Nicolae TURTUREANU

20 DE PRIVIRI ÎN URMÃ.
FÃRÃ MÎNIE
1. În 1989 „m-am visat”, de mai multe ori, în compania... Ceauºeºtilor. În aceste vise recurente „se fãcea
cã” eram invitat la mese sau la recepþii oficiale,
desfãºurate în sãli uriaºe, luminate feeric, sau în grãdini de varã, desenate artistic, cu arbori ornamentali ºi
fîntîni arteziene, cu lungi alei pietruite, la capãtul cãrora întrezãream mesele încãrcate cu cele mai alese
mîncãruri, fructiere în care se rãsfãþau portocale ºi
banane, ananaºi ºi struguri, pepeni roºii ºi galbeni,
rãspîndind, toate, o aromã afrodisiacã. La capãtul aleii,
Marele Bãrbat ºi Savanta îmi fãceau semne de bun venit
ºi îmi ieºeau în întîmpinare. Uneori, pe acest drum „de
vis”, eram condus chiar de Savantã, care mã lua la braþ
ºi mi se arãta deosebit de binevoitoare. Cîteodatã
ajungeam pînã la acele mese paradisiace ºi chiar
reuºeam sã mã înfrupt din bunãtãþi (fãrã a mînca pe
sãturate), dar, de cele mai multe ori, se întîmpla ceva
(ca-n vis!) ºi mã trezeam brusc, cu penibila senzaþie a
unui act (gastronomic!) ratat. Reflex oniric al obsesiei
cotidiene de a gãsi ceva „de-ale gurii”, visul convertea
umilinþa zilnicã în extaz, iar trezirea nu însemna decît o
reconectare la ritualul cotidian al statului la coadã.
Acest marasm nocturn era întruchiparea – derizorie – a
revoltei mele neputincioase împotriva celor care ne
raþionalizau atît cuvintele, cît ºi hrana cea de toate
zilele. Visele erau, poate, ºi un avertisment cã are sã se
întîmple ceva, dar pe atunci nu realizam cã sînt un visãtor cu ºansa de a fi confirmat. Deºi, cînd a început
Timiºoara, i-am spus unui prieten cã Ceauºescu nu
prinde Crãciunul. Dar asta era, de-acum, o previziune la
îndemîna oricãrui observator cît de cît atent la miºcãrile
tectonice din lumea comunistã.
2. Noaptea ascultam „Europa liberã”, „Vocea
Americii”, ziua mergeam la redacþie, la „Cronica”.
Toþi, de fapt, ascultam „Europa liberã”, dar prea puþini
aveau curajul sã comenteze evenimentele. De obicei,
dialogul se rezuma la: „Ai auzit?” „Da. Interesant...”.
Presupuneam cã pereþii aveau urechi, ne ºi suspectam
unul pe altul, ca-n „Cina cea de tainã” ºi, cum se va
dovedi mai tîrziu, nu fãrã temei.
S-a întîmplat sã fiu cap limpede la acel ultim numãr
al „Cronicii” sub comunism. Îndeosebi primele pagini
ale revistei erau pline de osanale, sloganuri ºi „interpretãri” greþoase, celelalte se mai puteau citi. Articolul
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izãri” ºi „inestimabila contribuþie a Tovarãºului”, în
final se referea la „evenimentele de la Timiºoara”, la
„acþiunile destabilizatoare”. Mã pregãteam sã dau
„BT”, bun de tipar, cînd în biroul de la Tipografia
„Dosoftei”, unde fãceam corectura, a intrat nimeni altul
decît secretarul cu propaganda al judeþului, tovarãºul
Crihanã, însoþit de un trepãduº care, încã de pe vremea
cînd lucram împreunã la Radio Iaºi, (ex)clama genialitatea lui Ceauºescu... Erau, amîndoi, nu doar vrînceni
(ca origine), ci palizi ca turta de cearã. Au citit „fondul”
ºi propagandistul-ºef s-a strîmbat: „Mai trebuie întãrit,
trebuie condamnate mai apãsat evenimentele de la
Timiºoara”. Trepãduºul, ca un papagal, a zis ºi el
acelaºi lucru. ªi, amîndoi, au încercat sã-mi impunã sã
rescriu articolul de fond, „sã-l întãresc”. „Eu sînt cap
limpede, le-am spus, am de citit alte pagini, n-am timp
sã scriu...”. Pledasem convingãtor, aºa încît a fost
chemat de acasã autorul „fondului”, care a compus
frazele incriminante.
3. Asta se întîmpla joi, 21 decembrie. Vineri la amiazã, dupã ce vãzusem la televizor (miraculos deschis, la
acea orã) mitingul care i-a fost fatal ºi fuga lui
Ceauºescu, urlam cît mã þineau bojocii, de la fereastra
„Cronicii”, spre trecãtorii nedumeriþi de pe stradã:
„Victorie! A fugit Ceauºescu! A fugit dictatorul!”. Mi
s-a alãturat un alt oportunist, iar un al treilea (care nu
vãzuse „arta fugii”), deschizînd, plin de indignare, „uºa
noastrã cea de toate zilele”, ne-a pus la punct pe amîndoi: „Cine urlã aici, dom’le?! Deranjaþi oamenii de la
treabã!” Mai tîrziu, indignatul s-a dovedit a fi nu doar
un informator ordinar ci, mai mult încã, un participant
activ, cu pumnul ºi palma, la anchetele Securitãþii. A se
vedea, în acest sens, cartea noastrã, Dublã cetãþenie.
4. Duminicã, 24 decembrie, în Ajunul Crãciunului,
am scos, împreunã cu colegii, Cronica nouã, o revistã
de 4 pagini, în care, exaltaþi ºi naivi, poate ºi un pic speriaþi, ne exprimam bucuria orei astrale pe care o trãiam.
Ceauºescu fusese prins, dar încã nu fusese judecat (o
judecatã sumarã, dupã cum s-a vãzut). „Lansarea”
revistei a avut loc în holul „Cronicii”, care devenise un
fel de loc geometric al scriitorilor ºi artiºtilor din Iaºi.
Am rãmas bujbe cu toþii – eu, cu atît mai mult – cînd
ºi-a fãcut apariþia, în acel spaþiu inflamant, secretarul cu
propaganda. El a trecut pe la fiecare dintre noi, ne-a
strîns mîna ºi ne-a felicitat pentru noua Cronicã. Chiar
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aºa ne spunea: „Felicitãri!” I-am apreciat tupeul, aº fi
vrut sã-i zic ceva, eventual sã-i trag o înjurãturã, dar
parcã ne-a anesteziat, nu doar pe mine, pe toþi. Cu doar
trei zile înainte ne obligase sã condamnãm „huliganii de
la Timiºoara”, iar acum... ne felicita! Dar asta n-a fost
nimic: dupã plecarea lui Crihanã au venit doi autentici
„bãieþi cu ochi albaºtri”, Matei ºi Cozma (Matei, mi se
pare, chiar „rãspundea” de „Cronica”). Mai tupeiºti,
ãºtia ne-au îmbrãþiºat, ne-au pupat... Pînã atunci aveam
o barbã roºcatã, de mai mare dragul. Dupã acele pupãturi a început sã albeascã...
5. Am deambulat ºi eu, cu mulþimea, din Piaþa Unirii
la Casa Pãtratã ºi îndãrãt. Am fost acolo cînd pe ferestrele Casei Pãtrate se aruncau portretele „Tovarãºilor”,
precum ºi tot felul de acte ºi documente. L-am auzit pe
comandantul Garnizoanei, care ne asigura cã „Armata e
cu noi!”. Apoi ne-am întors, pe bulevardul „ªtefan cel
Mare” (care încã nu devenise „ºi Sfînt”) în Piaþa Unirii,
unde l-am ascultat pe Ion Solcanu, vorbind din balconul
hotelului „Traian”. Am scandat lozinci, împreunã cu
mulþimea. La un moment dat, cînd în Piaþã era acalmie,
ºi nu prea ºtiam ce sã facem, am fost strigat de
maestrul-fotograf Ion Agapi, de la fereastra apartamentului sãu (situat deasupra Galeriilor de artã „Cupola”):
„Vorbeºte Ion Iliescu la televizor! Vorbeºte Iliescu!”. A
fost rugat sã scoatã televizorul la geam, ceea ce a ºi
fãcut, dar nu se auzea bine, aºa cã, împreunã cu o droaie
de necunoscuþi, i-am umplut casa maestrului. El a scos
o canistrã cu vin, ciocneam, urlam: „Victorie!”, ne
îmbrãþiºam, într-o euforie nemaiîntîlnitã.
6. Atunci ºi în zilele urmãtoare, în Iaºi nu s-a mai
întîmplat nimic. Decît poate faptul cã „vidul de putere”
a fost umplut de inºi care, aflîndu-se la o bere, la restaurantul „Moldova”, au traversat strada, au ocupat biroul
Ghiþulicãi ºi au rãmas acolo pînã cînd au cãpãtat certificat de „luptãtor în revoluþie”. Alþii, mai bine orientaþi,
au luat primul tren spre Bucureºti, cã acolo era bãtaia
peºtelui.
7. ªi chiar bãtaia, la propriu. Primul discurs public,
în Piaþa Victoriei (ce nu devenise încã Piaþa Revoluþiei),
al lui Iliescu, a început cu: „Stimaþi tovarãºi!”, la care
mulþimea a replicat: „Nu sîntem tovarãºi! Nu sîntem
tovarãºi!”. S-a mai întîmplat cã – reflex condiþionat?
– Iliescu a început sã dea din mînã, precum proaspãt
Împuºcatul. Mulþimea l-a pus la punct: „Nu mai da din
mînã! Nu mai da din mînã!”. Cred cã acesta a fost
primul ºoc al inadecvãrii. „Ultimul, cu voia dumneavoastrã, înscris pe listã” ºi-a dat seama cã va avea o
opoziþie puternicã pînã a pune mîna, solid, pe hãþurile
puterii – ºi astfel a început – mai ales prin Televiziunea
Românã... Liberã – campania de dezinformare, de
manipulare, de intoxicare. Mai ales cã emiteau pretenþii
la putere ºi cei ce n-au mîncat salam cu soia, de-alde
Cîmpeanu ºi Raþiu. (Ce decãdere, sã-l vezi, dupã 20 de
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ani, pe Radu Cîmpeanu, fãcînd lobby pentru urmaºul
lui Iliescu!). Peste toate, urmau sã vinã moºierii, patronii de fabrici ºi uzine, altfel zis, exploatatorii, sã ne
deposedeze de averi. Regele Mihai, aterizat cam incognito la Otopeni, era alergat prin tot Bucureºtiul ºi urcat
cu forþa în avionul din care tocmai coborîse. „Cine dã în
mine, dã în fabrici ºi uzine!”, „Nu ne vindem þara!” au
devenit sloganurile originalei democraþii iliesciene.
Prima mineriadã, din ianuarie-februarie’90, a fost ca o
încãlzire, pentru cele ce vor urma. Efectul de manipulare era atît de eficient, încît în mai ’90, de Duminica
Orbului, românii l-au votat ca orbii pe „ultimul pe
listã”. „România profundã” nu doar cã „a încremenit în
proiect”, dar s-a ºi dezlãnþuit – împotriva cui? Împotriva celor care, avînd ºansa de a nu muri la revoluþie,
pãzeau cu sfinþenie Kilometrul Zero, Zonã liberã de
comunism. „Moarte intelectualilor!” – noul slogan de la
mijloc de iunie’90 – a fost pus în practicã nu doar de
mineri ºi securiºti, ci ºi de clasa (ne)muncitoare, de
þaþele de cartier, care loveau cu sacoºele (acum pline de
salam fãrã soia) pe oricine purta barbã ºi plete. Au fost
devastate sediile unor partide, ale unor ziare ºi reviste
de opoziþie, ba chiar ºi locuinþele unor opozanþi. Cîþiva
dintre aceºtia (Paler, Liiceanu, Blandiana), ca sã nu fie
linºaþi, s-au refugiat, pentru cîtva timp, în strãinãtate.
Mulþumirile tovãrãºeºti, zîmbetul larg al lui Iliescu
cãtre cei care au asigurat succesul operaþiunii aveau sã
spulbere pînã ºi ultimul dram de simpatie cu care eram
priviþi de peste fruntarii.
8. Þara, dacã n-a fost vîndutã – cãci n-o mai
cumpãra nimeni! – a fost arendatã. Bulversatã.
Devastatã. Scãpaþi din frîiele dictaturii, oamenii ºi-au
revãrsat mînia nu atît împotriva fãuritorilor comunismului, cît împotriva fãuririlor acestuia. Pentru cã
„industria s-a dovedit a fi un morman de fiare vechi”
(Petre Roman dixit), iar agricultura – o cenuºãreasã, au
fost pãrãduite ºi acaparate de inºi bine orientaþi care, în
timp, au devenit „baroni locali” ºi „moguli”. Averea
statului, „ca bun al întregului popor” (slogan comunist),
a ajuns, prin privatizare, în posesia cîtorva sute de
favoriþi ai soartei, iar „poporul” a rãmas cu ceea ce avea
ºi înainte: cu nimic. O profeþie a lui Brucan, dupã care
tranziþia (de la socialism la capitalism) va dura 20 de
ani, a stîrnit mînia ºi ironia naþionalã. Între timp, ne-am
convins cã „profetul din Dãmãroaia” a fost prea optimist.
9. „Noi am compromis socialismul, ºi o sã compromitem ºi capitalismul”. A zis-o Mircea Dinescu, pe
cînd nu se livrase cu totul televiziunilor moguleºti.
Cazul lui este simptomatic pentru o întreagã categorie:
a celor care fac acrobaþie politicã ºi jurnalierã fãrã nici
o apãsare moralã, ºi calcã peste cadavre cu un vesel cinism. A trece de la Constantinescu ºi Bãsescu – în tabãra
lui Geoanã (ieºit, acesta, din mantaua lui Iliescu), a
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susþine, de la aceleaºi microfoane, aceleaºi „valori” ca
ºi cei pe care tocmai i-ai devoalat ca informatori
(„Felix” Voiculescu, Sorin Roºca Stãnescu, Bogdan
Chireac), mi se pare un impardonabil compromis pentru cel care, cu 20 de ani în urmã, scrisese Moartea
citeºte ziarul, citea el însuºi versuri incendiare la
„Europa liberã” sau la „Vocea Americii”, avea domiciliu obligatoriu ºi era monitorizat pas cu pas de
Securitate.
10. Ceea ce s-a cîºtigat cu adevãrat, în aceste douã
decenii, au fost: o autenticã libertate de exprimare ºi de
miºcare; o viaþã politicã diversã (ºi perversã); un loc
sub soarele Europei Unite ºi chiar sub umbrela NATO,
garanþie a faptului cã nu vom mai putea fi cãlcaþi în
picioare de tot felul de popoare migratoare. Aceste valori, mai degrabã simbolice, sînt bune mai ales pentru
elite. Clasa muncitoare, de la oraºe ºi sate, le priveºte cu
scepticism moromeþian, dacã n-are ce pune în strachinã:
„Ne dã ceva Uniunea asta europeanã?”. Dupã aproape
o jumãtate de veac de trai „la colectiv”, oamenii încã
mai aºteaptã „sã ni se dea”, „sã ni se bage”(„sula-n
coaste”, vorba emanatului nr. 1, care s-a plasat, zîmbareþ, „ultimul pe listã”).
11. Încerc sã recitesc textele scrise de mine de-a lungul acestor douã decenii. Pe unele nu le pot duce pînã
la capãt, atît de exaltate ºi de naive sînt. Primul, mai
ales, publicat în preajma anului nou 1990, pare
însemnarea febrilã (ºi parabolicã) a unui adolescent,
surprins de splendoarea ºi, deopotrivã, de teroarea
evenimentelor. „An Nou! Te aºteptam sã vii. Erai în
fiinþa noastrã, erai în plãmada þãrii ºi nu puteai a te
naºte. (...) Au sãpat catacombe, au zidit fortãreþe, au
crescut ºi au slobozit fiare care sã adulmece sîngele
naºterii, sã tragã cu urechea, cu ochiul, sã tragã, ca nu
cumva tu, An Nou, sã te întrupezi. Purtãtori ai
Ordinului Rãului, ei au strãbãtut þara ºi lumea – 45 de
ani! – cu masca Binelui pe faþã.(...) An Nou! Tu eºti
întruparea celor care nu mai suportau umilinþa, minciuna, gratiile. Oh, doamne, cîþi au cãzut pentru ca tu sã
exiºti! Fie numele lor veºnic încrustat în memoria noastrã, în istoria noastrã, în fapta noastrã viitoare”.
12. ªi mai avea acel An Nou o întrupare. Într-una
din zilele revoluþiei, poetul Ioanid Romanescu – prieten
al nostru ºi al revistei „Cronica” – a venit la redacþie
într-o stare de exaltare cum nu-l mai vãzusem. „Ce s-a
întîmplat, Bãtrîne?!”, l-am întrebat noi. „Ce sã se întîmple? S-a nãscut fiul lui Ioanid Romanescu!”, a scandat
el, cu vocea celui ce anunþã un eveniment epocal. L-am
felicitat, l-am îmbrãþiºat pe tatã, care vorbea despre el
ca despre altul, „cu o strãinã gurã”. „ªi ce nume i-aþi
pus, Ioanide?”. „ Îl cheamã Liberto. E copilul libertãþii”.
13. Cînd scriam cele de mai sus, eram încã sub
teroarea celor 60.000 de morþi la revoluþie, cifrã fabuRevista românã nr. 1 (59) / 2010

loasã, care nu putea sã nu te încrînceneze, cifrã care a
justificat (între altele) rapida judecare ºi execuþie a
Ceauºeºtilor, în jubilaþia (aproape a) întregului popor.
Încã vreo douã-trei sãptãmîni am fost ºi eu – ca atîþia
alþii – victima manipulãrilor produse de mass-media
(îndeosebi de Televiziunea Românã Liberã), apoi am
început sã mã luminez, sã nu mai cred cã tot ce zboarã
pe calea undelor este viu ºi adevãrat. S-a dovedit, în
scurtã vreme, cã la revoluþie au murit doar o mie de
oameni, dar ºi unul dacã murea, Ceauºeºtii ºi-ar fi meritat condamnarea. Nu la moarte, ci la viaþã, întrucît cei
doi erau complet rupþi de realitate, de realitatea þãrii.
Dacã nu cumva ºi asta e tot o manipulare, venitã dinspre acei ce n-au obosit nici pînã acum sã spunã cã
Ceauºescu însuºi a fost manipulat de cei din preajma-i,
care i-au inoculat ideea genialitãþii, l-au fãcut din om,
supraom... Dar, scriam zece ani mai tîrziu, dupã ce am
vãzut un film documentar, cu procesul ºi cu execuþia,
realizat de Edward Behr: „Toatã tîrguiala de la (simulacrul de) proces îi aratã pe cei doi – mai ales pe Elena
– nedemni de... demnitãþile pe care le-au avut,
inconºtienþi de rãul pe care l-au produs, incapabili sã-ºi
asume vreo responsabilitate, jalnici. În loc sã stîrneascã
mînia sau, pentru unii, mîndria cã „ia te uitã ce oameni
am avut în fruntea þãrii”, ei au stîrnit mila, „o milã sãlbaticã”. Neemiþînd toatã viaþa nici o vorbã memorabilã,
n-au putut s-o emitã nici atunci, în ultima lor clipã. Fãrã
puterea care i-a fãcut atît de temuþi, fãrã aclamaþiile ºi
ovaþiile cu care au fost învãþaþi, fãrã Securitatea ocrotitoare, fãrã cîinele-lup, cei doi nu arãtau decît cum ºi
erau în realitate: doi bãtrînei decrepiþi, dezorientaþi ºi
frustraþi, lipsiþi de orice mîndrie. (...) Scoºi din scena
politicã, readuºi la condiþia lor semidoctã, ar fi fãcut
figura unor bieþi pensionari, poate mai arþãgoºi ca alþii,
care s-ar fi tocmit pe la tarabe, iar seara, pe o bãncuþã
din faþa blocului, ar fi povestit cui ar fi vrut sã-i asculte
(ºi-ar fi fost destui) cum au fãcut ei ºi-au desfãcut iþele
þãrii ºi ale lumii timp de un sfert de veac”.
14. Privesc pe fereastra dinspre Sãrãrie. Aici, unde
Sãrãria face colþ cu B-dul Independenþei, se adunau o
samã de coloane de oameni ai muncii, se fãcea
prezenþa, se numãrau steagurile ºi portretele, se urlau
prin megafoane ultimele indicaþii ºi toate lozincile,
înaintea „marii demonstraþii” de la 23 august sau a
întîmpinãrii celor douã capete þuguiate, venite în „vizitã
de lucru”. Copilaºi tricolori fremãtau de nerãbdare sã-ºi
facã numãrul, sã-nvîrtã cercul, sã sarã coarda, s-agite
steguleþe sau buchete de flori spre „tovarãºi”... Mulþi
dintre ei fremãtau sã-ºi facã nevoile, dar nu era nici
timp, nici loc pentru o treabã ca asta. Unii leºinau ºi
erau scoºi pe braþe, ceea ce însemna cã nu erau destul
de cãliþi spre a porni „spre comunism în zbor”, prin
soarele (sau prin gerul) ucigãtor.
15. În ’88-’89, pe mãsurã ce paranoia ceauºistã
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creºtea, densitatea de portrete cu „Tovarãºu’” ºi
„Tovarãºa” era aºa de mare, cã nu se mai vedea om de
persoanã... Ce umilinþã, sã-i cari în spate pe cei doi anticriºti! Poate de aceea furia popularã s-a revãrsat, în acel
decembrie izbãvitor, mai întîi împotriva portretelor,
care au fost jupuite, strivite, arse. Toatã lumea (sau
aproape) se prefãcea cã-i iubeºte, cã-i preþuieºte, pe el,
pe ea, comunismul. În fapt, adularea era o formã perversã de manifestare a urii, un simptom al neputinþei ºi
al fricii de a-ºi exprima revolta.
16. ...Îi vedeam iarãºi pe „demonstranþi”, peste treipatru ore, întorcîndu-se spre case, de la marea farsã.
Obosiþi, nãduºiþi, tãcuþi, cu portretele atîrnînd cu capul
în jos, cum se aduc gãinile de la piaþã. Unii se risipeau
spre colinele ºi iazurile din preajmã, la iarbã verde, cu
ceva mici (cine apuca) ºi bere. Cei mai mulþi se
repezeau sã devoreze bunãtãþile din frigider cãci, „în
cinstea marii sãrbãtori”, sau a „mãreþei vizite”, se
bãgaserã ºi ceva scofeturi, nu doar „adidaºi”, tacîmuri
ºi hamsii... Dupã cele douã zile libere, îºi vor relua cu
toþii locurile, împãrþindu-se, cu aceeaºi tristeþe veselã,
între slujba la împãrãþie ºi coada la carne, ºtiind prea
bine cã unde se terminã coada, se terminã ºi vaca...
17. „Ne-am recucerit calendarul. Ne-am recucerit
luna ianuarie!”, clamam într-un text publicat în ianuarie’90. Dacã pînã spre mijlocul anilor ’60 istoria ne-a
fost confiscatã de ruºi, dupã aceea ea a intrat în patrimoniul lui Ceauºescu. Nu deodatã, însã. În primii ani
Odiosul ºi-a arãtat faþa umanã: a demascat, a reabilitat,
a îngãduit repunerea (parþialã) în drepturi a unor valori
ºi evenimente naþionale. Apoi, pe mãsurã ce visul de
preamãrire creºtea, a realizat cã toate aceste valori îi
fac... concurenþã. Ca o primã mãsurã, a confiscat luna
ianuarie: pentru el ºi pentru Savantã. Dacã despre
Eminescu se mai scria totuºi, despre Unirea
Principatelor aproape cã nu mai era loc, aniversarea
acesteia întîmplîndu-se în preajma zilei de naºtere a
„genialului”. Redactori-ºefi zeloºi fãceau chiar mai
mult decît li se cerea („fãceau totul”), umplînd ziarele ºi
revistele cu ditirambi ºi omagii. De la confiscarea lunii
ianuarie s-a trecut, treptat, la confiscarea întregului an ºi
a întregii vieþi politice, sociale, ºtiinþifice, culturale.
Festivitãþile se þineau lanþ. „Era un revelion perpetuu” –
cum zicea, într-un spectacol, grupul „Divertis”.
18. Recent, în „Ziarul de Iaºi”, Radu Pãrpãuþã a scris
un amplu text „de autor” despre „Revoluþia românã la
Iaºi”, aducînd în prim plan pe Ion Iliescu, un personaj
dominant, în ultimele decenii, ºi douã personaje uitate
sau neglijate: Ilie Dodea ºi Alexandru Tacu. S-ar pãrea
cã aceºtia trei conlucrau la un „front de salvare naþionalã” cu mult înainte ca salvarea sã se producã. Existã
oarecare indicii ºi mãrturii în acest sens. Iliescu, ca ºi
Dodea, erau recunoscuþi pentru relativa lor „miºcare în
front”, pentru rãspãrul, îndeosebi, faþã de cultul person 22

alitãþii ceauºiste. De aceea au ºi fost coborîþi din funcþii,
marginalizaþi, „primul” ajungînd director la Editura
Tehnicã, celãlalt – la Centrul de Librãrii. Cînd
Ceauºescu lansase ideea unei noi „revoluþii agrare”,
imediat s-a lansat ºi un banc: „Eh, ziceau þãranii, chiar
de-o revoluþie n-om fi noi în stare, dar de-o rãscoalã...”.
Cred cã ºi „complotiºtii” nu visau o revoluþie radicalã,
ci doar o rãscoalã împotriva ªefului... Din pãcate, Ilie
Dodea a murit, în condiþii suspecte ºi neelucidate. În
anii precedenþi susþinuse, la „Cronica”, o rubricã de
maxime ºi cugetãri, adunate sub genericul
„Comprimate”, care au tot fost... comprimate, pînã la a
fi suprimate. Cam tot pe atunci a fost interzisã rubrica
„Bridge”, întrucît (aºa ni s-a spus) bridgiºtii, în limbajul lor sofisticat, ar fi putut transmite mesaje în strãinãtate... Mergînd într-o dimineaþã la Centrul de librãrii,
sã-mi procur niºte cãrþi în suferinþã de tiraj, mult m-am
mirat sã descopãr în zonã, la acea orã matinalã, un
securist pe care îl cunoºteam. ªi el a fost neplãcut surprins de prezenþa mea. Este limpede cã lui Dodea îi erau
urmãrite toate miºcãrile.
19. Cu atît mai mult era urmãrit poetul Alexandru
Tacu, care fãcuse închisoare politicã ºi îºi depusese
actele de emigrare în SUA. Unde n-a mai ajuns, întrucît
fiul sãu Mãlin (pe care-l premiasem de mai multe ori la
Concursul de poezie „Autori – copiii”) a murit intoxicat
(otrãvit?) la o agapã cu liceeni. Nici moartea acestui
june poet n-a fost elucidatã, deºi familia încearcã, de
aproape un sfert de veac, sã afle adevãrul.
20. Cît despre revoluþie, în întregul ei... În 1991
recenzam cartea lui Jean Starobinski, Emblemele raþiunii, care face o radiografie completã a revoluþiei
franceze de la 1789. Zice Starobinski: „Anii fierbinþi ai
Revoluþiei îi obligã la o inactivitate aproape completã
pe artiºtii tributari comenzii aristrocaþiei ºi claselor
bogate”. Mutînd ce-i de mutat, vom descoperi criza prin
care au trecut (unii mai trec) artiºtii care au lucrat la
comandã, „fãurind” opere plastice, muzicale, literare,
adulatoare sau doar confortabil înscrise într-un scenariu al toleranþei reciproc avantajoase. Dar vom descoperi
totodatã autori ºi opere care, parcã, anunþã ceea ce trebuia sã se întîmple. O furie (auto)flagelantã, adînc
pedepsitoare, post-revoluþionarã, îndeamnã la a face
tabula rasa tot ceea ce gîndirea româneascã a produs în
ultima jumãtate de veac. Nu. Nu e bine ce facem. Ne-o
spune chiar Starobinski, cînd scrie: „Revoluþia purcede
ea însãºi dintr-o gîndire ºi dintr-un climat moral care-i
premerg; ea este ivirea lor la suprafaþã, în aer liber”.
Oare n-am putea ºi noi spune, înlocuind 1789 cu 1989,
cã revoluþia românã a fost „o paginã scrisã de mîna lui
Dumnezeu sau de aceea a poporului...”?

Revista românã nr. 1 (59) / 2010

