fie incapabili, fie vinovaþi de crime imprescriptibile
(Degeratu, acuzat cã ar fi organizat, în decembrie 1989,
represiunea armatã de la Cluj, îºi face veacul la Cotroceni,
plimbându-se, probabil, agale prin grãdina palatului alãturi
de dl. Constantinescu!), preºedintele a devenit complicele
marelui complot anti-românesc orchestrat ºi executat la per-
fecþie de regimul Iliescu.

Nu trece zi sã nu afli de o potlogãrie în care sã nu fie
implicaþi oamenii în uniforme. Fie cã e vorba de izul fascizant
al declaraþiilor unor înalte feþe bisericeºti (Biserica Ortodoxã
Românã a devenit pepiniera posibilelor viitoare miºcãri extre-
mist-naþionaliste-fundamentaliste), fie de abuzurile cotidiene
ale poliþiºtilor ºi judecãtorilor (alþi oameni în uniformã!), fie
chiar de accidentele de circulaþie criminale ale celor puºi
sã pãzeascã legea, România este þara infracþionalitãþii în
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uniformã. Toþi aceºti funcþionari ai statului s-au constituit în
veritabile bresle criminale situate deasupra legii. Se apãrã
unii pe alþii cu eficienþa falangelor romane ºi rãmân la fel
de impenetrabile la orice normã � fie ea ºi elementarul
bun-simþ.

Un nou episod din aceastã epopee infracþionalã s-a desfã-
ºurat zilele trecute. Iar domnul Constantinescu tace apãsat.
Se ºtie cã una din cauzele prãbuºirii celei mai mari ºi mai
credibile pe plan internaþional bãnci româneºti, Bancorex-ul,
au fost aºa-numitele �credite neperformante�. Nu s-a spus
prea limpede ce se ascunde dincolo de trista formulã magicã �
�credite neperformante� �, lãsându-se impresia c-ar fi vorba
de împrumuturi ce n-au mai putut fi recuperate de la creditori.
Or fi fost ºi din acestea, fãrã îndoialã. Dar �credite neper-
formante� sunt ºi sutele de miliarde acordate, cu încuviinþarea
mai-marilor þãrii, pe vremea lui Iliescu, cadrelor din poliþie,
armatã ºi servicii secrete.

Aºa se explicã de ce rapoartele în cazul Bancorex sunt
amânate pentru kalendele greceºti, þap ispãºitor rãmânând
Rãzvan Temeºan, de parcã el singur ar fi dispus virarea de
bani grei în conturile generalilor ºi înalþilor ofiþeri din armatã,
poliþie ºi S.R.I. Nu ºtiu ce servicii aduc þãrii domnii cu
pricina, dar dacã mã uit la infracþionalitatea inimaginabilã
din România, la condensatele de West sãlbatic care au ajuns
strãzile þãrii, la murdãria moralã insinuatã pretutindeni, ajung
la concluzia cã ei ar trebui sã plãteascã din propria leafã
dezastrul generalizat, ºi nu sã fie cãþãraþi pe piedestalele de
neatins ale eternei impunitãþi.

Fericiþi cã li se dã pe la nas cu narcoticul paradelor
militare, cã generali burdihãnoºi, pe care abia-i mai cuprinde
centironul, se îndoaie din ºale în faþa lor, domnul
Constantinescu ºi echipa (cu o notã specialã pentru Dorin
Marian) au devenit garantul jafului la care nesãtuii în uni-
forme se dedau cu dezinvolturã. Cea mai recentã porcãrie
patronatã de puterea actualã este modificarea ºi abrogarea
unor articole din Legile nr. 85/1992 ºi 114/1996. E o hoþie la
drumul mare, prin care C.E.C.-ul este obligat sã acorde
cadrelor S.R.I., S.I.E., S.P.P., M.I. ºi M.Ap.N., precum ºi
magistraþilor, credite cu dobândã subvenþionatã! Mai pe
scurt, o hoþie pe seama depunãtorilor la venerabila instituþie
de stat!
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Citind în ziarul �Adevãrul� despre isprava guvernului
Isãrescu, mi s-au limpezit dintr-o datã nelãmuririle ce le mai
aveam în legãturã cu fostul patron al Bãncii Naþionale.
Mutarea sa la guvern a fost, într-adevar, strategicã: �înaltul
profesionist� care pe vremea lui Iliescu avea doar rolul de
fundaº-mãturãtor al mega-escrocheriilor derulate prin bãnci,
a devenit acum centru-înaintaº! Câte hoþii a prevãzut ºi
împiedicat dl. Isãrescu? Nici una!

Potlogãria e, însã, chiar mai groasã decât pe vremea neo-
comuniºtilor. Împrumuturile (practic nereturnabile, având în
vedere inflaþia din România!) au, potrivit �Adevãrului�, un
scop precis: înhãþarea locuinþelelor �construite sau achi-
ziþionate din fondurile statului ºi deþinute de Parlamentul
României, de ministerele ºi instituþiile din sistemul apãrãrii
naþionale, ordinii publice ºi siguranþei naþionale�. N-o sã
credeþi, dar acestea �sunt exceptate de la vânzarea prin lici-
taþie ºi pot fi vândute direct titularilor de contracte�. Aºadar,
cu banii mei ºi ai familiei mele, cei care mi-au fãcut dosar de
securitate, cei care mã amendeazã abuziv când mã aflu la
volan, cei care-i protejeazã pe infractorii care mã atacã pe
stradã îºi vor cumpãra locuinþele de serviciu (pentru cã despre
ele e vorba!) bãgând mâna în agoniseala mea!

Pentru ca mârºãvia sã fie deplinã, preþurile vor fi stabilite
pe baza unor norme stabilite de fiecare instituþie în parte.
Adicã, încã o ilegalitate: dacã amãrãºteanul care a ajuns
sã-ºi cumpere apartamentul de la bloc a plãtit cât a dorit statul
nesãtul, pentru privilegiaþii în uniforme sumele vor fi stabilite
de �noi ºi ai noºtri�. Cum iniþiatorul noilor ºi scârboaselor
reglemnentãri e dl. Costin Georgescu (personal, nu mã
mirã!), pe lista de cadouri fãcute dulãilor de pazã ai puterii
se aflã, fireºte, ºi apartamente care �au fãcut obiectul unor
schimbãri sau reparaþii considerate secrete�. Nu se spune la
ce se referã enigmatica sintagmã �reparaþii secrete�, dar nu e
exclus sã fie vorba de �casele conspirative� ale Securitãþii. ªi
abia atunci ticãloºia se relevã în întreaga ei dimensiune.

Mã mirã un singur lucru: cã nesãtuii din jurul d-lui
Constantinescu s-au oprit aici. Cum rãmâne cu colegii
cãlugãrului Vasile, ºi ei purtãtori de uniformã? De ce nu se
vând ºi casele parohiale? Sau chiar bisericile? (ªi asta
repede, pânã n-o sã le revendice greco-catolicii!) Sau chiar
clãdirea Patriarhiei � cã tot a dobândit, sub Constantinescu,
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preafericitul Teoctist un glãscior ce rivalizeazã cu al sopranelor
de coloraturã? ªi, mai departe: de ce nu se dau pomanã
angajaþilor ºi clãdirile ministerelor, judecãtoriile, sediile ser-
viciilor secrete, jandarmeriilor ºi poliþiei? ªi, de ce nu, chiar
Casa Poporului? La creditele isãrescene, cumpãrãtori s-ar
gãsi berechet.

Dar, atent cum e cu chiverniseala þãriºoarei, poate cã
dl. Constantinescu (ajutat de omul sãu de încredere, Costin
Georgescu) vrea sã mai pãstreze ceva muniþie ºi pentru
anii negri ce vin. Deocamdatã, e sigur cã el ºi-a pavat,
cãlcând pe stelele de pe umerii viitorilor împroprietãriþi,
drumul spre al doilea mandat. Un drum al neruºinãrii ºi al
ticãloºiei. (5 iulie 2000)

Tandemul cu o singurã roatã

Un nou sport naþional i-a scos din minþi pe români:
alergãtura dupã primul-ministru. Isteria e generalã: nu întâl-
neºti vecin, nu dai peste cunoscut care sã nu te chestioneze:
�Ei, ce premier o sã avem la toamnã?�. Nu ºtiu cine a avut
ideea sã dea cu bâta în baltã, însã e greu de crezut cã o farsã
mai grosolanã ar fi putut isca mai multe valuri. În ciuda
tuturor prevederilor constituþionale, în ciuda logicii ºi a
bunului-simþ, actorii vieþii publice se joacã de-a oracolul,
încercând sã afle, cu o clipã mai devreme, cine va ajunge
preºedinte, dar mai ales ce premier va numi acesta.

Speculaþiile pleacã de la o micã escrocherie, pe jumãtate
sentimentalã, pe jumãtate politicã. Ele-ºi au originea în
viziunea paternalistã asupra funcþiei prezidenþiale. Conform
acestor prezumþii, preºedintele României e în continuare
Nicolae Ceauºescu, stãpânul absolut al þãrii, care numeºte
premierul indiferent de rezultatul real al alegerilor! Cum
poate cineva sã înghitã astfel de gogoaºe, mi-e peste putinþã
sã pricep! Nu întâmplãtor, diversiunea a pornit dinspre can-
didaþii ce par sã aibã primele trei ºanse la prezidenþiale. Iar
dintre toþi, cel mai vivace e candidatul cu ºansele cele mai
mici, Emil Constantinescu!

Alergãtura dupã premieri-minune � deocamdatã, doi la
numãr � e dovada cea mai clarã a falimentului partidelor
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politice din România. Conglomerate de interese, de gãºti ºi
de mafii, ele ºi-au epuizat, în zece ani de retoricã cinicã
ºi tâlhãrii programate matematic, toate mesajele. Miza pe
�tehnicieni providenþiali� traduce refuzul plin de nãduf al
electoratului de a-ºi mai da votul unor inºi incapabili sã facã
altceva decât sã mintã, sã înºele ºi sã se þinã de intrigi
mãrunte. Printr-un paradox posibil numai la noi, soluþiile
politice la criza României sunt vãzute în afara spaþiului
politic! Un lucru de-o gravitate colosalã.

Nu ºmecheria candidaþilor la preºedinþie mã mirã � asta e
ceva firesc. Ci uºurãtatea cu care cei mai vânaþi oameni din
þarã, Stolojan ºi Isãrescu, se complac în aceste jocuri de-a
capra peste care trebuie sã sarã �prezidenþiabilii�. Sã fie ei,
oare, atât de naivi încât sã nu observe cã n-au absolut nimic
de câºtigat, însã, în plan politic, au totul de pierdut? Un
Mugur Isãrescu înhãmat la trãsura lui Emil Constantinescu
nu mai e independentul, tehnicianul sau �omul providenþial�
aºteptat de români: el e doar un cãluþ de povarã ce trage,
dupã puteri, în hamul unui vizitiu disperat ce nu va ezita sã-l
cravaºeze pânã la sânge. Pentru cã dacã, prin absurd, domnul
Constantinescu va fi reales, e dincolo de orice dubiu cã
C.D.R.-ul nu are nici o posibilitate de a se plasa în poziþia de
a impune un premier.

Mai multe ºanse are dl. Stolojan, în cazul în care-l va
sprijini pe Iliescu. Am mari dubii cã o va face. Dupã cum
merg lucrurile, nici mãcar nu e sigur cã Ion Iliescu va candida
cu adevãrat. Se mai aºteaptã o decizie a Curþii Constituþionale,
se mai aºteaptã deznodãmântul în cazul Costea, în fine, se
aºteaptã ºi reacþiile oamenilor din partid, mulþi dintre ei
nemulþumiþi cã li se vârã pe gât, acum, când P.D.S.R.-ul s-a
îmbãþoºat ca zmeul din poveste, un personaj din afara nucleu-
lui dur. Dacã, în schimb, dl. Stolojan va miza pe ipotetica
alianþã ApR.- P.N.L., va pierde. Dupã cum vor pierde ºi
acele partide.

Pe plan personal, dl. Isãrescu riscã, e drept, puþin. ªtim
cã domnia sa e doar �detaºat� la guvern ºi cã la încheierea
mandatului se va întoarce la Banca Naþionalã. Din acea
funcþie nu-l va putea clinti nimeni, nici mãcar un Iliescu
furibund, revenit la putere cu dorinþa de a-i popi pe toþi
opozanþii ºi... trãdãtorii. A-l susþine pe Emil Constantinescu
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echivaleazã cu întoarcerea unei politeþi. Actualul premier
ºi-a colorat C.V.-ul cu o funcþie ce-i impresioneazã întot-
deauna pe occidentalii din sistemul financiar. E uluitor câþi
ex-premieri din lumea a treia au funcþii cãlduþe pe la Banca
Mondialã ºi pe la Fondul Monetar Internaþional!

Rapiditatea rãspândirii variantei cu premierii-adjutanþi
vorbeºte despre fascinaþia basmului în care trãiesc românii.
Nimãnui nu-i pasã dacã, într-adevãr, aceºti Feþi-Frumoºi
chiar vor ajunge prim-miniºtri, dupã ce îi vor fi trecut
pârleazul pe alergãtorii disperaþi din cursa pentru Cotroceni.
Cred cã, într-o anumitã mãsurã, electoratul îºi imagineazã cã
adevãraþii preºedinþii vor fi ei! ªi, la drept vorbind, cred cã
au dreptate: ca premieri, nici unul, nici altul nu se pot lãuda
cu cine ºtie ce performanþe! Isprava de neuitat a lui Stolojan
e confiscarea valutei, iar a lui Isãrescu, pânã acum, vinderea
caselor conspirative securiºtilor!

Altminteri, unul, cu figura de robot stahanovist cãruia i
s-a defectat programul vocal, celãlalt, un Woody Allen tra-
vestit în computerist abulic, întrupeazã cele douã nostalgii
ale românilor: dorul de austeritatea ceauºeºtianã, unul, ºi
tânjeala fãrã þintã dupã raiul capitalist, în care maºinãriile
lucreazã în timp ce tu joci biliard, în baruri cu aer condi-
þionat, celãlalt. Jumãtãþi haotice ale aceleiaºi sfere, tandemul
Stolojan-Isãrescu ar avea ºanse doar dacã ar candida
împreunã! Ceea ce, bineînþeles, nu se va întâmpla, mãcar
pentru motivul cã ei nu sunt ce par a fi: ei sunt doar ceea ce
ºefii lor dintotdeauna le-au cerut sã fie!

Discuþia aceasta � necinstitã în intenþie, ridicolã în con-
þinut � are ºi un aspect pozitiv. Scoþându-i în prim-plan pe
ºefii de guvern, se induce ideea cã polul principal al puterii
în România, preºedinþia, tinde sã treacã în planul al doilea
sau, în orice caz, sã-ºi diminueze din importanþa covârºitoare.
Se vede, în aceste momente de crizã, cã factorul prezidenþial
continuã sã rãmânã un element de tensiune în viaþa socialã ºi
cã marginalizarea (la rigoare: desfiinþarea sa) nu poate fi
decât un gest pozitiv pentru viaþa României.

Se observã, în fine, cã necontenita criticã pe care am
fãcut-o instituþiei de la Cotroceni era adânc înrãdãcinatã în
trista realitate de azi, a prãbuºirii domnului Constantinescu.
Oricât s-ar delimita acum, în ceasul al treisprezecelea, de
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partidele ºi politicienii care l-au susþinut, dar mai ales de
politicianismul dubios al acestora, preºedintele nu mai e auzit
de nimeni. Curãþenia trebuia începutã încã din prima zi a
venirii la putere. Ambiguitãþile ºi pactizãrile cu oamenii
fostului regim nu puteau sã ducã decât exact în punctul
catastrofal la care au dus. Fireºte, ar fi fost ºanse ca ºi în
cazul unui comportament politic reformist popularitatea sã-i
fi scãzut la fel de dramatic. Dar cel puþin ar fi rãmas ceva
în urma sa. Ar fi rãmas o þarã în curs de însãnãtoºire, o
clasã politicã mai puþin cupidã ºi coruptã ºi un climat social
respirabil. Indeciziile, bâlbâielile ºi naivitãþile sale ne-au
scos, însã, din toate jocurile internaþionale serioase. ªi asta
în ciuda împãunãrii cu mari realizãri în politica externã. Cât
de mari sunt realizãrile, se vede. Iar cele care sunt se dato-
reazã exclusiv calculelor, mai mult sau mai puþin logice, ale
marilor puteri. E pãcat cã dl. Constantinescu a învãþat cã
trebuie sã fie preºedintele românilor doar atunci când românii
au reînceput sã umble dupã cai verzi pe pereþi. Chiar dacã
aceºtia poartã atât de frumoasele nume de Theodor ºi Mugur.
(12 iulie 2000)

Problema spinoasã a yalelor

Ziarele de sãptãmâna trecutã au adus douã ºtiri ºocante.
Abia înscãunat la Primãria Bucureºtiului, dl. Bãsescu a anun-
þat ritos cã nu va pãrãsi locuinþa ce i s-a pus la dispoziþie pe
când era demnitar al statului decât prin evacuare! Frumoase
moravuri, frumoase cuvinte! Dl. Bãsescu (de neuitat pentru
mine prin ignoranþa sa admirabilã în desãvârºirea ei: ajuns,
nu se ºtie cum, la o recepþie datã în primãvara lui 1997 în
cinstea lui Adam Michnik la �Vox Maris�-ul din Piaþa
Victoriei, oarecum buimac sã descopere atâtea celebritãþi,
marinarul-ministru l-a abordat pe un faimos critic literar:
�Dar cine e ãsta de a venit atâta lume?!�. Strãfulgerându-l
cu bine cunoscuta-i privire ironicã, acesta l-a persiflat:
�Dom� Traian, azi nu dau meditaþii pe gratis!�), domnul
Bãsescu, aºadar, înþelege sã se bucure de toate avantajele
poziþiei actuale, dar sã nu renunþe la nici una din cele trecute!
Un model ce a fãcut, face ºi va face prozeliþi!
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A doua ºtire, mult mai puþin burlescã, îl are ca erou
nedorit pe Geo Dumitrescu. Pentru Traian Bãsescu, poate ar
trebui spus cã poetul octogenar e autorul volumelor
Aritmeticã (1941), Aventuri lirice (1963), Nevoia de cercuri
(1966) ºi al antologiilor Jurnal de campanie (1974), Africa
de sub frunte (1978), Versuri (1981). Geo Dumitrescu a con-
dus prima serie a �României literare� postbelice, între 1968
ºi 1970, dupã ce, atât înainte, cât ºi dupã rãzboi a fost un
activ diriguitor de gazete, ba culturale, ba cu tentã social-
-politicã. Prin anii ºaptezeci, popularizat de Cenaclul Flacãra
al tineretului revoluþionar ºi al lui Adrian Pãunescu � o
popularizare cam unilateralã, în spiritul �epocii de aur�, cu
accent pe textele �insurgent-revoluþionar-naþionaliste� � Geo
Dumitrescu s-a bucurat de o certã notorietate.

Ca o ironie a sorþii, în urmã cu câteva sãptãmâni, Editura
Curtea Veche a tipãrit un elegant volum cuprinzând întreaga
operã poeticã a lui Geo Dumitrescu. Volumul e prefaþat de
însuºi preºedintele Academiei Române, dl. Eugen Simion.
Spun �ironie a sorþii� pentru cã, în timp ce revistele culturale
salutau solida apariþie editorialã, poetul era, practic, scos din
locuinþã! Pierzând în 1997, prin proces, dreptul de a mai
ocupa o casã ce revenise proprietarilor, Geo Dumitrescu a
fãcut mai multe demersuri, în urma cãrora i s-a repartizat un
apartament într-un bloc ce urma sã fie dat în folosinþã. Cu
actele în regulã, poetul a început, conform contractului, sã
plãteascã imediat chiria (continuând sã locuiascã, pânã la
preluarea efectivã a noului spaþiu, la vechea adresã, spre
exasperarea proprietarilor!). Când, la începutul anului 2000,
a primit cheia ºi a încercat sã se mute, stupoare: uºa aparta-
mentului fusese dublatã de o alta, de metal, prevãzutã cu yale
zdravene, iar camerele ocupate � abuziv, se înþelege! � de o
doamnã �revoluþionarã�.

Dar asta n-ar fi totul. Deºi s-a plâns la poliþie de mai bine
de cinci luni, deºi a depus petiþii peste petiþii la primãrie
(proprietara blocului), la Parlament, la Ministerul Culturii,
uºa de metal se aflã la locul ei, ca o baricadã a nesimþirii,
ilegalitãþii ºi abuzului. Spre deosebire de Traian Bãsescu,
d-lui Geo Dumitrescu nu i-a trecut prin cap sã conteste
dreptul legal al proprietarilor de a-ºi recupera casa!
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Ca unul care am avut de-a face cu haidamacii botezaþi cu
trandafiriul nume de �executori judecãtoreºti�, le cunosc ºi
îndemânarea ºi forþa ºi determinarea. (În primãvara lui 1995,
niºte politruci de la primãria Timiºoarei, în cârdãºie cu câþiva
biºniþari din þara lui don Corleone încercaserã sã transforme
sala de cenaclu a Uniunii Scriitorilor în dugheanã pentru
afaceri politico-comerciale dintre cele mai murdare. Am vãzut
cu ochii mei cum, în doi timpi ºi trei miºcãri, yalele solide
au zburat în aer ca o panã de porumbel!) Deci, nu uºa de
metal e problema. Ci capetele de metal ºi reflexele de plumb
ale celor plãtiþi (inclusiv din veniturile domnului Geo
Dumitrescu!) sã asigure respectarea legii.

Deºi drama poetului e cunoscutã, se pare, de mai multã
vreme, n-am observat ca vreunul din ce-i care-i purtau trena
ºi-l linguºeau culcuºindu-i-se lasciv sub aureolã pe când era
un om puternic sã fi intrat în alertã. N-am vãzut nici spiritul
de solidaritate al scriitorilor, altminteri gata sã sarã cu gura
pentru tot felul de fleacuri, pentru mãrunte ºi penibile bova-
risme de breaslã. Nu ºtiu ca Pãunescu sã-i fi oferit, fie ºi
provizoriu, un ungher în cãsoiul sãu din Dionisie Lupu. Ar fi
putut s-o facã, mãcar sub formã de daune morale: în loc sã
fi promovat pânã la greaþã discutabila �Inscripþie pe piatra de
hotar�, ar fi putut sã dea citire mult mai expresivului manifest
�Câinele de lângã pod�. (În treacãt fie spus, acest poem
cuprinde ºi dramatic-premonitoriile versuri: �� Pleacã � i-am
strigat intrigat �/ fugi, du-te acasã! � deºi era cu totul vãdit/
cã nu putea sã aibã ceea ce se numeºte casã.�)

Or, aici e vorba de viaþã ºi de moarte. Un om de optzeci
de ani � chiar dacã a scris cândva o poezie cu titlul �Dramã
în parc� � nu se poate muta, aºa cum au fãcut-o atâþia alþi
bucureºteni, în corturile de la gardul Ciºmigiului. �Opre-
liºtile medicale�, cum atât de delicat îºi numeºte suferinþa
care practic l-a fãcut prizonier al propriei camere, nu-i îngã-
duie poetului Geo Dumitrescu sã patruleze prin faþa primãriei
generale pentru a depune, cu degete tremurânde, jalba în
mâna marelui, grãbitului Traian Bãsescu. ªi nici nu poate
sã-i propunã un schimb de locuinþã. O facem noi: dacã tot
ºi-a pierdut dreptul de a huzuri într-o casã de protocol, ce-ar
fi sã i-o ofere în schimbul apartamentului cu uºã de metal?



Mircea Mihãieº330

Nu de alta, dar dacã domnul Bãsescu a rezolvat �spinoasa
problemã� a flotei, nu se va opri în faþa unor banale þâþâni de
fier. (De altfel, devenit tragic personaj al poemului sãu,
�Problema spinoasã a nopþilor�, dl. Dumitrescu se oferã sã
plãteascã eventualele daune!) Drama celui care a scris
Jurnalul de campanie, un om �de stânga�, nu poate fi,
simplist, explicatã prin lipsa de omenie a �dreptei�. Nu de
�dreapta� e vorba aici. Ci de lipsa de compasiune, tot mai
dureroasã, a multora dintre noi. Am mari îndoieli cã cei care
ar trebui sã rezolve (imediat, pe loc!) problema sunt �de
dreapta�. Nici mãcar �de stânga� nu sunt. Ei sunt, ca toatã
aceastã pegrã post-revoluþionarã, �de lãcomie�, �de nesim-
þire�, �de dezonoare�. Ar merita sã fie opãriþi, cum tot Geo
Dumitrescu spune, �cu cernealã fierbinte�! (19 iulie 2000)

Þara cantoanelor pãrãsite

Frecvenþa menþionãrii ca soluþii-miracol a substantivelor
proprii Stolojan ºi Isãrescu e unul din indicii siguri ai dis-
perãrii societãþii româneºti. Falimentul instituþiilor, de la
Parlament la bãnci ºi de la guvern la familie, ne-au coborât,
ca popor, la nivelul de competenþã intelectualã al babelor
ce-ºi târãsc viaþa de la o bisericã la alta, punând lumânãri
pentru veºnica odihnã a celor dispãruþi. Cu lumânarea sunt
cãutaþi, de fapt, ºi premierii-miracol în chestiune. Ce vrãji se
aºteaptã de la ei, nu e prea clar. Dar ce isprãvi au fãcut
domniile lor pânã în clipa de faþã, se ºtie. Halul în care se
aflã societatea româneascã de azi li se datoreazã, în funcþie
de timpul petrecut la guvernare, ºi lor.

Ne plângeam, în 1990, cã nu avem un Havel, cã n-avem
nici un fel de reper moral. N-am avut ºi nu avem. Din acest
motiv, o figurã sinistrã precum Ion Antonescu e recuperat ca
�mare patriot� ºi imortalizat în statui menite sã spele ruºinea
Clujului funarizat. Din acelaºi motiv extremiºtii se menþin
sus în preferinþele electoratului, iar spoliatorii care au batjo-
corit þara în numele unei stângi imaginare ameninþã sã revinã,
de douã ori mai flãmânzi, la putere. ªi toate acestea pentru cã
am acceptat, în decembrie 1989, sã ne începem noua viaþã
supralicitând minciuna iliescianã, perpetuând iresponsabi-
litatea. Acum, toate acestea se rãzbunã. Dar nimeni nu pare
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sã facã minimele legãturi. Ca într-o centralã telefonicã
defectã, firele sunt cuplate haotic ºi la orice numãr ai suna îþi
rãspunde glasul dogit de alcool al ceferistului de la cantonul
de mult pãrãsit.

Cât ºi pe cine salveazã guvernul Isãrescu se vede din
mãsurile disperate, în serie, luate în ultimele zile. Autodesem-
nându-se ba þãrãniºti, ba liberali, ba democraþi, actualii
�ordonatori de credite� (cum le place sã se alinte reciproc!)
nu sunt decât o adunãturã de comuniºti de cea mai joasã
speþã � adicã cinici ºi iresponsabili �, niºte populiºti ce sperã
sã cumpere voturile unui lumpen-proletariat aflat în prãpastia
mizeriei. Am mai scris despre trecerea în mâinile jandarme-
riei, poliþiei, serviciilor de informaþii ºi armatei a aºa-numi-
telor �locuinþe de serviciu� � între care cele �cu îmbunãtãþiri
secrete�, adicã faimoasele �case conspirative� ale Securitãþii.
ªi toate acestea pe gratis, adicã prin escrocheria �creditelor
neperformante� vârâte cu forþa pe gâtlejul C.E.C.-ului! Prin
acest �flagrant� la lumina zilei actualul regim urmãreºte
sã-ºi asigure, la viitoarele alegeri, complicitatea oamenilor în
uniformã. La ce gând sã ducã astfel de abuzuri, dacã nu
la pregãtirea unei fraude de proporþii? ªi, în al doilea plan,
la transformarea forþelor militarizate într-o clasã a privi-
legiaþilor.

Dispreþul faþã de economia de piaþã, faþã de oamenii
cinstiþi au împins guvernul Isãrescu la încã o boacãnã. În cel
mai dictatorial stil cu putinþã, cu un ciocoism pe care-l avea
doar Ceauºescu, membrii guvernului au decis, pur ºi simplu,
ºtergerea datoriilor cãtre stat a o sutã ºaptezeci ºi una de
societãþi comerciale. ªi nu e vorba de un leu sau doi, ci de
peste ºase sute de miliarde! Ce e drept, în schimbul vrãji-
toriei financiare, întreprinderile sunt obligate sã presteze
servicii... ei, ia sã vedem dacã aþi ghicit cui? Bineînþeles,
Ministerului de Interne ºi Ministerului Apãrãrii! Adicã
aceloraºi tablagii cu osânza rãsfrântã peste gulere, aceloraºi
instituþii de castã interesate doar de cãpãtuialã ºi furtiºaguri.
Dupã ce ºi-au fãcut vile ºi case de odihnã ce rivalizeazã cu
Peleºul, generalii ºi coloneii din subordinea lui Dudu Ionescu
au, probabil, nevoie sã le taie cineva iarba ºi sã le mãreascã
piscinele!

Dacã în cazul unor societãþi precum Conel sau Romgaz ar
fi fost acceptabilã o reeºalonare a datoriilor (ºi nicidecum o
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anulare a lor!), pentru cã deficitul provine ºi din neachitarea
sumelor datorate de alte instituþii de stat (ºcoli, spitale etc.),
în rest e vorba de o cedare laºã ºi de spaima de miºcãri
sociale. Clientela deja clasicã formatã de mamuþii cu picioare
de lut, �Roman� ºi �Tractorul�, a fost avansatã la excepþional,
dupã ce, de ani buni, împiedicã însãnãtoºirea economiei
naþionale. Finanþate gros, beneficiind de comenzi preferen-
þiale ºi prosteºti, aceste producãtoare de tinichele pe roþi,
incapabile sã-ºi gãseascã o piaþã de desfacere, încremenite în
idioþenia unui comunism retrograd ºantajeazã cu neruºinare
ºi ameninþã grobian cu blocarea piratereascã a ºoselelor. Ei,
ºi dacã le-ar bloca, ce-ar fi? Poate cã posesorii de bulane de
la interne ar accidenta mai puþine femei nevinovate!

Cu totul suspectã � pentru cã aberante sunt toate cele-
lalte! � e plasarea pe lista privilegiaþilor sorþii a unor
societãþi precum �Jeep Com Service�, �Elena Prod Invest�,
�Blãnuri� etc. Vom ºti mai multe despre motivaþiile adânci
ale bunãvoinþei guvernamentale când vom afla cine sunt
acþionarii sau managerii acestor societãþi comerciale � subli-
niez, �societãþi comerciale! Dupã cum mila creºtineascã faþã
de societãþile �Dacia�, �Aro� etc. e doar reflexul pãgubos al
ambiþiei deºarte de a avea propriile noastre fabrici de auto-
mobile. Când piaþa europeanã e sufocatã de ofertã, a veni cu
dizgraþioasele, poluantele ºi incomodele �Dacii� înseamnã
a-þi bate joc cu bunã ºtiinþã de cetãþeanul român. În loc sã
contribuim la însãnãtoºirea unei economii care sã-i îngãduie
sã-ºi cumpere un automobil demn de acest nume, ne ambi-
þionãm sã avem ºi noi faliþii noºtri pe patru roþi!

Miliardele fãcute cadou unor manageri incapabili (dacã
nu ºi escroci) ºi unor industrii necompetitive sunt � sã fie
clar � bani furaþi agriculturii, educaþiei, culturii, sãnãtãþii.
ªtergând de pe lista ruºinii astfel de societãþi care, în orice
þarã, ar fi fost de mult închise, guvernul Isãrescu ne condamnã
sã fim mai puþin sãnãtoºi, mai prost hrãniþi, mai needucaþi ºi
mai idioþi. Cãrþile au ajuns la preþuri prohibitive iar revistele
culturale sunt, în þara automobilului �Dacia�, o marfã de
lux. ªcolile stau sã se prãbuºeascã peste elevi care în loc sã
aibã computere au reumatisme ºi în loc de sãli luminate �
ochelari de vedere.

Nu mai vorbesc despre semnalul dat întreprinderilor care,
de bine, de rãu, ºi-au achitat datoriile. Cine va mai fi atât de
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prost, anul viitor, sã-ºi plãteascã imensele cote, când ºpãgi
bine plasate rezolvã, cât ai clipi, ceea ce munca cinstitã n-ar
fi rezolvat nici într-o mie de ani? Oare acesta sã fie genul de
miracole aºteptate de români de la vrãjitorii Stolojan ºi
Isãrescu? Posibil. Dacã tot au pornit-o pe panta re-comu-
nizãrii economiei româneºti, de ce nu decreteazã domnii cu
pricina ºi o naþionalizare? Talente în acest sens au � se
cunoaºte abilitatea domnului Stolojan în a pune mâna pe
dolarii întreprinderilor. Ar fi fost un bun prilej sã-ºi exercite
îndemânarea confiscând vilele cu piscinã, jeepurile ºi blãnu-
rile de nurcã ale patronilor ºi acþionarilor care stau acum cu
mâna întinsã, cerºind clemenþã pentru propria nepricepere,
rea-credinþã ºi chiar hoþie. (26 iulie 2000)

La adio

Despre scurta ºi nu tocmai fericita domnie a lui Emil
Constantinescu nu sunt multe de spus. Cu adevãrat spec-
taculoase au fost doar intrarea ºi ieºirea din scenã. Chiar
dacã regizorii difereau, recuzita a fost aceeaºi, gesturile
identice, iar senzaþia de falsitate � inconfundabilã. Ce mai,
un actor prea mic pentru un rol atât de mare! Ambiþiile
deºarte, sfaturile proaste ºi propriile limite l-au distribuit pe
domnul Constantinescu în rolul lui Falstaff, pe când domnia
sa abia fãcea faþã partiturii lui Pantalone! Nimerind din
commedia dell�arte pe scena teatrului regal, nefericitul actor
a improvizat de la un capãt la altul. ªi a improvizat prost.

Filozofic vorbind, cu datele pe care le avea, domnul
Constantinescu nici n-ar fi putut face altceva decât a fãcut.
Predispoziþia la slugãrnicie (se cunosc servilismele în raport
cu Corneliu Coposu, dar ºi cu alþi politicieni influenþi ai
vremii) alterneazã, la ucenicul cãlugãrului Vasile, cu nonºa-
lanþa în a-ºi încãlca promisiunile. Memorabilã e dezinvoltura
ºi rapiditatea cu care domnul Constantinescu a ars etapele:
monarhist la sânge, atâta vreme cât a simþit în ceafã privirea
de gheaþã a lui Corneliu Coposu, n-a avut nici o problemã
sã se declare anti-regalist atunci când interesele campaniei
electorale i-o cereau! A fost, pentru mine, primul semnal de
alarmã, prima bãnuialã cã acest Venus nãscut din spuma
Alianþei Civice nu e tocmai omul de care aveam nevoie.
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Orgolios nevoie mare, dl. Constantinescu ºi-a imaginat cã
simpla descindere la Cotroceni îi va netezi miraculos cãile
ºi va dãrâma voiniceºte obstacolele. Prin autohipnozã, por-
tretul abia schiþat în cãrbune s-a metamorfozat într-o statuie
monumentalã. Mi-l imaginez trecând val-vârtej prin sãlile
(cam kitsch, dupã gustul meu, dar asta e situaþia!) ale
Cotroceniului, urmat de o cohortã solemnã de consilieri,
sepepiºti, chelneri ºi scribi, perorând sonor ºi pleznind de
importanþa propriei posturi de �lider regional�. Al doilea
mare semnal de alarmã: cine se înconjoarã de lume proastã,
se va prosti ºi el! În loc sã-ºi apropie, prin toate mijloacele,
oamenii de valoare ai þãrii, dl. Constantinescu a ridicat între
el ºi lume zidurile de netrecut ale unui Cotroceni muced,
spurcat pe vecie de trecerea pe acolo a lui Iliescu.

Nici nu puteau spera la mai mult vechii securiºti, meta-
morfozaþi în sereiºti de ºcoalã nouã. Ce-ºi putea dori altceva
Mãgureanu decât sã-l aibã la cherem pe acest amator dispus
sã creadã orbeºte în basmele cu spioni, duºmani, atentatori ºi
alte aiureli asortate? Luat la prelucrare, din candidatul bãþos,
cu aere de Cuza scos de la naftalinã, a rãmas doar un sac de
oase zornãitoare, înspãimântat cã la primul gest decisiv va fi
ciuruit de gloanþele reacþiunii care-l pândea prin ungherele
întunecoase ale palatului. Fericit sã-i aibã alãturi pe Zoe ºi pe
Dorinel, a uitat ºi de þarã, ºi de guvern, ºi de cei cincisprezece
mii de specialiºti care aºteptau semnalul mult-promis de a lua
cu asalt baricadele democraþiei ºi ale economiei de piaþã. De
treabã s-au apucat doar bãieþii lui Mãgureanu!

Nu ºtiu dacã din propria minte sau la sugestia ciripitorilor
cu ochi albaºtri a comis dl. Constantinescu cea mai de neiertat
din gafele sale de început: ºi anume, încercarea grotescã de
a-i îndepãrta pe potenþialii rivali din tabãra democraticã,
oferindu-le posturi de ambasadori! Tactica funcþionase per-
fect pe vremea lui Ceauºescu, dar nu mai þinea într-o epocã
în care cei care stãtuserã capra pentru saltul prezidenþial al
lui �Milicã� apãreau toatã ziua � bunã ziua la televiziuni!
ªi, obiectiv vorbind, nu la Buenos Aires sau la Canberra era
nevoie de ei, ci pe malul Dâmboviþei, gata sã înceapã lupta la
baionetã cu rãmãºiþele bolºevismului. Numai cã noului pre-
ºedinte îi cam pierise cheful de confruntari. Pãduricea de la
Cotroceni, armata de chelneri silenþioºi, consilierii zâmbitori
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l-au demobilizat total pe insurgentul care, cu vreo lunã-douã
înainte, promitea sã fie un Sfânt Gheorghe luptându-se cu
balaurul corupþiei ºi minciunii. �La ce atâta grabã?!�, ºi-o
fi spus. De ce sã renunþe la plãcerea de a face culcat cu
mãrunþii servitori moºteniþi de la Iliescu, numai pentru a
avea discuþii în contradictoriu cu Ana Blandiana, cu Gabriel
Liiceanu, cu Dinescu sau cu Doina Cornea?

Cãutarea unei legitimãri prin sine ºi prin micul grup de
suporteri i-a fost în cele din urmã fatalã preºedintelui. Ome-
neºte vorbind, lucrurile sunt de înþeles. Sã ne amintim cã,
pânã pe ultima sutã de metri a campaniei electorale, nici
þãrãniºtii, nici liberalii ºi nici marile personalitãþi ale opoziþiei
nu s-au prea înghesuit sã punã umãrul la victoria fostului
rector al Universitãþii din Bucureºti. A fost un sprijin cam în
dorul lelii, exact cât sã nu spunã cã l-au sabotat. Sã fim
oneºti ºi sã recunoaºtem cã tot greul campaniei l-a dus
domnul Constantinescu ºi energicii groupies din jurul sãu.
Cã o mai fi intervenit cu un umãr prietenos ºi Mãgureanu, cã
o mai fi pompat ceva heliu în balonul prezidenþial clanul
Pãunescu � nu ºtim. ªi nici nu mai conteazã. A contat atâta
vreme cât domnul Constantinescu era viu. Acum, cã s-a retras
în neantul marcat de statuile din parcul Cotroceni, treacã
de la noi.

Paradoxal, domnului Constantinescu lucrurile i-au mers
din plin atâta vreme cât a fost o mascã � masca dorinþei
românilor de a schimba lucrurile în þarã �, ºi au început sã-i
meargã prost atunci când a dorit sã fie el însuºi. Fãrã com-
bustia necesarã, fãrã viziune ºi, mai ales, fãrã curajul de a
duce la capãt un mandat cu adevãrat istoric, statuia domnului
Constantinescu a început sã se fisureze chiar din ziua dez-
velirii. Crãpãturile ulterioare, desprinderea aºchiilor, în fine,
prãbuºirea n-au fost decât o chestiune de timp. Când, dis-
perat, preºedintele a cãutat sã aducã în juru-i oameni de
valoare, a fost prea târziu. Nici una din personalitãþile din
þarã n-a mai fost dispusã la girarea gafelor ºi a inacþiunii.

De ce ar fi fãcut-o? Doar pentru a fi învinuite, la rândul
lor, cã au pactizat cu Mãgureanu? Cã au o agendã ascunsã?
Cã au de acoperit corupþia unor personaje suspecte, autori ai
ororilor despre care ziarele scriau cu titluri de-o ºchioapã?
Cã sunt ºantajaþi de armatã ºi obligaþi sã nu facã nimic în
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privinþa dosarelor cu asasinatele din decembrie �89? Care
dintre personajele publice ar fi riscat aºa ceva? Dupã o
primã etapã cãlduþ-indiferentã, oamenii cu influenþã au
început sã-i întoarcã spatele, pentru a se ajunge, în ultimele
luni, la convertirea în adversari ireductibili ai celui care le
înºelase atât de crunt aºteptãrile.

În disperare de cauzã, Emil Constantinescu ºi-a îndreptat
privirile spre strãinãtate. Deºi a reuºit sã aducã la Cotroceni
câteva personaje de incontestabilã valoare (de la Sandra
Pralong la Sorin Alexandrescu), deºi a numit câþiva �amba-
sadori itineranþi�, rezultatele au întârziat sã aparã. Cel cãruia
lucrurile îi merseserã din plin, avansând, între 1990 ºi 1992,
de la modesta posturã de lector universitar la aceea de candiat
prezidenþial, începuse sã fie atins de aripa neagrã a nemul-
þumirii, dispreþului ºi a resentimentului public. Orice ar fi
fãcut, oricum s-ar fi strãduit sã întoarcã lucrurile, totul i se
întorcea împotrivã.

O capcanã, ceva mai subtilã de data aceasta, a fost împin-
gerea d-lui Constantinescu în jocurile internaþionale. Sã
recunoaºtem, întâlnirile cu diverse capete încoronate, cu varii
preºedinþi-filfizoni (ca sã nu mai vorbesc de vizitele întoarse
de aceºtia!) i-au dat exilatului de la Cotroceni prilejul sã-ºi
recapete încrederea în sine. Era, însã, doar încrederea în
sine a unui om singur ºi fundamentalmente disperat. Izolat �
exact dupã cum îl voiau maeºtrii de ceremonii ai bolºe-
vismului �, incapabil sã mai schimbe douã vorbe cu vechii
suporteri, domnul Constantinescu a ajuns sã converseze prin
comunicate. Doar astfel se auzea, deºi tot mai stins, glasul
sãu, doar astfel mai afla românul cã la Cotroceni trãieºte un
preºedinte.

Abuzurile ºi gafele n-au întârziat sã aparã: dupã ce-l
numise, spre stupoarea generalã, între consilieri pe Dan Petre,
în virtutea unui subiectivism vecin cu ciocoismul (�La
popularitatea pe care-o am, îmi pot permite acest lucru!�,
perora cu trufie dl. Constantinescu, confundând o instituþie a
statului cu moºia personalã ºi îndatoririle prezidenþiale cu
generozitatea baronului faþã de câinii credincioºi), curând a
trimis ca ambasador propriul menestrel de curte, inubliabilul
Dr. Barbie! Nici nu vreau sã mã gândesc ce enorme servicii
va fi aducând þãrii producãtorul de falsete pe portativ!
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De neuitat e ºi trimiterea, simultan, la Los Angeles, a doi
consuli generali! Ca ºi simpatica iniþiativã de a-l felicita de
Crãciun pe preºedintele Turciei, a cãrui religie nu e neapãrat
legatã de suferinþa Mântuitorului nostru! Ca ºi pãstrarea în
funcþii a unor veterani ai iliescianismului, precum Mircea
Geoanã, omul incapabil sã explice un hiatus de doi ani în
cartea de muncã! Iatã cã astãzi numele celui amorsat de
Iliescu ºi cocoloºit de Constantinescu figureazã între posibilii
candidaþi la funcþia de premier, în cazul în care Ion Ilici
Iliescu va fi din nou ceea ce a mai fost!

Cum politica externã a României n-a fost catastrofalã nici
mãcar pe vremea lui Ceauºescu, probabil cã pãpuºarii bine
înfipþi pe picioare în spatele preºedintelui ºi-au spus cã
lãsându-l sã zburde pe meridiane, spre a citi cu patos de la
înaltele tribune diverse mesaje mobilizatoare, nu va dãuna
prea mult adevãratelor scopuri ale planctonului nesãtul, spe-
cializat în jaful sistematic al þãrii. Lansat cu adolescentin
avânt pe aceastã pistã, glanda prezidenþialã a fost lesne gâdi-
latã de himerele ieftine ale �liderºipului zonal� ºi alte vorbe
de clacã. Dar ºi aici s-a comportat amatoriceºte, dus de valul
evenimentelor. N-ar fi fost rãu ca, mai ales dupã vizita lui
Tony Blair la Bucureºti, sã se forþeze o relaþie mai intensã
cu Marea Britanie, sincer interesatã sã-ºi recapete influenþa
în Balcani.

Nici pomenealã! Se spune cã ambasada românã de la
Londra colcãie de aceiaºi vechi securiºti, cã la vârf se aflã
oameni care abia o rup pe limba lui Shakespeare, nulitãþi
intelectuale care atunci când sunt obligate de protocol sã iasã
din bârlogul ambasadorial se comportã lamentabil, asudã
abundent ºi nu cunosc plãcere mai mare decât s-o tuleascã
înapoi, îndãrãtul zidurilor protectoare ale misiunii diplo-
matice române! În loc sã înteþim focul acestei neaºteptate
simpatii faþã de România, îi dãm înainte cu francofonismul
nostru pãgubos, fãrã sã vedem cã, în clipa de faþã, Franþa
este cea mai antipatizatã þarã a Uniunii Europene ºi cã mer-
gând pe mâna ei riscãm sã rãmânem încã mulþi ani de cãruþã!

Diplomaþia, aºa cum a înþeles-o domnul Constantinescu,
a însemnat mici pãlãvrãgeli ºi trageri de nasturii costumului
cu diverºi domni faimoºi. Lãsând deoparte impresia lamen-
tabilã fãcutã de acest stil... debutonat, câºtigurile au fost
minime. Iar atunci când au fost, au decurs din imprevizibilul
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joc internaþional, ale cãrui reguli sunt, oricum, dictate de
alþii. Beneficiind de inspiraþia unui ministru de externe exce-
lent, Andrei Pleºu, preºedintele Constantinescu n-a putut
capitaliza decât câºtigurile adunate în perioada când acesta se
lupta, pânã la epuizare, cu vocile patrioþilor naþionale, indig-
naþi cã ne abandonãm �prieteniile tradiþionale� în favoarea
intereselor vitale ale þãrii!

M-am întrebat, începând cu primele luni ale lui 1997, ce
mecanisme, ce resorturi, ce pacte au fãcut dintr-un om plin
de energie în timpul campaniei electorale un simplu figurant
dupã instalarea la Cotroceni. Din acest punct de vedere,
domnul Constantinescu rãmâne o enigmã chiar ºi acum, dupã
prematura retragere din cursa prezidenþialã. Se pot face presu-
puneri, dar nu se pot trage concluzii certe. Exact ca din viaþa
politicã a României. Pot, de pildã, presupune cã imprudente
angajamente semnate în toiul bãtãliei electorale l-au împie-
dicat ulterior sã-ºi punã în practicã promisiunile de schim-
bare. Pot presupune cã situaþia economicã a þãrii, vãzutã
dinãuntru, era infinit mai dramaticã decât se prezenta ea
din afarã. Dar atunci, de ce a continuat domnul preºedinte
Constantinescu sã ascundã realitatea? Din speranþa cã va
îmbunãtãþi lucrurile pe parcurs?

Derutante sunt ºi alternanþele de activitate febrilã pe la
microfoane ºi dispariþiile, luni în ºir, din raza vizualã a opiniei
publice. N-am aflat ca preºedintele sã fie bântuit, precum Ion
Iliescu, de fantasmele scrisului. Atunci, ce-o fi fãcând? Cum
îºi petrecea zilele? Ce-o fi gândind vãzând cum, lunã de
lunã, imaginea sa iese tot mai prost în sondaje? N-am detec-
tat nici semne cã dl. Constantinescu ar fi o naturã depresivã �
cãci numai la depresivi scurtele perioade de hiperactivitate
alterneazã cu altele, lungi, de letargie. Însã, în practicã,
situaþia se prezintã exact aºa! Mult zgomot, promisiuni,
ameninþãri, bãtãi de tobe, dupã care cortina cade fãrã nici un
fel de explicaþie!

Misterioasã rãmâne ºi miza domnului Constantinescu pe
inºi evident lipsiþi de orice calificare ºi vocaþie de a conduce
un guvern. Ca ºi cum experienþa somnambulului Ciorbea
n-ar fi fost suficientã, dl. Constantinescu a plusat sinucigaº
pe o personalitate frauduloasã precum Radu Vasile, cel mai
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simpatic produs al cacialmismului carpato-danubiano-pontic.
Nici ostilitatea pronunþatã a presei, nici sfaturile dinãuntru ºi
din afarã, nici primejdia tot mai de neevitat a catastrofei nu
l-au determninat pe Emil Constantinescu sã abandoneze stilul
inconºtient de a conduce þara. E ceva iraþional în toatã aceastã
afacere. N-ar fi nimic dacã ea s-ar fi soldat doar cu plecarea
de la putere a unui singur om. Din nefericire, ea înseamnã
suferinþa ºi dezamãgirea unui întreg popor, care a depãºit de
mult barierele disperãrii. La atâta lipsã de raþiune, nu-þi
rãmâne decât sã te întrebi asemeni personajului caragialean:
�De ce, nene Anghelache, de ce?�.

De-acum, abandonul domnului Constantinescu e istorie.
Jucãtor ºi antrenor, domnia sa a mai avut tãria sã iasã în ring
ºi, cu prosopul pe umeri, sã ne anunþe cã deºi pãrãseºte
terenul teren, nu va abandona lupta. Cum? Mystère et boulles
de gomme! Ce ºtim sigur e cã noua lui cruciadã împotriva
corupþiei, minciunii ºi imoralitãþii era cât pe ce sã se opreascã
în liftul de la etajul patruzeci ºi doi al unui hotel mexican!

ªi iatã cum magia care a plutit vreo câteva zile peste
capetele românilor s-a spulberat cât ai zice peºte. Poate sunt
alþii mai subtili ºi înþeleg logica adâncã a domnului
Constantinescu. În ce mã priveºte, eu mã dau bãtut! Cum
adicã? Sobru, tras la patru ace, cu lentilele ochelarilor bine
lustruite, scoþând scântei precum dantura lui Benny Hill,
domnul Constantinescu apare la televizor ºi ne fericeºte cu
anunþul cã renunþã sã candideze pentru un nou mandat. De
ce? Pentru cã i s-a fãcut scârbã. ªi pentru cã vrea sã-ºi
consacre restul zilelor prezidenþiale combaterii corupþiei etc.
Frumos. Foarte frumos.

Normal, þara fierbe, partidele intrã în agitaþie, Iliescu
amuþeºte, îngrozit de întorsãtura lucrurilor. Meleºcanu simte
ºi el cum îi fuge pãmântul de sub picioare, aranjorul Stoica o
dã din ce în ce mai cotitã cu alianþele contra naturii, Bãsescu
începe sã demonteze chioºcurile din Bucureºti. Pânã ºi
Fane Spoitoru are un proces de conºtiinþã, urcã în avion ºi
poposeºte în braþele poliþiei române. Dupã ce a grãit, asemeni
oracolului, domnul Constantinescu se învãluie în tãcere,
lãsându-ne pe toþi sã fierbem în suc propriu.

Speculaþiile curg gârlã, suntem din nou vedete pe C.N.N.,
pe Euronews. Începem sã ni-l imaginãm pe preºedinte
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adunându-ºi statul major, sortând dosare, dând ordine ºi
veghind ca nici un corupt sã nu scape din ghearele justiþiei.
Adevãrul este cã domnul Constantinescu a trebãluit � însã la
propriul geamantan. ªi, maximum, la al soþiei. Luat de
avântul luptei contra hidrei monstruoase, dupã ce pusese pe
jar o þarã întreagã, preºedintele ajunge la concluzia cã meritã
o vizitã de recuperare. În Mexic. ªi iatã cum cele patru luni
de luptã necurmatã contra corupþiei nu mai sunt patru. Nu
sunt nici mãcar trei. Poate nici douã. Dacã punem la socotealã
concediul obligatoriu din august, dacã scãdem ºi vizita, de
mult anunþatã, în septembrie, în Statele Unite, dacã mai
contabilizãm ºi inevitabilele drumuri la Scroviºtea, observãm
cã domnul Constantinescu ne-a tras iar clapa!

Sigur cã domnia sa va spune cã rolul sãu e doar sã
vegheze, doar sã impulsioneze justiþia. Treaba propriu-zisã o
vor face procurorii ºi judecãtorii. Ba chiar ºi avocaþii, nu?
Dacã ne gândim cã un banal proces de calomnie dureazã cu
anii (vezi nenumãratele �speþe� ale lui Vadim!), dacã ne
gândim cã pânã pe la mijlocul lui septembrie tribunalele
româneºti sunt în vacanþã, nu ne rãmâne decât sã constatãm
cã dl. Constantinescu nu s-a îndurat sã ne pãrãseascã fãrã
sã-ºi mai batã o datã joc de noi!

Ce e, totuºi, pozitiv, în aceastã demisie? Nu foarte multe
lucruri, dar suficiente ca sã ne punã pe gânduri. Oricare ar fi
fost resorturile ei adânci, nu se poate ca ieºirea din cursã a
ºefului statului sã nu-l fi frisonat puþin pe Iliescu. Dacã
alergând alãturi de Constantinescu nu aveam rãgazul sã-l
analizãm prea bine, acum, în încremenirea de-o clipã, îl
putem contempla în întreaga sa ticãloºie. Un supravieþuitor al
rãzboiului rece � ºi nimic mai mult. Un bãtrân pofticios de
putere care, la ºaptezeci de ani bãtuþi pe muche, pretinde cã
ar mai fi în stare sã conducã o þarã! Un politruc resenti-
mentar, obligat de greºelile ºi crimele trecutului sã rãmânã
pe baricade pentru a acoperi, cu propriul trup, gãurile tot
mai vizibile numite �teroriºti�, �mineri�, �asmuþire inter-
etnicã�, �demagogie�, �corupþie�, �minciunã�, �faliment�.

Plecarea lui Iliescu însuºi devine, în noul context, nu
doar o problemã de moralã, ci ºi una de igienã a vieþii
politice. Duhorile bolºevice pe care le exhalã îi vor face, cât
de curând, sã se jeneze chiar ºi pe cei care-i poartã încã
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trena. Concurându-l pe-un Isãrescu, fostul ucenic al lui Dej
ºi Ceauºescu nu are nici mãcar ºansa unei retrageri decente.
Va fi zdrobit ºi deodatã cu el se va scufunda o bunã parte din
echipa neo-comunistã ce de vreo zece ani se pune de-a curme-
ziºul istoriei.

Plecarea lui Constantinescu ridicã vãlul ºi de pe chipurile
îmbâcsite ale celor ce se vedeau �prezidenþiabili� nu din
orgoliu ºi meschinãrie, ci, fireºte, pentru a se pune în slujba
þãriºoarei! Nu de-un regim al coloneilor are azi România
nevoie, ci de oameni care sã înþeleagã mersul din ce în ce mai
complicat al lumii. Nu de �parul� promis de dl. Meleºcanu,
ci de talentul de a descifra limbajul sibilinic al marilor ban-
cheri ai globului. Nu de orgoliile partidelor de buzunar ºi
de cotcodãcelile penibile ale unor nulitãþi cu fumuri, ci de
pragmatismul ºi decizia unor oameni care-au învãþat mãcar
alfabetul tranziþiei.

Una peste alta, ieºirea din scenã a lui Emil Constantinescu
n-a dus la proteste în masã ºi nici la sinucideri în grãdina
botanicã. Preºedintele poate, totuºi, jubila: aruncându-se în
prãpastie, aproape cã ºi-a tras dupã sine duºmanul de moarte!
ªi cum ne aflãm la o zvârliturã de bãþ de la Kremlin, n-ar fi
exclus ca �sindromul Elþîn� sã rãsãdeascã ºi pe malul
Dâmboviþei. ªi anume, ca omul desemnat de Constantinescu
sã devinã viitorul stãpân al Cotroceniului. Dacã nu i-a reuºit
sã fie un king adevãrat, existã mari ºanse ca preºedintele
Emil Constantinescu sã rãmânã în memoria noastrã mãcar ca
un king maker!

Ar trebui, totuºi, ca în urmãtoarele patru luni domnul
Constantinescu sã stea mai mult pe-acasã. Altminteri, s-ar
putea ca de puseul de onoare ce-l va fi împins spre retragerea
din cursã sã se aleagã praful. Dacã preºedintele va prefera
turismul, punerii în practicã a promisiunilor ce sunau atât de
solemn, înseamnã cã adjectivele pe care i le-am aplicat din
prima clipã a sosirii la Cotroceni erau nu doar motivate, ci
palide descrieri jurnalistice ale unei realitãþi morale dez-
gustãtoare. Ar fi pãcat ca emoþia plecãrii intempestive sã se
risipeascã mai uºor decât fumurile întregii clase politice
româneºti.

Ca unul care aproape sãptãmânã de sãptãmânã am avut
sã-i reproºez ceva domnului Constantinescu, mãrturisesc cã
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n-am încercat nici un dram de satisfacþie pictându-l doar în
nuanþe de negru ºi cenuºiu. N-am cum sã nu percep eºecul
domniei sale ºi ca pe-un eºec al meu. Dacã aº fi întrebat care
e morala acestor triste întâmplãri, probabil cã aº rãspunde:
�Regimul Constantinescu? O bramburealã din care n-am
înþeles nimic!�. (2-16 august 2000)

Ungaria se terminã la Szeged, România
începe la Babadag

(capitol nescris din Deºertul tãtarilor)

Am trãit ºi anul acesta experienþa ºocantã a întoarcerii în
þarã, dupã câteva sãptãmâni de concediu petrecute departe de
raiul proiectat de Ion Iliescu ºi adus pe culmile perfecþiunii
de Emil Constantinescu. Spun �experienþã� pentru cã nu e
ceva obiºnuit ca, într-un singur minut, sã treci dintr-o civili-
zaþie în alta, dintr-o lume în alta, dintr-un tãrâm în altul.
Spun, de asemenea, �experienþã�, pentru cã o naivitate
vecinã cu prostia nu mã lecuieºte de fatalitatea de a idealiza
România imediat ce o pãrãsesc pentru câteva zile sau, cum a
fost cazul acum, sãptãmâni. Printr-un straniu proces psiho-
logic, tot rãul acumulat într-un an mi se ºterge din minte ºi
nu pãstrez decât imaginile plãcute. Or, ceea ce þi-e dat sã
trãieºti la întoarcere seamãnã nu cu un duº rece � cum spun
comentatorii de sport �, ci cu o durere nãpraznicã de dinþi.

Spre lauda lor, trebuie sã spun cã, an dupã an, vameºii
români au fãcut progrese în privinþa limbajului ºi a politeþii.
De bine, de rãu, au început s-o rupã pe nemþeºte ºi pe
englezeºte. Poliþaii cu bulan ºi securiºtii cu apucãturi naziste,
care vedeau în tine un vierme infractor sutã la sutã, au cam
dispãrut de la fruntarii. Problema cea mare � nu specificã, ci
general româneascã, dar mult mai izbitoare aici, prin con-
trastul imediat � e aceea a curãþeniei. Sau, mai bine zis, a
murdãriei. Prãfuiþi, jegoºi, acoperiþi cu fel de fel de postere
de-un gust discutabil, stâlpii susþinãtori ºi pereþii clãdirilor
îþi sugereazã imediat Levantul cel mai respingãtor.

Uluieºte la un popor care se laudã de veacuri cu zicale
suprarealiste precum �Codrul � frate cu românul� dispreþul
faþã de verdeaþã. La noi, �naturã� e amestecul dubios de
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praf, uleiuri grele, pungi de plastic, capace de Coca-Cola ºi
resturi alimentare. Aici, orice ºcolar ºtie versurile �Codrule,
codruþule,/ Ce mai faci drãguþule�, dar de codru nici urmã.
Tufiºurile ºi firele de iarbã au fost ºi ele înghiþite de vârcolaci.
Intri în România ca într-o Saharã iluminatã de stele ostile,
chioare ºi neputincioase. Pe când ungurul a ºtiut sã facã din
pusta lui stereotipã un spaþiu plin de pitoresc, românul a
redus farmecul înnãscut al �spaþiului mioritic� la o rezervaþie
dezolantã de gunoaie, laboratoare sigure de viruºi rari ce ne
vor aduce din nou pe prima paginã a ziarelor europene. Dacã
într-o parcare ungureascã descoperi cu greu locul toaletei,
cum treci de Nãdlac sau de Turnu duhorile ascuþite, de urinã
azotificatã, îþi indicã imediat tufiºurile spre care �naturiºtii�
români aleargã în pas vioi la coborârea din autobuze sau din
automobile.

Nu are rost sã vorbesc de calitatea ºoselelor, de lipsa
celor mai elementare semne de circulaþie sau de dispariþia
nonºalantã a diferenþei între drum ºi ºanþ. Dacã brusca rup-
turã între civilizaþii e ºocantã ºi pentru un român ce-a lipsit
trei sãptãmâni, îmi imaginez ce-o fi în mintea strãinului ce se
aventureazã pentru prima oarã în acest spaþiu al sãlbãticiei.
Continuu sã-i admir pe cei care, dupã ce s-au vaccinat � aºa
cum cer ghidurile turistice despre România disponibile în
librãriile strãine � contra unui spectru larg de boli exotice,
înfruntã eroic întâlnirea cu... trecutul. Pentru cã a veni în
România nu înseamnã doar un pariu cu geografia, ci o cobo-
râre vertiginoasã pe toboganul istoriei.

Ce-i drept, strãinii, vreo cinci-ºase, zãriþi în minutele de
aºteptare la graniþã, nu prea semãnau cu francezii, italienii
sau austriecii vãzuþi de mine în sãptãmânile de concediu.
Mutre fioroase de borfaºi, priviri alunecoase de ºmecheri,
aluri agresive de bãtãuºi plãtiþi, faciesuri tulburi de obsedaþi
sexual, ei aflaserã, desigur, cã România ar fi þara viselor
deºucheate pe care în Occident ºi le pot satisface mai greu
sau mai scump. Vor fi aflat cã aici curvele sunt, practic, pe
gratis, cã românul e atât de generos, încât, contra câþiva
dolari, nu ezitã sã-þi punã la dispoziþie ºi casa, ºi nevasta!

Abia observând cã, minute întregi, pe autostrada ma-
ghiarã dinspre Budapesta spre Szeged nu circulã aproape
nimeni, înþelegi realitatea cruntã a sintagmei care ne-a otrãvit
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viaþa � �cortina de fier�. România e un pustiu neprietenos,
parcã ciumat, spre care lumea se îndreaptã doar de nevoie.
Loviþi de sentimentul oprimant al abandonului, am avut în
mai multe rânduri senzaþia cã ne rãtãcisem. Nu, nu ne rãtã-
cisem. Doar cã devenisem un capitol nescris din Deºertul
tãtarilor al lui Buzzati.

Pustiul s-a accentuat imediat ce-am cotit spre Arad.
Oraºul copilãriei ºi adolescenþei mele, cu strãzi desfundate,
cu drumuri ca un ºvaiþer ºi de-o murdãrie pe care întunerciul
ºi parbrizul maºinii, de-acum bine prãfuit, nu-l puteau masca,
e însãºi metafora vie a ruinei cu þâfnã numitã România. Târg
de mâna a cincisprezecea, lãsat parcã pe seama jefuitorilor
din vremea lui Gingis-han, Aradul e cea mai proastã prefaþã
ce poate fi fãcutã unei þãri cu pretenþii � nu-i aºa?! �
europene. Ultimul sãtuc dintre Budapesta ºi Mako e de sute
de ori mai primitor decât acest, cândva, oraº al bunului gust,
cãzut pradã muºuroaielor kitschului, murdãriei ºi întunericului.

Nici drumul spre Timiºoara nu e cu mult mai îmbietor.
Dupã ce înoþi, cu chiu cu vai, prin bezna neliniºtitoare a
douã-trei sate, înfricoºat sã nu calci vreun beþiv ieºit din
prea-multele bodegi înºiruite de-a lungul ºoselei, te încearcã,
la fiecare kilometru, spaima cã vei fi strivit de coloanele de
TIR-uri. Deºi e sfârºit de sãptãmânã ºi n-ar avea dreptul legal
sã circule, aceste hardughii ale morþii, care în þara lor n-ar
încãlca legea nici sã le picuri cu cearã, aici, pe tãrâmul
renumit pentru frãþietatea perfectã între poliþiºti ºi borfaºi,
camioanele ce vin dinspre Asia ºi merg spre Occident îºi fac
de cap nederanjate de nimeni.

Toate acestea se întâmplau într-o sâmbãtã, când, dupã
cum anunþau ziarele, nouã milioane de italieni urcaserã în
maºini, ducând cu ei, în ataº, bãrci cu motor, biciclete,
skate-board-uri, rulote ºi alte însemne ale unei vieþi normale.
Era ziua în care spre Slovenia se scurgeau kilometri întregi
de automobile occidentale, iar Ungaria, gazda unei runde din
Formula 1, fusese asaltatã de zeci sau sute de mii de strãini
dornici sã asiste la marele eveniment sportiv. Ajuns acasã,
oarecum sãtul de impersonalitatea gazetãreascã ce rãzbãtea
din �Le Monde� sau din �Il Gazzetino�-ul veneþian, am
alergat, duminicã dimineaþã, la singurul chioºc de ziare des-
chis în oraº, �sã vãd ce se mai întâmplã� în þãriºoarã. Dac-ar
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fi fost sã cred tot ce-am citit, ar fi trebuit sã-mi trag imediat
un glonþ în cap. Pentru cã între amorþeala tristã a vieþii
redescoperite în ajun ºi trãirile apocaliptice, combinaþiile rãu
mirositoare între politicieni pitici, cu ambâþuri de mântuitori,
nu existã absolut nici o legãturã. Motiv sã le spun de la
obraz: �Domnilor politicieni! Domnilor ziariºti! Nu vã
mai zvârcoliþi degeaba! Nu sunteþi decât fãrâmele anemice
de piper dintr-o piftie flascã! În România anului 2000 nu se
întâmplã absolut nimic! Nimic din ce spuneþi nu e adevãrat!
Vai, nici mãcar partidele priapice de sex cu care decoraþi,
onanistic, primele pagini!�. (23 august 2000)

România la ora vibratocraþiei
biruitoare

Lãsând deoparte viaþa politicã � murdarã, prosteascã,
încãputã pe mâna unor analfabeþi moral �, e destul sã deschizi
ochii în jur pentru a te apuca îndoielile în legãturã cu pre-
tenþiile de europenitate ale României. Prin toþi porii societãþii
noastre urlã asiatismul. De la decizia clasei politice de a în-
cepe construcþia primei autostrãzi... europene spre Dobrogea
(un rol vor fi jucând, probabil, nevestele ºi odraslele parla-
mentarilor: petrecându-ºi, obligatoriu, week-end-urile la
mare, s-or fi sãturat, bieþii, de drumurile prãfoase de la Feteºti
ºi Lehliu-Garã!) pânã la ritmurile muzicale ce-au invadat
posturile de radio ºi televiziune. Textul unei melodii care
face ravagii icneºte istambulic-mobilizator: �Încã-un pic/ Dã
din buric�. Vulgaritatea de cort ºi nostalgia vieþii în deºert
s-au înstãpânit pretutindeni ca un blestem. Te ºi umflã râsul:
fetiþe ce se îmbracã din Occident, cântã ºi vorbesc ca la Kabul
ºi, mai nou, Phnom Penh (pronunþat, desigur, �pom-pen�!)

Mergi la plajã ºi rãmâi ºocat de �naturaleþea� cu care
copile de vârsta ºcolii generale expun o nuditate agresivã,
fãcând din topless alfabetul vieþii publice ºi din provocarea
deºãnþatã, unica raþiune de a fi. În România de azi, þoapa
analfabetã ºi mitocanul muºchiulos se viseazã vedete de tele-
viziune ºi se comportã în consecinþã: orice unduire din
ºolduri, orice gest aþâþãtor al sãu trebuie transmis în direct
naþiunii setoase de sex prin procurã! O reacþie uºor de
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explicat psihologic: îngroziþi de hidoºenia în care trãim, tot
mai mulþi români ºi-au confecþionat o pseudo-identitate în
care visele devin realitãþi, singurele capabile sã-i salveze din
infernul cotidian.

Deschizi televizorul, pentru cã tot a devenit el oglinda
sufletului românesc, iar mâzga imoralã a vieþii de zi cu zi e
nimic pe lîngã orgiile non-stop oferite de aºa-numitele
�canale comerciale� (nu vreau sã spun cã televiziunea
�publicã� stã mai bine � dar fiind mai cenuºie, stridenþele se
estompeazã!). Cea mai banalã reclamã la un sãpun sau la un
nou detergent trebuie, musai, sã aibã o conotaþie sexualã.
Parcã ne-am afla într-o necontenitã campanie de creºtere a
natalitãþii! Legile din vremea lui Ceauºescu, care ne obligau
sã ne înmulþim ca iepurii, ºi-au gãsit astãzi echivalentul
perfect în reclama deºucheatã ce-þi invadeazã intimitatea.

Mai nuanþatã (pentru cã dã o ºansã ºi... metodelor alter-
native!) pare a fi emisiunea unei tinere oacheºe, etern pofti-
cioasã, Nadine, care vorbeºte de binefacerile �penisului
vibrator� ºi ale tehnicilor sexuale ce fac de râs nu doar
Kama-Sutra, ci ºi tratatele ºtiinþifice despre deviaþiile com-
portamentului sexual. Noroc cu ea, altminteri, în urma
�telefoanelor fierbinþi�, am fi riscat sã ajungem în zece ani la
populaþia Chinei (fãrã a avea, însã, dupã cum nãdãjduia
Þuþea, ºi destinul Franþei!). La o emisiune a sus-numitei,
douã cântãreþe cu picioare bronzate ºi voci cam dogite vor-
beau despre �sexul oral� ºi �sexul anal� cu nonºalanþa cu
care ar fi discutat despre moda de toamnã sau despre noul
make-up apãrut pe piaþã! Aerul de temeinicã, savantã cunoaº-
tere a tot ce þine de lubric, firescul nefirescului te fac sã te
întrebi de unde a apãrut, în numai câþiva ani, aceastã generaþie
nu atât dezinvoltã, cât uluitor de nesimþitã?

Una din explicaþiile succesului femeilor ce folosesc simul-
tan (citez textual!) �ºi soþul, ºi vibratorul� � ca pentru a
dovedi cã în odiosul capitalism românesc omul nu e decât
anexa... uneltei � provine din ceea ce un prieten al meu,
strãlucit avocat, numea �dezinhibarea mahalalei�. Ce vedem
astãzi la televizor ºi citim în ziare a existat dintotdeauna în
societatea româneascã. Doar cã malformaþiile erau cu grijã
camuflate. Discutând cu un alt prieten ºi mãrturisindu-i cã
nu-mi explic avalanºa de violenþe ºi perversiuni descoperite
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acum în mediul rural, mi-a retezat-o ferm: �Toate atrocitãþile
ºi bestialitãþile erau acolo! N-am citit, dupã 1990, despre
nici o oroare pe care sã n-o fi vãzut înainte cu ochii mei!�.

O replicã înmãrmuritoare, trebuie sã recunosc. Abia acum
realizez una din performanþele comunismului, capacitatea sa
uluitoare de a scoate în afara scenei tot ce era, dintr-un motiv
sau altul, neconvenabil. Îmi revin însã imediat ºi-mi aduc
aminte cã nicãieri, nici în Franþa, nici în Statele Unite, unde
presa e la fel de însetatã de senzaþional, nu gãseºti cantitatea
de murdãrie ºi degradare a umanului propagatã prin presa de
la noi. Trebuie sã citeºti �Le Monde�-ul luni în ºir pentru a
gãsi o fãrâmã din abjecþiile tipãrite, cotidian, de gazete româ-
neºti cu pretenþii de seriozitate. Numai mahalaua, numai
inºii lipsiþi de orice demnitate ºi ruºine pot gãsi plãcere în
exhibarea obsesivã a organelor sexuale ºi a nefericirilor de
tot felul. Asemeni gãinii care-a fãcut un ou, simþim nevoia sã
luãm pãrtaºi la trãirile noastre intime tot restul umanitãþii!

O formã de pornografie e ºi obsesia jurnaliºtilor de a crea
probleme acolo unde ele existã doar în mintea lor înfier-
bântatã de teorii naþionaliste. Ca întotdeauna, �Adevãrul�
exceleazã la acest capitol. Nu trece zi în care vameºii adevã-
rului de la Casa Scânteii sã nu atragã atenþia asupra
�pericolului maghiar�. În stil pompieristic, bine deprins din
cenaclul lui Pãunescu, un titlu sunã astfel: �Românii din
Covasna ºi Harghita avertizeazã: cele douã judeþe sunt de
fapt autonome�. Îngrijorat, citeºti cu inima cât un purice
articolul. Cauþi �românii îngrijoraþi� � toþi românii din
Covasna ºi Harghita, dupã cum se înþelege din titlu! �, însã
nu dai decât de fraza debilã a unui savant cu nume predestinat,
Ioan Lãcãtuºu: �Un specific al judeþelor Covasna ºi Harghita
îl reprezintã existenþa unui electorat stabil ºi disciplinat al
UDMR, fapt care determinã perpetuarea sa inexorabilã la
putere pe plan local, indiferent de alternanþele la putere pe
plan naþional. În aceastã situaþie nu se mai poate vorbi de
democraþie, ci de o etnocraþie care vizeazã preluarea pro-
gresivã a prerogativelor statului român�.

Citesc ºi recitesc aceste aberaþii ale unui domn care mai
e pe deasupra director al Centrului European de Studii
Covasna. Subliniez, Centrul European! Va sã zicã, problema
care-l doare pe ins e cã ungurii sunt în Covasna ºi Harghita
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un electorat �stabil ºi disciplinat�. Oare nu cumva ºi
�majoritar�? Tare mi-e teamã cã da! ªi atunci, unde suferã
democraþia? Cã doar asta înseamnã cuvântul-fetiº al filo-
zofului spãimos: puterea celor (mai) mulþi! Tâmpenia aser-
þiunilor de acest tip e atât de rãspânditã, încât are toate
ºansele sã devinã, la o populaþie mai atentã la vibratorul
Nadinei decât la propria bunãstare, o adevãratã obsesie...
sexualã! Argumentul d-lui Lãcãtuºu e la fel de relevant ca ºi
acelea cã în judeþul Vaslui moldovenii dicteazã în politica
localã ori cã în Cãlãraºi conduc �regãþenii�! Pãi, cine sã
conducã, dacã nu cei care locuiesc acolo?! Poate �lãcãtuºii�
de la centru? Nu cel european, fireºte!

Cât priveºte diversiunea de a vedea în efectul demo-
craþiei o simplã excrescenþã �etnocraticã�, logica ar fi trebuit
dusã pânã la capãt: în europenitatea sa cu nuanþe xenofobe,
dl. Lãcãtuºu ar fi trebuit sã observe cã România însãºi e con-
dusã, într-o proporþie covârºitoare, de români neaoºi! Ceea
ce nu ne împiedicã sã rãmânem în continuare o þarã necivi-
lizatã, murdarã ºi obscenã pânã la insuportabil. O þarã în care
vibratocraþia a bãtut de mult democraþia! (30 august 2000)
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