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Nouă luni, deja, din decembrie trecut, când, pe 17 seara,  
ne strânseserăm de ziua mamei în locuința părinților mei din Titan, 
iar la Timişoara începuseră tulburările. Era și V., fratele ei  
și unchiul meu, cu D., soția lui, iar unul dintre nepoții lor se afla în 
acel moment chiar la Timişoara, de unde urma să se întoarcă a doua 

zi. A reuşit, până la urmă, să se întoarcă la timp. Habar nu aveam 
atunci ce începuse să se întâmple în celălalt capăt al țării. 

Predominantă e dezamăgirea, alternând cu oarece speranţe şi cu 

un optimism bizar. Nu a mai rămas nimic din lucrurile la care ne 
raportam. Voiam atât de puțin înainte! Să scăpăm de dictator, și cam 

atât; acum însă vrem o groază de lucruri: economie liberă, 
bunăstare, libertate, să nu ne mai fie frică și să aflăm adevărul. Mare 

cuvânt, ce să spun, dar e pe măsura secretului care se ascunde sub 
tăcerea ermetică, surdă la vacarmul mulţimii care cere să i se spună 

ce s-a întâmplat. „Ce s-a întâmplatˮ pe 17-21 la Timişoara,  
pe 21-25 decembrie la Bucureşti, pe 12 ianuarie, tot la Bucureşti,  
în martie la Târgu-Mureș, în 13 iunie la Bucureşti şi, nu în ultimul 

rând, pe 20 mai. Au fost sau nu înlocuite urnele veritabile, iniţiale 
cu altele, „umplute“ dinainte? 

E un haos general; presa independentă şi de opoziţie reclamă 

vehement adevărul; presa „guvernamentală“ împroaşcă cu noroi 

opoziţia şi grupurile independente, în stilul lui E.B. şi C.V.T.  
Un balamuc în toată regula. 

Mi-am pierdut aproape toţi prietenii pe care îi aveam printre 
personalităţile literare (S.I. în primul rând), V., a cărui afecțiune 

pentru mine, în pofida rudeniei dintre noi, a constituit întotdeauna  
o enigmă; G., trecut şi el de partea Puterii şi care mi-e şi şef, ca 

preşedinte al unei instituții culturale nou-înființate şi director al unei 
reviste create prin transformarea uneia dinainte, aflată sub egida 
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acesteia) şi am încercat să îmi fac alţii, din „generaţia '80“ cu 
predilecţie. M-am reîntâlnit cu alții mai vechi, D.B. și C.P., dar 
cumva tot izolat sunt. Prietenia, mă tem, a ajuns să nu îmi mai 

spună nimic. Trebuie să trag linie. Am treizeci de ani. 

Nenorocirea e că, deși având opinii politice diametral opuse 
față de ale sus-menționaților (care m-au ajutat, în fostul regim, 
foarte mult) am rămas mai mult sau mai puţin dependent de ei  
(o perioadă chiar material, în sensul că S.I. era singurul care putea 
să mă ia corector la revista lui în timp ce eram la minister, într-o 
situaţie destul de confuză, pe care doar existența lui P.C. și a lui 

M.Ș., aflați în posturi-cheie, o împiedicau să devină periculoasă, în 
timp ce, în paralel, nimeni dintre cei aflați “de cealaltă parte“ (de la 
“Contrapunctˮ ori “Luceafărulˮ, nu mai vorbesc de revista societății 

civice a lui S.T.) nu mă puteau ajuta (parțial și din vina mea, fiindcă 
m-am trezit prea târziu, când posturile erau ocupate deja, iar la 
„Flacăra“, unde erau dispuşi să mă angajeze în condiţii excelente, 
m-am temut că nu sunt bun de reporter). 

S-au întâmplat multe între timp. Pe 8 februarie 1990 am obţinut 

transferul de la școala de lângă București la o filială a unui minister. 
Îl obţinusem datorită lui P.C., devenit ministru-adjunct, M.Ș. fiind 
ministrul plin. Mai erau acolo și alți foşti profesori de-ai mei: M.Z. 
și ulterior S.A. Nu îmi plăcea absolut deloc: scăpasem de drumul 

lung și greu și de condițiile mizerabile, dar eram groaznic de obosit 
după doi ani de şomaj şi douăzeci de luni de stagiu, încât programul 
de opt ore şi sarcinile fără nicio legătură cu literatura îmi cereau un 
efort prea mare. Am început să caut un post de corector (de redactor 

nu prea aveam şanse) la o revistă: scăpam de program, de trezitul 
devreme, de munca anostă. Îl pisam pe S.I. să mă ia mai repede 
corector la revista lui, dar care nu apărea; din martie s-a făcut 

aprilie, din aprilie, mai, din mai, iunie şi nimic. Nu apărea.  
S.I. fondase o instituție culturală şi intrase în politică (precum V.), 
neglijând complet revista al cărei director fusese numit şi luând  
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o atitudine tot mai pronunţat proguvernamentală, ba chiar 
candidând; după 20 mai, ce să mai vorbim! Sediul îl primise de la 
șefii guvernului; la alegeri însă a picat. Când cu “Piaţa Golanilorˮ 
(aprilie-iunie) a fost, şi atunci, „anti“. În haosul de pe 13-15 iunie, 
ca şi în evenimentele anterioare din 29 ianuarie şi 12 februarie 

(primele două veniri ale minerilor) a fost de partea celor cu lămpaşe 

şi toporişti; că respectivii erau conduși de securişti deghizaţi,  
s-a făcut că nu vede, nu aude. A fost primul şoc. În 14-15 iunie, 
când aceiaşi indivizi au devastat Universitatea, Arhitectura şi 

centrul capitalei, lovind la nimereală oameni cu barbă, blugi şi 

ochelari, răspândind teroarea, mi-a spus că „s-a exagerat în privinţa 
«exceselor»“. Al doilea şoc. (Numai şocuri, ce mai...) Devenea tot 
mai evidentă sciziunea dintre mine (şi nu numai) şi el. Instituția lui 
mergea în inerţie, iar noua revistă, din săptămânală a devenit lunară 
(apărând cu întârziere), iar revista de critică nu apărea în continuare 
deloc, cu o încăpăţânare exasperantă. În ce mă priveşte, mă simţeam 
tot mai încolţit: P.C. urma să plece din minister (după cum spusese 
încă din ianuarie), nu ştiam cine va veni, iar şef urma să îmi fie un 
individ pe care prietenul meu, fost coleg de facultate și actual coleg 
de serviciu, I.C., îl poreclise “Gilˮ, un individ cu două fețe, despre 

care recent am aflat că fusese mare în minister în fostul regim1  
și care actualmente îşi crease o direcție, fără ştirea lui P.C. sau a lui 
M.Ș., peste care se pusese şef. În ea încorporase și secția de presă, 
la care M.Ș. îmi aprobase transferul de la 1 iulie, când împlineam 
doi ani de activitate (perioada necesară încadrării în minister, după 

reducerea cu 50% a vechimii în muncă după 22 decembrie 1989,  
în scopul înlesnirii accesului tinerilor în posturile mai importante). 
Eram îngrozit de-acum, încât l-am întrebat într-o doară pe S.A. dacă 

 
1 Și asta încă nu era nimic; printre colegii mei de acolo era și un fost agent 

de-al lui Pacepa, retras de la post din RFG după „defecțiunea“ aceluia. Când una 

din secretare mi-a spus-o, pe un ton banal, am crezut că nu aud bine. 
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nu ştie “vreun post la o revistăˮ. Mi-a răspuns, laconic: “Ba da.  
La revista lui G.ˮ “Corector?ˮ “Nu. Redactor.ˮ “Şi... are şi secţie 

literară?ˮ “Da, sigur.ˮ M-am hotărât pe loc: mai rău decât aici  
nu putea fi. A pus mâna şi a scris o recomandare către I.M., unul 
dintre redactori, prieten de-al său şi, după ce mi-a dat adresa şi 

telefonul, m-a trimis la redacţie. După vreo două săptămâni de 

zbateri, am reuşit să obţin transferul. Exista şi acolo (o constatam cu 
tot mai mare jale) un soi de echivalent al viitorului meu șef potențial 

din minister (şi încă unul, acela periculos de-a dreptul, fostul 
securist “oficialˮ al revistei). Nu a vrut să mă angajeze, după cum 

am aflat ulterior sigur (deși în realitate eram sigur încă de pe 
atunci). Se făcea că nu pricepe nici iminenţa transferului în minister, 
ceea ce m-ar fi blocat pe cel puţin 1-2 luni acolo. Se folosea de toate 
tertipurile (inclusiv minciuni sfruntate, cum că nu găsește ștampila) 
pentru a încerca să nu mă angajeze, sau cel puţin să mă amâne. 
Acum ştiu că era doctor în marxism şi fost activist. Era de aşteptat. 
Nu mai era nevoie de comentarii. Ba da: mai e şi scriitor pe 
deasupra; prozator. A scos acum, în august, a treia carte. Azi mi-a 
înmânat un exemplar (fără dedicaţie). 

Aşadar, în timp ce minerii coordonaţi de securişti camuflați 

făceau prăpăd prin Bucureşti (sau cel puţin prin centrul lui), lovind 

în stânga şi-n dreapta, eu unul asudam alergând de la minister la o 
filială a acestuia şi înapoi, întru rezolvarea multiplelor hârtii 

necesare plecării mele în regulă de la un post la altul. (Cred că am 

ajuns, cu toate semnăturile adunate, la redacţie, pe la amiaza lui 15; 
I.M., abia sosit, era negru de supărare: fusese oprit de mineri  
pe bulevard şi legitimat; când văzuseră că e ziarist, fuseseră cât  
pe ce să î1 linşeze de-a dreptul, cum o păţiseră şi alţii; nu mai ştiu 

cum a scăpat...) 

Deci, de pe 16 iunie îmi vedeam visul cu ochii: eram redactor, 
mergeam la „serviciu“ pe la 10-11, plecam pe la 1, ajungeam pe la  
2 acasă; salariul îmi crescuse şi avea să crească din nou, datorită lui 
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G., care obţinuse mărirea lor generală. Au trecut două luni şi 

jumătate şi mai bine. Am publicat un profil despre proza de 
rezistență a lui G.2, şi un altul despre poetul A.E.B. (în ultimul 
număr, apărut ieri). Am reuşit, cu unele conflicte, să-mi fac meseria 
(atât cât ştiu s-o fac, vorba lui V.). Sper să o pot face în continuare 
(şi) la revista unde lucrez acum. Ieri m-am întâlnit cu G. la redacţia 

revistei lui S.I., unde avea întâlnire cu acesta şi V. şi mi-a spus că 

mă va lua la revista de literatură pentru străinătate pe care o va 
scoate instituția lui, scăpându-mă de „culturnicii“ de la revista 
actuală. Să vedem! 

Cam pe aici s-ar opri privirea retrospectivă. Am publicat, 
reînnodând firul cu anul trecut (ultima cronică îmi apăruse în  
21 octombrie într-un “supliment literarˮ, revistă care fusese vadul 
meu esenţial pe atunci), în revistele noi și vechi douăsprezece 
articole între aprilie și august, după o întrerupere de două plus trei 

luni. Nu mă pot plânge. M-am „reinstalatˮ în meserie şi am fost 

bine primit la revistele nou-înfiinţate sau restructurate. 

Azi după-amiază s-a întâmplat ceva care m-a împins să încep 

paginile acestea. Am fost la redacție la S.I. să duc paginile ultime 

ale primului număr, luate de la C., tehnoredactorul “furatˮ de S.I.  
de la P.A., în urma conflictului dintre ei. M-am întâlnit cu V. şi S.I. 
dar, în loc să ne apucăm să corectăm, a venit un jurist, convocat de 
S.I., pentru a-1 consulta „în problema P.A.“, care, pus de S.I. 
director la cealaltă revistă a sa – cea care apare – vrea acum să-1 
îndepărteze pe S.I. din funcţie ca să pună mâna el pe toate (inclusiv 
pe sediu, o fostă vilă a C.C.). În urma certurilor, S.I., ca să scape  
de P.A. (care era şi secretar de redacţie la revista de critică), i 1-a 
pasat lui G., ca redactor-şef al revistei lui, ceea ce a stârnit un val  
de spaimă şi revoltă în redacţie. Şase din nouă redactori, cu trei 

 
2 Eram prea naiv pe atunci ca să îmi dau seama că de fapt scrisese probabil 

„cu voie de la poliție“. 
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excepţii, au semnat (inclusiv eu) o scrisoare de protest către G.,  
în care îi cereau îndepărtarea imediată a numitului P.A. Scrisoarea a 
rămas fără efect. Revolta a crescut. P.A. a auzit de ea, dar nu a zis 
nimic; deocamdată nu se prea bagă în treburile revistei. Astăzi, S.I. 
îmi zice că respectivul i-a spus, când a fost numit şef, că îi va da 

rând pe rând pe toţi redactorii afară. Auzind asta, a plesnit parcă 

ceva în mine; acum, gândindu-mă, cred că a fost furia faţă de S. l., 
care s-a debarasat de P.A. azvârlindu-l în spinarea noastră (inclusiv 

a mea), după ce făcuse prostia să îl cocoloșească – a se vedea 
situaţia actuală, făcută publică de P.A. într-un interviu, unde îl face 
de trei parale pe S.I. Greșeala lui a reverberat al naibii de repede, 
lovind oameni fără nici o vină. Plus că, probabil, m-a revoltat 
cinismul cu care mi-a spus ceea ce mi-a spus. (Deşi el însuşi se află 

într-o situaţie aproape la fel de grea. Dar una e să suporţi singur 

consecinţele când ți-ai făcut-o cu mâna ta, şi alta e să implici 

oameni fără nicio vină.) 

Aşadar, relaţiile mele cu S.I., mentorul meu de cel puţin patru 

ani, care m-a ajutat să debutez, mi-a citit primele eseuri, m-a trimis 
la revista unde am scris între ianuarie 1988 și octombrie 1989, care 
m-a publicat în seria de atunci a revistei de critică şi a încercat să 

mă debuteze în „România literară“ (a şi reuşit, dar nu cu articolul 
iniţial, despre M.P., retras de la tipar de directorul de atunci, care, 
deși fost ilegalist, se temuse de reacţiile pe care le-ar fi putut stârni 
„sus de tot“), care m-a trimis, în ianuarie 1990, la revista RTV,  
la cererea redactorului-şef de atunci, ca să fiu angajat redactor; S.I., 
de care mă leagă un trecut substanţial, despre cărțile căruia am și 

scris şi care mi-a oferit în decembrie 1989 ultimul volum recent 
apărut din cartea lui și era vădit îngrijorat de eventuala topire a 
tirajului (era înainte de 22) din cauză că un grup de scriitori despre 
care scrisese în carte semnaseră protestul către dictator în apărarea 
scriitorilor interzişi, sporindu-le automat numărul deja mare, și pe 
care îl lăsasem, frământat şi îngrijorat, singur, într-o sală îngheţată a 
facultății, același (oare?) S.I. se detașează lent dar inexorabil  
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de opoziția anticomunistă, asociindu-se cu Puterea, legând relații 

strânse cu reprezentanții acesteia, evitând să condamne crimele de 
tip stalinist comise din martie încoace de conducere, evitând să se 

pronunțe împotriva masacrului din 14 și 15 iunie executat de 
minerii chemați pare-se de autorități, refuzând să recunoască 

scenariul din 13 iunie, provocarea care a făcut posibilă operațiunea 

de desființare a opoziției și a presei independente (din fericire, 
desființarea lor a durat, după cum se știe, doar două zile), același 

S.I. “fugindˮ din ușa facultății în perioada Pieței Golanilor, deși 

solicitat de studenţii săi care veniseră să îi strângă mâna, pentru a nu 

fi văzut „staţionând“ prea mult acolo şi pentru a nu fi nevoit să 
refuze sprijinul cerut de cei care î1 admirau ca și mine, S.I. care, 
numit profesor plin în iulie, se teme să îşi ia ore la facultate ca să nu 
fie huiduit de studenţi la începerea cursurilor și care a ajuns, 
împreună cu V., un soi de ciumat, părăsit şi de unicul său redactor 

de la revista de critică, fiind atacat masiv de generaţia '80 şi nu 

numai, primind o scrisoare de la V.I. prin care acesta îl anunţa că va 
colabora la revista lui, dar că cere să fie scos din colegiul  
de redacţie, S.I., care a tăcut în timpul și după evenimentele din  
13-15 iunie, în timp ce P.C. i-a dat telefon de două sau de trei ori 
prim-ministrului pentru a-l atenţiona, pe 14 şi 15 iunie,  
de dezastrele petrecute la Universitate şi Arhitectură și somându-1 
să vină să oprească masacrul, și în timp ce M.Ș. a venit personal, 
riscându-şi viaţa, la Arhitectură, în mijlocul studenţilor terorizaţi, iar 

S.A., în Minister, a spus, cu vocea sugrumată, că „M.M. (liderul 
Pieței) e în spital“ şi a ieşit, încrâncenat, din secretariat3, și în timp 
ce toate personalităţile culturale au protestat la TV şi în presă 
împotriva barbariei „comandourilor negre“, reuşind să le oprească, 

până la urmă, delirul şi făcându-le să se întoarcă, cu securişti cu tot, 

 
3 Ulterior însă și el avea să treacă tot mai pronunțat de partea Puterii. Primul 

semn a fost când, spunându-i după 12 februarie că una văd la TV și alta în 

realitate, a râs ciudat, fără să comenteze afirmația mea “ereticăˮ. 
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de unde or fi venit, interpelaţi fiind în cele din urmă de șeful 

statului; în tot acest răstimp și în mijlocul acestui climat, S.I. a tăcut, 

formulând doar un timid protest “împotriva violenţeiˮ în revista lui 
(cea care apare)4. Toţi îl ocolesc acum, atunci când nu îl “înjurăˮ 
de-a dreptul, dar el ‒ ei ‒ tot nu se lasă. Am rămas în continuare 
printre ei, deși îmi era tot mai greu, fascinat de fenomenul pe care 
încă nu îl concep în întregime, pe care încă încerc să-l înţeleg; şi 

dacă în cazul lui V. cred că am început să îi descifrez resorturile,  
în cazul lui S.I. ‒ nu5. Sunt la fel de stupefiat ca în februarie, când 
mi-a spus că el „îi cunoaşte pe mineri“, ca răspuns la “informațiaˮ 
mea că o parte din ei au fost recunoscuţi de unii scriitori ca fiind 
foşti ofiţeri de Securitate6.  

 

 
4 Dar de fapt el știa foarte bine ce se întâmplase și era profund tulburat. 

După 13-15 iunie m-a întrebat ce părere am și i-am mărturisit diplomatic, sperând 

încă să păstrez relațiile cu el, că “sunt consternatˮ. Atunci mi-am dat seama că era 

extrem de derutat, desigur fiindcă mizase totul pe o grupare politică ce se părea că 

făcuse un gest incalificabil, compromițându-ne și aruncându-ne departe de nivelul 
structurilor europene. 

5 Nici nu aș fi avut cum. Aveam să le aflu abia peste un deceniu, cu o 
stupefacție rar încercată. 

6 Stupefiat eram însă deopotrivă de orientarea lui V., nu numai 

fiindcă fusese de când îl știam un anticomunist consecvent, ci și din cauză 

că avusese serios de suferit din cauza regimului: în ultimul an de facultate, 
luând apărarea unui coleg căruia i se adusese o acuzație absurdă în cadrul 

unei ședințe de excludere tipice perioadei, V. se ridicase și îi luase 

apărarea, drept pentru care fusese și el exmatriculat, din fericire doar 

pentru un an, datorită relativei îmblânziri a climatului politic. 
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N-am mai scris ieri aici ‒ şi chiar şi azi o fac cu destulă 

greutate. Am o stare de oboseală, de inerţie. Perioade de agitaţie 

alternează cu altele de lâncezeală în cursul aceleiaşi zile. Umblu, mă 

agit fără astâmpăr toată ziua, lucrez, umblu pe la redacţii, iar seara 

cad de oboseală de cele mai multe ori, şi dacă nu seara, atunci 

dimineaţa, la trezire; mă scol greu, revin la ritmul normal cu greu, 
după câteva cafele; merg prea repede, transpir, îmi bate prea tare 
inima. Trăiesc într-o prea mare tensiune. Nu prea înțeleg însă de ce. 
Să fie din cauza relaxării după încordarea în care am trăit din 1986 
încoace, și care face ca acum oboseala să iasă în valuri? 

 

M-am săturat de intimidare și de marginalizare, de domnia 
incompetenţei arogante. Cred că aş fi în stare ca, în cazul în care ar 
depinde de mine, să reeditez „sistemul concentraţionar“ din anii 
1950, numai că în sens invers, umplându-l cu oameni diametral 
opuşi celor care l-au populat atunci. S-ar putea spune că în mine 
zace întrucâtva un „miner“ ‒ în măsura în care respectivii erau 
mineri cu adevărat; doar că mă aflu de cealaltă parte a baricadei7. 
Din acest motiv şi nu numai, apariţia, în sfârşit a cărţilor 

„disidenţilor“ şi a celor “de sertarˮ, ca şi a celor interzise din 1945 

încoace (cum ar fi Rusoaica lui Gib Mihăescu), ca şi a celor de care 
abia puteai să vorbeşti, împreună cu invazia de nume disidente  
în presa literară, pe lângă ale celor rămaşi în ţară sub interdicţia de-a 
publica ‒ mă umple de o dublă satisfacţie: cea dată de echilibrarea 
în drepturi, de reinstaurarea normalului, de completarea golurilor 
prea dese făcute în ultimii ani de dictatură şi alta, dată de sfidarea 

 
7 Apropo de mineri, amicul meu I.C. a făcut la un moment dat, când nu 

înțelesesem încă amploarea dezastrului provocat de ei, o glumă care, culmea, m-a 
amuzat în momentul respectiv, spunând că, imediat ce nu merge ceva, “pui un 

minerˮ. “Cutare nu-și face treaba? Țac! un miner. Cuiva care nu își îndeplinește 

sarcinile îi spui: «Vrei să chem un miner?»ˮ 
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adresată astfel puterii actuale și de respingere a pretențiilor ei de-a 
menţine vremurile de odinioară8; totodată mă bucură avertismentul 
implicit inclus în apariţiile ce inundă piaţa: nu încercaţi să repetaţi 

ce aţi făcut, că nu veţi mai reuşi; şi, în al patrulea rând (pornisem  
de la două, dar sunt prea febril ca să stau să “chibzuiescˮ înainte  
de-a scrie), revanşa conţinută de mărturiile ce ies la iveală după ce 

au stat atâta vreme sugrumate. S-ar zice că sunt răzbunător când 
sunt provocat dincolo de o anumită limită – cum s-a întâmplat pe 14 
şi pe 15 iunie; i-aş fi stâlcit bucuros în bătaie pe minerii, poliţiştii şi 

militarii care i-au stâlcit și ei, la Poliţia Capitalei şi la Măgurele, pe 
arestaţii culeşi la nimereală din Piaţa Universităţii. 

Bestialităţii trebuie să i se răspundă cu bestialitate, altfel nu se 
potoleşte; iar mult-trâmbiţata democraţie presupune egalitatea în 
faţa legii. Iar în situaţia în care ciomăgarii din 14-15 iunie, mineri 
sau securişti deghizaţi în mineri, sau ce-or fi fost, plus poliţiştii şi 

militarii care au dat “o mână (un pumn) de ajutorˮ, sunt în libertate, 
iar victimele îşi poartă rănile pe străzi sau putrezesc, neştiute şi 

uitate de aproape toţi, în şanţurile secrete săpate într-un cimitir ‒ ce 
poți să vrei decât răzbunare? Vendetta se pune în funcţiune când 
justiţia oficială e deficientă într-un fel sau altul și eşti nevoit să îţi 
faci dreptate singur9. Văzând că după patru ierni petrecute ca şi 

afară, cu magazinele goale şi abrutizaţi de sloganuri, nimeni din 
“cei de susˮ nu îl înlătura pe nebun, oamenii au ieşit în stradă;  
au fost împuşcaţi, bătuţi, arestați. A doua zi au răspuns cu aceeaşi 

monedă, ucigându-i pe cei prinşi de la USLA ori din Miliţie, în plin 

 
8 Pare incredibil, dar în 1990, când în Europa nu mai rămăsese nicio țară 

comunistă, s-a încercat reinstaurarea, chiar dacă fragmentară și sporadică, nu doar 

a comunismului, ci de-a dreptul a stalinismului. “Contrademonstrațiile 

muncitoreștiˮ din acel an fuseseră specifice anilor 1945-1947; până și fostul 

dictator renunțase la ele. 
9 Așa cum s-a întâmplat în Franța după Eliberare, în 1944 și 1945.  
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bulevard Magheru, cu lanţuri strânse de gât şi arzându-i cu ţigara;  
şi încă au fost blânzi, oamenii aceştia, n-au dezlănţuit un masacru 
care ar fi decimat sute sau chiar mii de activişti și securişti, așa cum 

s-a întâmplat în Ungaria în 1956, unde i-au atârnat de lampadarele 
de pe străzi. Rezultatul? După trei-patru luni, “supravieţuitoriiˮ 
încearcă şi chiar reuşesc, unii, să se caţere înapoi de unde au fost 
daţi jos cu zgomot în decembrie, cu complicitatea vădită a 

guvernului şi a Parlamentului. Cum să nu simţi nevoia să îţi faci 

dreptate singur? 

Sciziunea aceasta, nu doar creată “artificialˮ, cum s-a spus în 
presa liberă, ci și catalizată de Putere în loc să fie diminuată, între 
diversele categorii sociale este unul dintre cele mai îngrozitoare 
fenomene. Singura consolare este dată, culmea ironiei!,  
de incapacitatea conducerii de-a stabili măsuri pentru scoaterea 
rapidă a ţării din impasul care se prelungeşte, ceea ce a generalizat 
nemulţumirea, extinzând-o de la cercurile intelectualităţii la toate 
categoriile de oameni, care, după ce au crezut minciunile 
propagandiştilor, înjură acum din nou guvernul pentru starea de 
lucruri – şefi abuzivi, de multe ori tot foştii, reîntronaţi, lipsurile de 
tot felul, preţurile ridicate. S-a ajuns, sau se va ajunge din nou la o 
solidaritate îndreptată împotriva conducerii şi a preşedintelui;  
să vedem ce va fi atunci. Dacă la iarnă nu vom avea căldură în case, 
lumea va ieşi în stradă. (Și mai e ceva: rămâne de văzut câţi dintre 
oamenii aceia “de bineˮ care î1 ovaţionau pe președinte nu erau de 
fapt foşti indivizi din posturile-cheie, nomenclaturişti la nivel local, 
“miciˮ ceauşeşti la rândul lor) . 

Un articol publicat în “Luceafărulˮ, ultimul număr, pe care  
l-am văzut în dactilogramă (mă aflam întâmplător în redacţie când a 
sosit în plic şi E.U. 1-a citit la repezeală) vorbeşte despre cum era 
actualul șef al statului în 1956-1958, din amintirile unui prieten sau 
cunoscut de-al său, conferenţiar la Baia Mare; așa cum s-a întâmplat 
de mai multe ori în lunile din urmă, bănuielile mele capătă 



14 

confirmare în articolele scrise de alţii ‒ de la F.I. la O.P. sau acest 
V.I. Încercând să găsesc o explicaţie schimbării bruşte a 

președintelui, pe care îl “ştiamˮ, ca mai toți, din auzite, de prin 
1986, iar P.C. îmi spusese despre el că se preconiza să fie urmașul 
(“dauphinulˮ, zisese el), am întrezărit nopţile trecute o ipoteză, 
aducându-mi aminte de două scene diferite; prima, petrecută prin 
ianuarie ‒ cred că pe acel faimos 28 ‒ când a dialogat cu un grup 
numeros de tineri, elevi sau absolvenţi de liceu, care se plângeau că 

nu au unde munci; tonul preşedintelui provizoriu era extraordinar, 
ca şi întregul său comportament, cald și înţelegător; le-a spus cinstit 
că sunt probleme mari, că nu le poate promite nimic sigur, dar că va 

încerca să facă tot ce poate. Nu-mi venea să cred: un preşedinte care 
să primească nişte “amărâţiˮ şi să le vorbească ca de la om la om, 

nu ca de la şef la subaltern, înţelegător şi omeneşte... După teroarea 

prostului ăluia arogant şi dispreţuitor, era neverosimil. Și totuşi, 

real. A doua scenă: la formarea partidelor istorice, când s-a pus 
problema intrării lor în parlamentul provizoriu, într-o discuţie 
televizată cu președintele P.N.Ț. şi cu ceilalţi şefi de partide,  
m-a frapat tonul devenit brusc tăios și agresiv al președintelui 
provizoriu care, din acuzat (de preluarea monopolului puterii) s-a 
făcut cu o abilitate de prestidigitator acuzator, tăindu-i vorba 
bătrânului care stătuse 17 ani în puşcărie10, condamnat, pare-se,  
de însuși “dizidentulˮ de ultima oră S.B., acum mare politolog  
şi personaj internaţional. Atunci, într-una din nopţile trecute, 

punând cap la cap scenele acestea două, am găsit o logică posibilă a 
comportamentului schimbat într-un mod atât de imprevizibil şi de 

 
10 Inclusiv acuzând partidul “luiˮ că a tras în țărani în 1907, omorând 11.000 

de oameni. Nimeni nu i-a replicat că cifra era mult exagerată (de vreo unsprezece 

ori, pare-se), că P.N.Ț. nici nu exista la acea dată, el înființându-se abia după 

Primul Război Mondial și că în schimb P.C.R. – din care cel ce profera acum 
aceste acuzații aberante făcuse parte  – trăsese, el, în țărani cu prilejul răscoalelor 

din Vrancea din 1952. 
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abrupt: atâta vreme cât nu era contrazis, personajul respectiv 
rămânea un conducător foarte bun, omenos și inteligent, aşa cum 

susţin că a fost toată viaţa cei ce l-au cunoscut îndeaproape. Când  
s-a pomenit criticat de respectivul om politic (inițial nu neapărat cu 

răutate ori rea-voinţă, ci pur și simplu fiindcă e normal să nu 

gândească toţi la fel şi nimeni nu poate pretinde că deţine soluţia 

optimă pentru orice problemă), s-a speriat, a intrat în panică şi a 

ripostat. Atitudine care a devenit pe parcurs, așa cum se ştie acum, 
tot mai accentuată... Asta denotă ceva grav: mentalitatea totuşi 

autocratică a “urmașuluiˮ ajuns la putere. Și poate ceva și mai grav: 
mentalitatea comunistă, inflexibilă, care nu acceptă individualul, 
părerile personale și implicit critica, chiar dacă nu neapărat 

întotdeauna răuvoitoare. 

Și poate încă ceva, şi mai grav: realitatea teribilă că tot acest 
grup de politicieni nu prevăzuse pluripartidismul, democraţia, 
economia liberă, ci se limitaseră, în viziunea lor, 1a reformele de tip 
Gorbaciov (care au eşuat pe plan economic). Până şi Mladenov a 
demisionat, urmat de primul-ministru, în urma demonstraţiei 

prelungite, tip Piaţa Universităţii, din Sofia, a studenţilor. Dar “ai 
noștriˮ ‒ nu. Unii spun că sunt răspunzători de morții din 22-26 
decembrie, victimele așa-zișilor teroriști, tot episodul respectiv 
constituind o înscenare nemiloasă a unei minţi diabolice pentru 
acapararea puterii în haosul celor trei-patru zile și anihilarea oricărei 

grupări adverse. 

 




