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Oare, dacă mureau cei de la GDS, cine trebuia băgat la puşcărie pentru crimă? 

O poveste cu cafea, cola și vin din 1990. Sau cum puteai deveni paranoic după 
mineriadă 

de GABRIEL LIICEANU  
Iată-mă, aşadar, revenit în biroul meu. În aceeaşi dimineaŃă mi-a telefonat Petre Roman, cu o voce viril-catifelată – era 

prim-ministru atunci –, vrând să se asigure, vezi Doamne, că invadarea sediului Humanitas din luna iunie nu avusese urmări grave. 
Apoi, puŃin după aceea, îmi telefonează Andrei Pleşu (era ministru al Culturii), spunându-mi că Măgureanu voia să ştie dacă mă 
poate suna şi dacă – Pleşu ce credea? – voi răspunde sau nu la telefon. „Am spus că eşti un om civilizat şi că n-am nicio îndoială că 
o vei face.“  Mă sună. Mă întreabă dacă am putea sta de vorbă şi unde anume: la el la birou? Sau la sediul Editurii Humanitas? M-
am gândit că e mai bine ca directorul SRI să nu apară la Casa Scânteii şi nici în editura proaspăt vandalizată. „– Prefer să vin eu“, i-
am spus, „şi, dacă se poate, împreună cu domnul Pleşu“. Voiam, pe de o parte, profitând de ocazie, să-i cer manuscrisele Noica pe 
care Securitatea le confiscase la arestarea din 1958 (mai cu seamă corespondenŃa cu Cioran din perioada 1948–1958, „cele mai 
frumoase pagini pe care le-am scris vreodată“, după cum îmi declarase Cioran la Paris). Eram curios, pe de altă parte, să ştiu cum 
va împacheta povestea cu mineriada din iunie. Și, în fond, ce voia de la mine. A doua zi, o maşină a editurii pătrundea în curtea 
sediului SRI din preajma străzii Povernei, în timp ce o poartă metalică uriaşă se închidea cu zuruit mare în urma noastră. 

Înainte de a intra în biroul lui Măgureanu, îi spun lui Andrei: 

„– Fii atent, dacă ne dă cafea sau orice altceva, eu nu beau.“ „– Ce, ai înnebunit?“ apucă să-mi arunce Andrei şi intrăm. M-
a izbit faptul că, văzut din profil, chipul lui Măgureanu, cu nasul răscroit în sus, te trimitea cu gândul la un cap de răŃoi. Poate și 
pentru că avea un costum culoarea oului de rață. Și ac auriu la cravata albastră. Extrem de curtenitor, ne întreabă dacă bem o 
cafea. „– Hait!“, îmi zic. Apoi tușesc, îmi dreg vocea și răspund: 

 

 

Gabriel Liiceanu la prima conferinŃă de presă a GDS (Hotel Intercontinental, decembrie 1989) 
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„– Nu, mulŃumesc, tocmai am băut la birou“. „– Trei cola atunci“, spune Măgureanu către fata care aştepta în uşă. Îl 
privesc semnificativ pe Andrei, care-mi face semn discret că nu sunt în toate minŃile. 
 
  „– Ne pare rău, începe Măgureanu, de cele întâmplate în iunie şi aş dori să vă spun, domnule Liiceanu, că Ńara asta are 
nevoie acum de intelectuali care să se angajeze şi să pună umărul la schimbare. UitaŃi, am aici o carte...“ 
 
  Şi se scoală de pe scaun îndreptându-se spre o bibliotecă. În timp ce deschide vitrina pentru a lua cartea, schimb repede 
paharul meu de cola cu al lui şi beau însetat. Pleşu mă priveşte cu ochi mari. Domnul director al SRI se întoarce la masă cu cartea, 
se aşază şi discuŃia continuă. Aştept, relaxat de-acum, ca, la rândul lui, să bea. Dar nu se întâmplă nimic: paharul cu cola din 
dreptul lui Măgureanu rămâne neatins! Simt cum neliniștea crește în mine. „– El de ce nu bea?“ îl întreb agasat pe Pleşu, când 
Măgureanu se ridică şi iese o clipă din birou. „– Pentru că e profesionist, îmi şopteşte Pleşu. Pesemne că toate paharele sunt 
otrăvite, dar el oricum nu se atinge de al lui. Înțelegi? E, la scenariul ăsta nu te-ai gândit...“ Într-adevăr, nu mă gândisem. „– Crezi 
că murim până diseară? îl întreb. Hai să ne cărăm mai repede de aici, pentru că aş prefera să mor acasă.“ I-am smuls lui 
Măgureanu, înainte de a pleca, promisiunea că va căuta în arhive manuscrisele Noica. Dar nu prea îmi mai ardea de nimic. 
 
  Până seara mi-am urmărit cu atenŃie toate mişcările peristaltice, reproşându-mi amarnic că varianta cu Măgureanu care ar 
fi putut să lase paharul neatins îmi scăpase total din vedere. Şi-apoi, de ce Dumnezeu alesesem să mergem noi acolo? Ar fi fost mai 
bine să vină el la editură. Dar nici până seara, nici a doua zi, nimic nu s-a revoltat în viscerele mele. Către prânz – trecuseră de-
acum 24 de ore – mi-am luat temperatura. Era normală. Se părea că scăpasem cu viaŃă... 

 
  Și totuși, starea de alertă în privința directorului proaspăt înființatului SRI nu mi-a dispărut. La câteva zile după vizita pe 
care o făcusem, un tip sună la ușa apartamentului meu din Intrarea Lucaci și îmi lasă, „din partea domnului director“, o lădiță cu 
șase sticle de vin alb. M-am tot învârtit în jurul lădiței câteva zile și am terminat prin a trage concluzia că n-ar fi fost nici o problemă 
să se fi introdus ceva prin dopul sticlelor cu o seringă, de pildă. Era mai prudent să nu le deschid. Dar ce să fac cu ele? Dacă n-
aveau nimic, ar fi fost păcat să le arunc. Apoi mi-a venit ideea salvatoare: la prima întâlnire a Grupului, le-am dus la sediul GDS din 
Calea Victoriei. Bineînțeles, n-am deconspirat proveniența. Au fost primite – și băute pe loc – cu mare bucurie. În ce mă privește, 
învățasem din vizita la domnul Măgureanu ceva: paharul din fața mea a rămas toată seara neatins. 
  

  Apoi au trecut zilele și am constatat că toată lumea era bine: numărul membrilor Grupului nu scăzuse nici măcar cu unu. 
Am oftat ușurat. Pleșu avusese dreptate: eram paranoic. 
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Gabriel Liiceanu, contrazis:  

Minerii n-au vandalizat Humanitas. E fic țiune sau l-a p ărăsit sim țul moral 
                                                                                                                                 02 FEB, 2015 

 

 
 

Scriitorul Gabriel Liiceanu este contrazis de un cu noscut sociolog, care a participat la eforturile 
GDS pentru democratizarea societ ății române ști și cunoa ște situa ția de la Humanitas. Liiceanu povestise 
în revista 22 cum a primit cadou o lad ă cu vin de la directorul SRI, dup ă mineriad ă. Directorul Humanitas 
vorbe ște de ”invazia” minerilor la sediul editurii și de ”editura proasp ăt vandalizat ă”.  Pentru c ă se temea 
ca vinul primit cadou de la SRI s ă nu fie otr ăvit, dar nu dorea s ă-l arunce, Liiceanu l-a dus la GDS. 
”Binen țeles c ă n-am deconspirat provenien ța”, scrie Liiceanu.   

Prof. Mihaela Miroiu a contrazis pe Facebook povestea cu vandalizarea. Sociologul mai face 
observația că gestul lui Liiceanu este complet inacceptabil moral.  

"În legatură cu această povestire a lui Gabriel Liiceanu am de spus două lucruri: 

1. Finalul este complet inacceptabil moral. Nu testezi pe colegi dacă vinul e otrăvit decât dacă te-a 
părăsit complet simțul moral. Sau e pur umor negru și nu trebuie să îl luam în serios. 

2. Minerii nu au vandalizat absolut nimic la Humanitas. Liiceanu a plecat când a auzit că vin, ei au venit 
câțiva (cam 4-5 oameni, unii nu păreau deloc mineri), au bătut la ușa secretariatului, au dat bună ziua și au 
întrebat daca dl. Liiceanu e acolo. Secretara le-a spus că nu este și ei au plecat. Știu acest lucru încă de cand s-
a întâmplat. Adrian Miroiu era atunci redactorul șef al Editurii Humanitas și era de față când s-au petrecut toate 
acestea. Accept însă ca povestea lui GL poate să fie o ficțiune." 
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"Apel catre lichide!". Gabriel Liiceanu, otrava a fost mereu in pahar 

 
                                                                                                                                                               Autor: Cristi Severin 
 

"O Povestea cu cafea, cola si vin din 1990. Sau cum poți deveni paranoic după mineriada", un 
articol bizar semnat de Gabriel Liiceanu in Revista22 .   
  Editorialul lui Liiceanu aduce in dezbatere problema unei adevarate paranoia, instalate pe 
fondul suspiciunii si a neincrederii, a fricii individului abia scapat dintr-un sistem represiv, in care chiar 
si asumarea unei libertati minore putea provoca efecte imprevizibile. 
 
  In textul amintit, Gabriel Liiceanu povesteste ca imediat dupa mineriada din ‘90, insotit de 
Andrei Plesu, a acceptat invitatia de a discuta cu directorul SRI din acel moment, Virgil Magureanu, in 
biroul acestuia din urma.   
  Macinat de suspiciunea ca ar putea fi otravit, Liiceanu spune ca a mers totusi la intalnirea din 
biroul lui Magureanu pentru a-i cere sefului SRI manuscrisele lui Constantin Noica, confiscate de 
Securitate in 1958.   
  Atunci cand directorul SRI i-a oferit ceva de baut, Liiceanu a simtit ca suspiciunea sa se 
transforma in realitate. 
  'Fii atent, dacă ne dă cafea sau orice altceva, eu nu beau.' '– Ce, ai înnebunit?' apucă să-mi 
arunce Andrei şi intrăm (...) Extrem de curtenitor, ne întreabă dacă bem o cafea. '– Hait!', îmi zic. Apoi 
tușesc, îmi dreg vocea și răspund: '– Nu, mulŃumesc, tocmai am băut la birou'. '– Trei cola atunci' 
spune Măgureanu către fata care aştepta în uşă. Îl privesc semnificativ pe Andrei, care-mi face semn 
discret că nu sunt în toate minŃile", scrie Liiceanu în Revista 22. 
  Mai departe, Liiceanu povesteste ca, intr-un moment de neatenție al lui Magureanu, a schimbat 
paharul sau cu cel al directorului SRI, iar starea de paranoia s-a accentuat cand a observat că seful 
Serviciului nu s-a atins de bautura pe tot parcursul discutiilor.  
  "Simt cum neliniștea crește în mine. '– El de ce nu bea?' îl întreb agasat pe Pleşu, când 
Măgureanu se ridică şi iese o clipă din birou. '– Pentru că e profesionist, îmi şopteşte Pleşu. Pesemne 
că toate paharele sunt otrăvite, dar el oricum nu se atinge de al lui. Înțelegi? E, la scenariul ăsta nu te-
ai gândit...'Într-adevăr, nu mă gândisem. '– Crezi că murim până diseară? îl întreb. Hai să ne cărăm 
mai repede de aici, pentru că aş prefera să mor acasă.' I-am smuls lui Măgureanu, înainte de a pleca, 
promisiunea că va căuta în arhive manuscrisele Noica. Dar nu prea îmi mai ardea de nimic", scrie 
Liiceanu. 
  Si pentru ca orice poveste are o morala, Liiceanu isi incheie expunerea povestind o alta 
intamplare, despre cum a testat un mai multe sticle de vin, primite cadou, chiar pe colegii sai de la 
Grupul pentru Dialog Social. 
  "Și totuși, starea de alertă în privința directorului proaspăt înființatului SRI nu mi-a dispărut. La 
câteva zile după vizita pe care o făcusem, un tip sună la ușa apartamentului meu din Intrarea Lucaci și 
îmi lasă,'„din partea domnului director', o lădiță cu șase sticle de vin alb. M-am tot învârtit în jurul lădiței 
câteva zile și am terminat prin a trage concluzia că n-ar fi fost nici o problemă să se fi introdus ceva 
prin dopul sticlelor cu o seringă, de pildă. Era mai prudent să nu le deschid. Dar ce să fac cu ele? Dacă 
n-aveau nimic, ar fi fost păcat să le arunc. Apoi mi-a venit ideea salvatoare: la prima întâlnire a 
Grupului, le-am dus la sediul GDS din Calea Victoriei. Bineînțeles, n-am deconspirat proveniența. Au 
fost primite – și băute pe loc – cu mare bucurie. În ce mă privește, învățasem din vizita la domnul 
Măgureanu ceva: paharul din fața mea a rămas toată seara neatins. Apoi au trecut zilele și am 
constatat că toată lumea era bine: numărul membrilor Grupului nu scăzuse nici măcar cu unu. Am oftat 
ușurat. Pleșu avusese dreptate: eram paranoic", a inchis ostilitatile sale cu paranoia Gabriel Liiceanu. 
  "Numărul membrilor Grupului nu scăzuse nici măcar cu unu", o glumita stupida care a incununat 
usurarea lui Gabriel Liiceanu, indepartat acum de momentele acelea pe care le marturiseste pline de 
paranoia, dar inca acelasi om, care, cu constiinta curata, spune ca a fost gata sa fie provocatorul si 
martorul agoniei colegilor sai. 
  Atentie la paharul lui Liiceanu, chiar daca nu este otravit, e plin de angoasele unuia care e gata 
sa te sacrifice fara cea mai mica remuscare pentru binele propriu  Otrava era de mult timp in pahar, 
acolo a pus-o chiar Liiceanu, nu vi se pare? 
 

 

 

http://jurnalul.ro/autor/cristi-severin.html
http://www.revista22.ro/o-poveste-cu-cafea-cola-si-vin-din-1990-sau-cum-puteai-deveni-paranoic-dupa-mineriada-52649.html
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UrîŃenia unui caracter (ne)interzis! 

 
Cînd a primit peşcheş Editura Politică, pentru a o reboteza şi a face primul pas de capitalist, nu s-a 

temut că aceasta ar fi putut fi un măr otrăvit. Cu toate acele volume de politichie marxistă, cu toate 
debuşeurile omagiale pe care editura respectivă le făcuse în epocă. Era un cadou prea mare pentru a mai Ńine 
cont dacă e imun ori nu la posibila tentaŃie de a reedita partea marxistă a unui sistem ce părea în agonie. Anii 
au trecut… S-a conturat sfertul de secol şi, cînd stăteam noi să aflăm alte adevăruri din acele vremuri, stîlpul 
capitalismului editorial, apoi guru verbal al bărbilor despre democraŃie şi societatea civilă, s-a destăinuit. Nu 
mai putea Ńine în el… SimŃea nevoia să se elibereze. Şocant, chiar de „gradele” din spatele unui gest pe care 
l-a făcut atunci şi care pare a-l fi măcinat. Acum, „scriitorul” se spovedeşte publicistic. 
 

Că e la modă! O spovedanie, nu către cititori, ci pentru colegii de breaslă care l-au urmat fericiŃi, deh, 
îmbătaŃi de aerul democraŃiei din ’90 (şi ce puŃin a Ńinut extazul şi ce mult mahmureala dureroasă de după a 
acelui spirit neeliberat prin şi din scriitura de sertar!). Gabriel Liiceanu vine şi ne confirmă lichelismul! El îi 
spune, sobru, „paranoia”, povestindu-ne (hazliu, crede el!) despre cum i-a tratat pe post de cobai pe cei ce se 
aliniaseră în frontul Grupului pentru Dialog Social. Precursoarea „societăŃii civile implementate” mai tîrziu. 
La vremea respectivă, ne spune că era prea temător. De fapt, laş… Prea guzgan ca să rişte, drept pentru care, 
primind o ladă de vin din partea şefului SRI de atunci, şi suspectînd-o ca fiind otrăvită – sticlă cu sticlă! – i-a 
aliniat pe „şoriceii” de la GDS şi i-a tratat cu licoarea inspiraŃiei scriitorului eşuat. Că aşa era cu paranoia 
licorilor otrăvite atunci. „Plebea” privea înŃepenită la ferestrele magazinelor pe care scria „Apă otrăvită!”, 
elita, scriitoricească, privea dincolo de eticheta vinului posibil otrăvit doar pentru că fusese primit plocon de 
la şeful SRI. Dar de ce tocmai acum această destăinuire? Mai ales că este o secvenŃă relatată, de fapt, fără 
haz. Deşi ar fi putut ieşi măcar de un scheci (dar, deh!, are şi destăinuirea sobrietatea ei). Să fi simŃit Gabriel 
Liiceanu nevoia (ori datoria de serviciu?!) să scoată şi el în evidenŃă puritatea unui serviciu prea luat în 
tărbacă în aceste vremuri? Iar puŃinul haz al istorisirii se destramă cînd vine întrebarea de bun-simŃ: oare de 
ce nu a aruncat „filozoful” vinul la chiuvetă, dacă era spurcat de mîna Serviciilor (sau cel puŃin avea el 
această bănuială) şi a acŃionat ca într-un roman pe care nu a reuşit să-l scrie? Cît de lichea trebuie să fii să 
verifici băutura posibil OTRĂVITĂ pe ceilalŃi? Mai ales că spovedania se încheie apoteotic prin relatarea 
nerăbdării pe care a încercat-o în cele cîteva zile în care a aşteptat să vadă dacă a crăpat careva de la GDS. Şi 
ce istorie am fi avut astăzi dacă ar fi crăpat, nu cei de la GDS, ci, în eroarea de a fi băut din paharul 
nepotrivit (schimbat într-un moment de neatenŃie de către lichea la întîlnirea cu „Şarpele cu Ochelari”), chiar 
şeful SRI? Care l-a invitat la o discuŃie amicală, ba i-a mai şi livrat lichelei, la domiciliu, o ladă cu vin. Ori 
debuşeul deconspirării a venit din iluminarea pe care a trăit-o „filozoful” cînd a realizat că, de fapt, nici 
măcar duşmanii nu îl considerau demn de o moarte socratiană?! Şi da, astea da pagini de istorisiri din 
„explozia fiinŃei sale”! Şi nu pentru un an, aşa cum şi-a catalogat singur, „cum laude”, jurnalul de filozof 
„Uşa interzisă!” (?!), jurnal împănat cu… reŃete de bucătărie, ci, iată!, pentru 25 de ani de tăcere prin 
nescriere. Dar, cum „filozoful” scrie rar şi greu, practic orice rînd are aspect de erudiŃie. Şi ce contează că 
filozofia lui publicistică e umplută, pe lîngă relatări despre personalităŃi, trecute ori nu din paginile vieŃii, cu 
reŃete de cîrnaŃi?! Ce, nu trece scriitura prin stomac?! 
 
                                                                                                   CEZAR ADONIS MIHALACHE 
 


