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INTRODUCERE 
O carte în devenire 

 
 
A scrie o carte despre comunismul cenușiu românesc 

înseamnă a scormoni în carul cu fân al istoriei unui secol trecut, 
căutând acul pierdut de uitare și ignoranță până la ostinato. Autorii: 
Virginia Paraschiv, Alexandru Cetățeanu și Mihai Ganea, au decis 
cu entuziasm să înceapă proiectul înainte de pandemia și restricțiile 
guvernamentale care au apărut simultan, dar treaba asta s-a dovedit 
a fi mult mai grea decât și-au închipuit vreodată.  

Virginia Paraschiv, a dus greul cu stoicismul și 
perseverența bine cunoscută de noi din totdeauna. Dosarul cauzei 
Sadoveanu a presupus mult material bibliografic, juridic și de 
instanță uzuală, de adunat, arhivat, procesat și instrumentat cu 
imparțialitate. Dar și dibăcie profesională.  

Cartea, ca orice carte își are propriile norme de concepte și 
cutume. Transpunerea literară a unui proces atât de important dar 
și greu de sintetizat a constituit pentru autori o cumpănă serioasă, 
greu de trecut dar nu imposibil. Profesionalism și pricepere, 
autorii au făcut totul cu zel și autoritate. Ce a ieșit, va decide, în 
cele din urmă cititorul avizat și interesat. Dar decizia finală 
trebuie să aparțină viitorului, generațiilor viitoare. Noi, autorii, 
am scris doar o carte, dar cartea aceasta va trebui să decidă un 
început. Începutul proceselor comunismului cenușiu din 
România sub o altă formă de abordare sau prezentare. În 1989 am 
avut ocazia să alungăm comunismul din România. Dar am uitat 
să punem îngeri păzitori la poarta sufletului românesc asemeni lui 
Dumnezeu, care după ce i-a alungat pe cei păcătoși din rai a făcut 
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acest lucru. Imediat comuniști au găsit alte porți uitate deschise, 
în altă parte și ne-a invadat raiul. Restaurația s-a produs cu 
sălbăticie iar românii s-au trezit după trei decenii că nu mai aveau 
nimic din ce au dobândit prin revoluție. Le-au rămas doar limba 
pentru ca să aibă grai și slovă ca să plângă și deplângă durerile și 
frustrările în continuare. Încercarea noastră, încercarea de la 
Quebec, este o tentativă de descurajare a răului dar și de 
încurajare a ideii de revenire la tradițiile libertăților și cutumelor 
românești istorice, autentice. 

Un grup de inițiativă format din autorii acestei cărți, la care 
au aderat imediat unii membri ai Asociației Scriitorilor Români 
din America de Nord (ASRAN) au promovat ideea constituirii 
unei entități juridice sub genericul: Tribunalul Internațional 
Literar de la Quebec (TLIQ) unde să se aducă în discuție, spre 
judecare și condamnare ororile comunismului românesc, de 
împrumut sovietic și cele care au urmat, apoi, sub umbrela 
neocomunismului postdecembrist (1989). 

Odată constituit, în anul 2020, Tribunalul Internațional 
Literar de la Quebec (TLIQ) și-a propus, ca primă speță, spre 
judecare, cazul Sadoveanu. Dezbaterile s-au desfășurat în plină 
pandemie sub forma on-line (ZOOM).  

Infrastructura și baza de date a proaspetei entități 
juridico-literare a fost asigurată de către membrii grupului de 
inițiativă coordonat de Alex Cetățeanu, președinte și prim 
magistrat al tribunalului. Respectându-se principiile fundamen-
tale ale democrației, eticii și deontologiei profesiei, au fost aleși 
judecătorii, experții magistrații, procurorii, secretarii, grefierii și 
restul corpului tehnic al TLIQ, stabilindu-se și sediul social al 
acestuia în Canada la Quebec și Montreal. S-a dat curs propunerii 
președintelui de a începe seria de procese ale comunismului și 
neocomunismului din România cu Dosarul numărul unu, Mihail 
Sadoveanu. S-a convenit, propus, votat și adoptat ca materialul 
adunat și prezentat în dezbatere să stea la baza editării și tipării 
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unei cărți, prima din seria celor care vor alcătui arhiva și 
biblioteca Tribunalului Internațional Literar de la Quebec. Mă 
onorează nespus și mă responsabilizează pe măsură faptul că fac 
parte din această structură juridico-literară alături de coautorii 
primei noastre cărți și de membrii ASRAN, de onoare, titulari și 
simpatizanți de pretutindeni. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze 
demersul nostru literar, necesar, oportun și motivat.  

Ca magistrat expert, în speță, mi-a fost foarte ușor să 
identific un numitor comun al probelor apărării. Acesta este chiar 
opera lui Sadoveanu dinainte de 1945. Apărarea făcea referință la 
acest capitol literar din opera scriitorului colaboraționist. Nimic 
despre scrierile sale de după această dată fatidică. Prin analogie, 
aș putea scuza culpa criminală a lui Hitler prin aceea că a fost un 
bun artist plastic?!. Unii zic că Sadoveanu a trădat pentru a salva 
poporul. De la ce să-l salveze, întreb eu? Că ceea ce a urmat nu a 
fost deloc fericire sau bunăstare. Au urmat cotele împovărătoare 
pentru țărani, datorii fictive și imaginare ale României către 
Rusia. Pierderea tezaurului nostru național prin însușirea acestuia 
de către sovietici și nerestituirea lui nici până azi, colectivizarea 
forțată. Să nu mai vorbesc de închisorile după model sovietic și 
lagărele de concentrare. Citez aici o parte din chinurile la care era 
supus un deținut în celebrul loc de tortură de la Sighet: 
„METODELE DE TORTURĂ PRACTICATE DE 
SECURITATE, DIN ÎNCHISORI ȘI DIN LAGĂRELE DE 
EXTERMINARE: Bătaia cu bastoane subțiri de lemn sau de 
cauciuc, pe spate – Smulgerea unghiilor de la mâini și de la 
picioare – Ancheta cu proiectoare puternice îndreptate spre ochii 
victimei fără ca aceasta să se poată mișca – Ancheta însoțită de 
șocuri electrice – Arderea tălpilor anchetatului cu flacăra 
oxiacetilenică – Bătaia la tălpi – Ancheta cu țigara aprinsă, 
aplicată de preferință pe scrot sau pe abdomen – Bătaia în cap 
cu ciomagul – Bătaia la testicule cu un creion greu – Ancheta cu 
o pisică introdusă sub cămașa victimei – Atârnarea anchetatului 
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cu capul în jos – Bătaia cu vârful său tocul cizmei peste gura 
anchetatului – Forțarea celui torționat de a mânca în genunchi 
pe podeaua celulei, cu mâinile legate la spate, ciorba fierbinte 
din gamelă – Crucificarea pe perete – Metoda tapetului – Bătaia 
la palme cu cravașa, cu vâna de bou sau cu o scurtătură de lemn 
rezistent – Înjurăturile cele mai abjecte – Loviturile, așa zise, 
libere – Strivirea unghiilor cu un clește special – Introducerea de 
bețișoare între degetele victimei – Prinderea mâinilor între două 
mese și bătaia la palme, deasupra meselor – Țipetele de groază 
și gemetele – Bătaia cu ciomagul pe spate – Bătaia cu sacul de 
nisip – Ancheta cu câinii lupi – Bătaia cu cablul de cupru peste 
gambele picioarelor – Bătaia pe plăgi deschise – Bătaia cu 
ciomagul și apoi aruncarea victimei pe o cale ferată – Bătaia cu 
ciomagul în fiecare zi (era administrată deținuților condamnați 
la termene lungi) – Bătaia cu ciomagul aplicată deținuților puși 
să alerge în cerc în jurul torționarului – „Broasca” – Bătaia 
reciprocă, ordonată de torționari – Un „tratament”, precedat 
sau urmat de înjurături și bătaie, era pedeapsa cu carcera 
însoțită de izolare în celule umede și întunecoase – „Camera de 
chibzuință” – Violarea femeilor și fetelor – Izolarea, de unul 
singur, a deținuților în celule strâmte – Legarea de pat în poziții 
incomode – Interdicția de a fi scoși la WC zile întregi – 
Bărbieritul cu barba „neînmuiată” – Simularea execuției prin 
împușcare – Interdicția ca deținutul să se așeze pe pat sau pe 
dușumea – Cufundarea capului victimei în hârdăul cu apă 
amestecată cu fecale și urină – Înghițirea forțată, de către 
victimă, în timpul torturii, a propriilor fecale (sau ale altora) și a 
urinei – Încălecarea victimei culcată pe podea și legată de mâini 
și de picioare, de către un mare număr de torționari – Forțarea 
victimei înfometate de a ține în gură timp de ore întregi, o bucată 
de pâine, fără a fi permis să o mestece sau să o înghită”. (Extras 
din „Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței”, 
Sighet, Maramureș,) Nu greșim dacă extrapolăm nemernicia la 
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toate închisorile sau lagărele de concentrare românești din 
perioada respectivă. La aceasta aș mai adăuga și Fenomenul 
Pitești sau Canalul Dunăre-Marea Neagră și altele. Oare cum 
poate să uite aceste lucruri „apărarea” lui Sadoveanu când el 
însăși a participat la toate acestea în funcțiile, onorurile, gradele 
și demnitățile avute dea lungul vieții sale mai ales după anul 
1944? Aș mai aminti aici puțin despre mentorul și prietenul 
sovietic a lui Mihail Sadoveanu, cel care la vreme de restriște 
pentru națiunea română a constituit, o adevărată interfață între 
Stalin și Sadoveanu, Andrei Ianuarevici Vâșinski.  

Așadar, pe lângă mențiunile și specificațiile făcute în cadrul 
procesului literar de la Quebec, nu pot să trec cu vederea o 
mențiune, surprinzătoare pentru mine, venită din partea lui 
Claudiu Pădurean*. Câți au știut, sau mai știu astăzi că prietenul 
sovietic (iar după mine, stăpânul lui Sadoveanu) a fost și poate 
mai este cetățean de onoare al Sibiului? Ne spune Claudiu 
Pădurean: „Cum a devenit călăul Vâșinski cetățean de onoare 

al Sibiului. Vasile Hada a aflat că Vâșinski îi va vizita orașul și 
a pregătit festivitatea solemnă în care călăul sovietic a fost făcut 
cetățean de onoare al Sibiului, deși el s-a remarcat doar prin 
cruzimea cu care a condus procesele din timpul Marii Terori din 
URSS și prin zelul depus pentru anexarea unor noi teritorii. 
Vasile Hada îi era recunoscător lui Vâșinski pentru actul său de 
forță, în care torționarul sovietic a bătut cu pumnul în masa 
Regelui Mihai I și i-a impus acestuia, sub amenințarea diviziilor 
sovietice, numirea primului guvern comunist din istoria 
României, cel condus de Petru Groza. Grosolănia lui Vâșinski a 
fost una dintre trăsăturile sale dominante de caracter, 

 
* Claudiu Pădurean jurnalist de 21 de ani în branșă. A colaborat cu instituții 

de presă precum BBC, RFI, Der Spiegel, Spiegel TV, Arte Info, WAZ sau EU 

Observer. În prezent, este corespondent Radio România Actualități și 

coordonează site-urile ClujToday.ro și rețeaua UPNews.ro.  
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manifestată de-a lungul întregii sale cariere puse în slujba 
Răului, ca Procuror a lui Stalin. 

Andrei Ianuarevici Vâșinski s-a născut în anul 1883, la 
Odessa, într-o familie de origine poloneză. Ulterior, familia sa 
s-a mutat în Baku. În anul 1903, Vâșinski, student la 
Universitatea din Kiev, a devenit menșevic, adică membru în 
ramura minoră a partidului comuniștilor ruși, și a fost 
exmatriculat, din cauza agitației revoluționare. El a luat parte la 
revoluția rusească din 1905, iar din cauza participării sale la 
tulburări, a fost arestat în 1908 și închis în Bailov, loc unde l-a 
cunoscut pe bolșevicul Stalin. Între cei doi călăi s-a înfiripat o 
prietenie durabilă, care avea să reziste în ciuda disputelor 
ideologice dintre menșevici și bolșevici. În anul 1909, Vâșinski a 
fost eliberat, s-a întors în Baku, unde i se născuse fiica, Zinaida, 
apoi s-a reînscris la Universitatea din Kiev, la Facultatea de 
Drept. Deși a fost un absolvent eminent, el nu a putut deveni 
profesor din cauza condamnării penale pe care o suferise. Așa 
că el s-a mutat la Moscova, unde a devenit avocat de succes și a 
continuat să activeze ca propagandist menșevic. După revoluția 
rusească din 1917 și după instalarea Guvernului Provizoriu al 
lui Kerenski, Vâșinski a devenit angajat al administrației de stat. 
În această calitate, el a semnat un ordin de arestare pe numele 
lui Lenin, însă ordinul nu a fost aplicat niciodată, pentru că 
bolșevicii au răsturnat Guvernul Provizoriu al lui Kerenski. 
Vâșinski a fost protejat de represalii de vechiul său prieten Stalin 
și a fost angajat la Comisariatul Poporului pentru Alimente. 
Protejat de Stalin și de Lev Kamanev, el a devenit bolșevic din 
1920 și a început să urce scările ierarhice. El a devenit procuror 
și, în 1925, a fost numit rector al Universității din Moscova. 
Astfel, Vâșinski a epurat universitatea de profesorii și studenții 
cu „origine nesănătoasă”. În calitate de procuror, el l-a 
secondat pe Nikolai Kirilenko, autorul primelor procese de 
epurare din interiorul Partidului Comunist, ordonate de Stalin. 
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Iar pentru eficiența lui monstruoasă, Vâșinski a fost numit, în 
1935, procuror general al URSS, principal pion al Marii Terori 
ordonate de Stalin. Vâșinski are pe conștiință sute de mii de 
crime. El a fost acuzatorul care i-a cerut moartea fostului său 
protector, Lev Kamenev, în procesul Zinoviev – Kamenev. În anul 
1939, Vâșinski a devenit vicepremier al URSS și a condus 
operațiunile de ocupare a Poloniei de Est. Un an mai târziu, el a 
coordonat anexarea Letoniei și apoi epurarea Partidului 
Comunist din Letonia. Pentru eficiența sa, el a primit și 
portofoliul de adjunct al Comisarului Poporului URSS pentru 
Afaceri Externe, Veaceslav Molotov. În această calitate, Vâșinski 
a participat, alături de Stalin și de Molotov la Conferințele de la 
Ialta și, apoi, de la Potsdam. În anul 1945, el a fost trimis în 
România pentru a impune comunismul și sovietizarea țării, iar 
apoi a devenit procuror din partea URSS în cadrul Procesului de 
la Nürnberg, al principalilor lideri naziști. Vâșinski a fost numit, 
în perioada 1949 – 1953, până la moartea lui Stalin, ministru de 
Externe. Schimbat din funcție după moartea lui Stalin, el a murit 
de inimă rea, în anul 1954, la New York.” 

Pentru mine comentariile pe această temă sunt de prisos. 
Las libertatea, plăcerea sau neplăcerea de a comenta speța, 
cititorului acestei cărți și al oricărui român modest și de onoare 
care dorește să o facă. Mă chinuie, în continuare, întrebarea 
retorică: Oare azi, pe lista cetățenilor de onoare a Sibiului, 
declarați dea lungul anilor, mai figurează criminalul Vâșinski sau 
l-au șters între timp unii de bună credință și intenție salutară, am 
zis!  

Dr. Mihai Ganea 
Magistrat Expert, TLIQ 
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ȘI ÎNCĂ O INTRODUCERE 

Jocul de-a procesul 
 

 

În primul rând, trebuie să le mulțumesc la toți prietenii care 

au participat la acest „joc de-a procesul” – procuror, expert 

juridic, martori, avocați și jurați, plus simpli spectatori! În „sala 

Zoom” a putut intra oricine a fost interesant de această formă 

nouă de abordare a comunismului. Tribunalul Literar 

Internațional Quebec este interesat numai de primii 20 de ani 

după acea trădare a României din 23 august 1944, perioadă când 

anumiți comuniști, având în spate armatele sovietice de ocupație, 

au săvârșit cele mai oribile crime împotriva poporului român.  

Desigur, ideal ar fi fost ca această carte cu tot ce s-a spus la 

acest proces să fi apărut mai repede, dar, cum se spune pe aici, 

„mieux vaut tard que jamais” sau „better late than never”! Nostra 

culpa! 

Va puteți întreba: De ce acest proces literar al 

comunismului? Și de ce Mihail Sadoveanu este primul 

„judecat”? Veți afla totul citind cartea. Amintesc vorbele atribuite 

lui Voltaire, care ne-au fost și ne vor fi și în viitor – „lege”, 

principiu de bază în „Tribunalul literar”: Je ne suis pas d’accord 

avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort 

pour que vous ayez le droit de le dire. (Nu sunt de acord cu 

ce spuneți, dar mă voi lupta până la moarte pentru ca voi să 

aveți dreptul să spuneți.) Veți vedea că unii români, mai ales 

din România, nu sunt deloc de acord cu marele filosof și scriitor 

francez.  

Lectură plăcută! 

Alexandru Cetățeanu 
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PS. După ce am reușit să scap din „Raiul comunist”, am 

căutat să mă documentez cât mai bine despre viața și activitățile 

culturale ale românilor refugiați prin diferite țări din „infernul 

capitalist”. Mai am și acum, publicații interesante din perioada 

1984-1989. De exemplu, am în mâna revista LUPTA ROMÂNĂ 

– Organ al Consiliului Național Român, din martie 1985. 

Comitetul de redacție (din Paris): Cicerone IONIȚOIU, 

MORCOV Paul, EVOLCEANU Nicolae, CONSTANTI-

NESCU Nicolae, Grigore CARAZA. Citim la pagina 15, un 

articol semnat „Redacția” cu titlul: 6 MARTIE 1945 – Rusia 

impune regimul comunist în România. Iată ce gândeau autorii, 

contemporani oarecum cu Sadoveanu – voi reda numai câteva 

rânduri:  

...........Este dureros, dar adevărat, că oamenii de cultură din 

diferite ramuri de activitate au dat năvală să beneficieze de o 

avansare pe trupul țării sângerânde, trecând peste principii morale 

și de echitate, peste prieteni și șefi, scriind la comandă, slăvind 

crima, furtul și minciuna.  

Numele unora dintre ei demonstrează până unde a mers 

corupția: Gheorghe Călinescu, Constantin Parhon, Simion 

Stoilov, Mihail Sadoveanu (sublinierea mea), Ion Marin 

Sadoveanu, Demostene Botez, Mihail Beniuc, Geo Bogza, 

Eugen Barbu, George Georgescu, Paul Constantinescu, Traian 

Săvulescu, Gheorghe Moisil, Traian Ionașcu...afundându-se-n 

mocirlă au început să tragă și pe alții........ 

Dar mai bine scanez articolul să îl puteți citi în continuare: 
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Nu-i așa că orice alt comentariu ar strica frumusețea acestui 

articol – document istoric?  

A.C. 
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PARTEA I 
Procesul 

 

 

CONVOCARE (prin email) 

 

Dragi prieteni, 

 

Așa cum am propus în cadrul cenaclului Destine Literare și 

sunteți la curent (aceia dintre dumneavoastră care ați fost 

prezenți), începem primul „Proces al comunismului” sâmbăta, 6 

martie, începând cu ora 12:00 EST (19:00 în România). Inculpat 

– Mihail Sadoveanu, născut pe 5 noiembrie 1880 și decedat pe 

data de 10 octombrie 1961. Va fi găsit vinovat, va fi condamnat 

(postmortem) sau va fi achitat? Nu știm, jurații (participanții la 

Proces) vor decide, după ce vor asculta pe procurorul acuzator, 

argumentele avocaților apărării, martorii, întrebările ce vor 

apărea etc. 

 

„Scopul inițierii acestui absolut inedit mod de condamnare 

a crimelor comuniste este în exclusivitate unul moral, de a da de 

gândit asupra actelor abuzive săvârșite de un regim criminal în 

numele unor pretinse idealuri luminoase.” (avocat Dorin Nădrău) 

 

Instanța va fi alcătuită din: 

 

Alexandru Cetățeanu, Judecător (moderator) 
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Virginia Paraschiv, Procuror, acuzator 

Mihai Ganea, Expert magistrat 

Ion Corbu și Dorin Nădrău, Avocații apărării 

Carmen Stănescu și Valentin Luca, Grefieri 

 

Dumitru M. Marin va fi martor al Acuzării. 

 

Jurați – participanții care vor „intra în sala Zoom” și care se 

vor implica să voteze (vinovat, nevinovat sau abținere), după ce 

vor asculta deliberările, vor analiza documentația la dosarul 

învinuitului (atașată) etc. 

 

Orice decizie va putea fi contestată, cu drept de apel în 30 

de zile. 

 

Această acțiune pe Zoom, unică în istorie (după știința 

noastră) este inițiată de TRIBUNALUL LITERAR 

INTERNAȚIONAL QUEBEC (vedeți sigla) care nu este asociat 

cu cenaclul Destine Literare. 

Amănunte, veți afla sâmbăta – cei care sunt interesați de 

acest...proces, evident. 

 

Mulțumim colegului nostru la Cenaclu, avocatul scriitor 

Dorin Nădrău și dr. Mihai Ganea, plus judecătorului prieten al 

domniei-sale care ne-a ajutat cu idei, orientându-ne primii pași în 

această acțiune specială și unică.  

 

Grefieri, 

Carmen Camelia Stănescu-Luca 

Valentin Luca 
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A DOUA CONVOCARE (la rejudecare) 

 

Stimate doamne și domnișoare, stimați domni, 

 

Vă rugăm să primiți calde salutări de la Montreal! 

CHRISTOS A ÎNVIAT! 

 

Așa cum știți (cei care ați fost prezenți), primul „Proces al 

comunismului” a avut loc sâmbăta, 6 martie 2021. Acuzatul – 

Mihail Sadoveanu, născut pe 5 noiembrie 1980 și decedat pe data 

de 10 octombrie 1961, a fost achitat. Șaisprezece jurați l-au 

considerat nevinovat, iar 7 jurați s-au abținut.  

Pe data de 8 mai, începând cu ora 11:30 la Montreal (18:30 

în Ro.) procesul se va rejudeca. Motivele pentru care s-a luat 

această decizie, de rejudecare și nu recurs, vor fi anunțate la 

ședință. 

Reamintim: „Scopul inițierii acestui absolut inedit mod de 

condamnare a crimelor comuniste este în exclusivitate unul 

moral, de a da de gândit asupra actelor abuzive săvârșite de un 

regim criminal, în numele unor pretinse idealuri luminoase.” 

(avocat Dorin Nădrău) 

Jurații, vor fi și de data aceasta participanții care vor „intra 

în sala Zoom” și care se vor implica să voteze (vinovat, nevinovat 

sau abținere), după ce vor asculta deliberările (oricine va avea 

dreptul la opinie), vor analiza documentația la dosarul 

învinuitului (revizuită, atașată la acest email), noi mărturii 

(Monica Ligia Corleanca și Ștefan Dumitrescu) etc.  

 

Orice decizie va putea fi contestată, cu drept de apel în 30 

de zile. 
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Această acțiune pe Zoom, unică în istorie (după știința 

noastră) este inițiată de TRIBUNALUL LITERAR 

INTERNAȚIONAL QUEBEC (vedeți sigla) care nu este asociat 

cu cenaclul Destine Literare. 

 

Alte informații veți afla sâmbătă – evident, cei care sunteți 

interesați de acest gen inedit de proces și veți putea să participați. 

Grefieri: 

Carmen Camelia Stănescu-Luca 

Valentin Luca 

REJUDECARE 

 

PREAMBUL 

(discuții libere înainte de a începe procesul) 

 

Conf. univ. dr. ION CORBU- în continuare CORBU: Am 

suficiente argumente să susțin această nevinovăție a lui Mihail 

Sadoveanu și cred că jurații vor avea cam aceleași sau cel puțin 

același ton, sau cel puțin nu au idei preconcepute și vor avea ideea 

să accepte că există și vor exista și puncte de vedere diverse sau 

diferite. Ceea ce eu trebuie să recunosc, domnul Alex 

Ștefănescu..., Alex Cetățeanu, întotdeauna îl botez cu criticul, a 

făcut un lucru foarte bun și anume că... domnule, cu toate că 

prima dată m-a revoltat ideea, dar pe urmă am constatat c-a 

procedat la un lucru foarte, foarte bun, a resuscitat interesul pentru 

opera lui Sadoveanu; cu această idee am redescoperit ceea ce 

citisem cu ochi de copil, de exemplu, eu, cartea asta cred că de 

vreo cincizeci de ani de când n-am mai pus mâna pe ea, am 

căutat-o în bibliotecă, nu știu dacă se vede, 

    Alexandru Cetățeanu, în continuare numit JUDECĂTOR 

Mitrea Cocor? 

CORBU Da, Mitrea Cocor  
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JUDECĂTOR Ridicați-o mai sus un pic, ridicați-o... 

CORBU Imediat, numai un pic, este o ediție din... vai, iată 

că n-are anul, RPR, n-are nici aicea anul..., nu văd anul, tirajul, nu 

știu ce,... 1964 – deci cartea asta este din 1964, se vede cumva? 

JUDECĂTOR Nu știu de ce nu se vede 

CORBU Nici eu nu știu, probabil Podul de la San 

Francisco. Am pus mâna pe ea, ce n-am reușit să găsesc, dar a 

fost o chestie extraordinară, pentru că, cu această ocazie, 

Academia, nu cu această ocazie, Cu această ocazie, domnul 

președinte au Uniunii Ziariștilor, domnul Doru Dinu Glăvan, a 

primit din partea Academiei o colecție excepțională, care-i 

dedicată lui Mihail Sadoveanu, și se cheamă chiar așa, 

„Sadoveanu 140”. Eu care eram care tunam și fulgeram, asta este 

(arată cartea) împotriva Academiei că au scos niște volume din 

care Sadoveanu nu făcea parte. Cum domnule, e posibil așa ceva? 

Dar bine chiar acum, perioada asta au scos o colecție de lux, 

Sadoveanu 140, în care sunt publicate niște opere de-ale lui 

Sadoveanu, și sunt și niște eseuri de mari personalități. Și când 

m-a auzit că eu sunt ușor inflamat, păi zice, uite domnule eu am 

chestiunea asta, eu m-am dus la dumnealui acolo, și când mi-a 

arătat pe loc, așa am citit, am răsfoit volumul, sunt niște lucruri 

deosebite, dar cel puțin două mi le-am rezervat și cu acceptul 

dumneavoastră, o să-mi rezerv plăcerea să le citesc, la momentul 

respectiv, pentru că ceea ce eu intuiam și ceea ce eu aveam ca 

argument, am găsit întâmplător și spre norocul meu, am găsit 

cristalizat de către Teodor Codreanu, și foarte foarte bine 

cristalizat, așa încât în pledoaria pe care o voi face, o voi face 

referire și la chestiunea asta. În tot cazul, am înțeles că și la, la 

această nouă sesiune, să zic așa, de proces, se mai poate face un 

recurs sau nu știu cum i-a zis, un apel,?? 

JUDECĂTOR Recurs. 

CORBU Păi ăsta ce-i, e recurs sau apel? 
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JUDECĂTOR Acesta e..., păcat că n-ați primit emailurile 

CORBU Astăzi am primit invitația  

JUDECĂTOR Nu... dar înainte, scrie REJUDECARE. 

Vali Luca a scris recurs, dar se rejudecă. 

CORBU Vă rog, acuma, bon, problema este că și această 

rejudecare înseamnă că mai permite o cale de atac. 

JUDECĂTOR Exact. 

CORBU Și mă gândesc, să ne imagină, că noi suntem, noi 

ne putem juca, să spunem așa, ideatic, mă gândesc să imaginăm 

atâtea căi de atac, până când reușim să-l condamnăm pe 

Sadoveanu. Ce ziceți? 

JUDECĂTOR Nuuu, nu e interesul acesta, deloc, oricum 

nu avem interesul să-l condamnăm pe Sadoveanu, doamne 

ferește, interesul este să aflăm adevărul, acesta este interesul. 

CORBU Este corect și adevărul, după părerea mea nu 

poate fi escamotat adevărul de la fond, sub nicio formă, mai ales 

că nu s-au adus argumente, să spun așa, serioase și elementare. 

(Melania îngână aprobator). Prin urmare sunt încă revoltat că ați 

adus în discuție o asemenea personalitate, după aceea am constata 

că ați făcut foarte bine că ați resuscitat interesul pentru Sadoveanu 

și lumea a intrat în analiză, a recitit opere, a făcut trimitere, a văzut 

ce bogăție, ce lucruri deosebite a făcut acest om, căruia, personal, 

în urma acestui proces, am de gând să deschid o listă de 

subscripție, să-i construim o statuie, noi aceștia care am încercat 

să-l judecăm. 

JUDECĂTOR Să-l judecăm, nu să-l condamnăm, e o 

mare diferență între a condamna și a judeca. Noi analizăm. 

CORBU Da, dar la fond, dacă vă amintiți, s-au dat niște 

sentințe de condamnare de ceva așa, de trebuia să-l mutăm 

undeva pe planeta Marte, deci a fost clar condamnare, adică 

propunere de condamnare. 

JUDECĂTOR A fost propunere. 
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CORBU Propunere de condamnare, corect. 

JUDECĂTOR Nu puteau fi validate propunerile, decât de 

jurați. Și jurații sunteți cei ca dumneavoastră, care ați participat. 

CORBU Da. 

JUDECĂTOR O să spun când vom începe. Interesul 

nostru nu este să-l condamnăm, ci să aflăm adevărul, să vedem 

ce model este pentru generațiile următoare. 

CORBU Și nu vi s-a părut că la fond am aflat adevărul? 

JUDECĂTOR Probabil, nu știu. Dar există multe rețineri 

și nu s-au discutat toate aspectele. De exemplu, nu s-a discutat 

deloc, jurisprudența, care se va discuta astăzi. 

CORBU La ce jurist prudență vă referiți? 

JUDECĂTOR Jurisprudența internațională 

CORBU Ok, am înțeles, am înțeles, asta voiam să aud, e în 

ordine, e perfect. Numai că aici am să vă atenționez la următorul 

aspect, este foarte, foarte periculos. În argumentație, și în 

principal în argumentația științifică, după cum bine cunoașteți, 

noi utilizăm o metodă care se cheamă analogia. Ei bine, analogia, 

dacă nu e utilizată corect, analogia este o metodă foarte perfidă, 

ca să nu zic perversă, de argumentație, prin urmare nu are valoare 

cognitivă, suficient de corectă și de bună, pentru că există 

posibilitatea următoare, pentru că tot analogie, și eu pot să-mi 

asum lucrul ăsta, orice teză îmi spune cineva, eu pot s-o 

demonstrez cu metoda analogiei, dar pot să demonstrez, tot prin 

metoda analogiei, și antiteza oricărei teze, prin urmare, dacă 

analogia nu este făcută corect, este total ca metodă, o metodă 

neștiințifică și fără valoare de adevăr. Și în momentul în care faci 

analogia, poți foarte ușor să introduci elemente perturbatoare. 

Dacă analogia nu e corectă, poți să ajungi la orice concluzie. Deci 

mare atenție, eu știu la ce vă referiți și-mi rezerv dreptul pentru 

când voi interveni, să fac referire la analogia care s-a propus în 
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rechizitoriu, și care este total pe departe este mai mult decât un 

sofism, este o analogie incorectă. 

JUDECĂTOR Bine, ...opinia dumneavoastră, unii au altă 

opinie. 

CORBU Dar presupun că acceptăm ideea de principiu, că 

aici, fiecare ne susținem opiniile, sau, eventual mai susținem și 

opiniile altora. 

JUDECĂTOR Absolut, absolut. 

CORBU E în ordine, absolut de acord. 

JUDECĂTOR Analizăm și dacă și alții vor considera că 

nu e bine să ne uităm la ce s-a întâmplat în alte țări, în situații 

similare.. 

CORBU Ei ei, similaritatea aici este. A existat cineva în 

România, care a fost declarat infractor ca în procesul de la 

Nürnberg, antisemit de exemplu, sau au fost judecați pentru 

activități gen Auschwitz, Birchenau. În Franța așa s-au întâmplat 

și de aceea au fost condamnați unii. În România, nici vorbă de așa 

ceva. 

JUDECĂTOR Știu că mișcarea legionară a fost achitată la 

Nürnberg. 

CORBU Prin urmare orice analogie pe tema asta invocând 

Franța, este nulă de drept, pentru că este imperfectă. 

JUDECĂTOR Nu, asta-i părerea dumneavoastră. Eu cred 

că orice colaborare cu dușmanul țării, e comparabilă. 

CORBU Dumneavoastră spuneați că ați ați făcut armata. 

JUDECĂTOR Șase luni. 

CORBU Când ați făcut armata în alea trei luni, pe care 

le-ați făcut ați făcut și tactică militară. Vă amintiți că pe noi, eu 

am rămas șocat atunci, în armată, când ne-au vorbit de un concept 

care se chema „Viclenia Militară”. Eu nu-mi imaginam, eram cu 

capul în Schopenhauer, Kant etc etc și s-a vrut deodată așa, parcă 

m-a lovit cu leuca în cap, viclenia militară. Mai târziu am înțeles 
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care este, pentru apărarea țării, sunt aicea permise și Machiavelli 

ne dă dreptate, sau noi îi dăm dreptate lui Machiavelli, aproape 

orice este posibil și acceptabil dacă îți aperi țara. 

JUDECĂTOR Mai sunt și proverbe românești care sună 

așa: Te faci frate cu dracul ca să treci puntea. 

CORBU Ai naibii românii, ce dreptate au! 

JUDECĂTOR A venit maestrul Gheorghe Cărbunescu. 

Să trăiți maestre! Vă iubim bine ați venit! Un gorjean. Dar știți că 

și Sadoveanu era gorjean, după tată? 

CORBU Să ne trăiască! Da, știm, mama era fiică de răzeș 

și tatăl era gorjean. Unde să nu fie olteni în... 

VOCE și chip neidentificate de mine: 

Am găsit oameni care spun că era din Sadova, din județul 

Gorj, și alții care spun că era din Sadova de lângă, de lângă... de 

acolo de unde a fost..., de unde-i Dodon. 

Râsete prelungite 

CORBU Aoleu ce subiect ați adus în discuție. Știți că vor 

fi alegeri anticipate. 

VOCE Unde? 

CORBU În Moldova. În Moldova de peste Prut. 

VOCE De răsărit. 

CORBU Eu îi zic România de peste Prut. Alegeri 

anticipate, să vedem cum vor funcționa. Cei care numără voturile, 

că de acolo se trage... 

VOCE Ei, păi da.. 

JUDECĂTOR Să ascultați o doamnă Cristina Novac, 

...s-a supărat numai la ideea că vrem să aflăm adevărul și mi-a zis 

să-i scot adresa... lucru pe care-l fac cu plăcere. 

CORBU Dar nu se pune problema să aflăm adevărul, 

pentru că adevărul îl știm, ci să întărim adevărul,  

JUDECĂTOR Noi nu-l știm, dumneavoastră îl știți. 

CORBU Cei care nu-l știu, îl află. 
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JUDECĂTOR Eu nu știu și de asta am inițiat procesele 

comunismului.                                                                    

 CORBU V-ați luat blocnotesul pentru notițe? 

JUDECĂTOR Am aicea tot (și arată aparatura de 

înregistrare). 

CORBU A, perfect perfect perfect. 

JUDECĂTOR Înregistrăm totul. Pentru că în cartea pe 

care o vom scoate, cu aceste procese, nu numai acesta, următorul 

a fost propus Zaharia Stancu. Deci vom reproduce totul ad 

litteram. Nu ne permitem să schimbăm o virgulă. Așa că domn 

profesor Ion Corbu, tot ce-ați spus, va rămâne pentru posteritate. 

CORBU Și va fi în favoarea sau defavoarea lui, nu? La 

viitorul proces Ion Corbu. 

Valentin Luca – în continuare LUCA Peste douăzeci de ani 

îl judecăm pe Ion Corbu. Râde cu poftă, iar Corbu, da și nu prea. 

CORBU Avem noi un talent, românii ăștia.. Domnule 

Cetățeanu, că dumneavoastră le știți pe toate, vă e cunoscut un 

domn Nicolas Dima? 

JUDECĂTOR Ei,... cum nu, suntem prieteni. 

CORBU Ia să-l întrebați și de mine. Eu sunt prieten cu 

domnia sa și a scos un volum, căruia i-am făcut o recenzie, poate 

trimit să vedem unde o publicăm. 

LUCA Hai să-ți explic, când ai fundalul în spate și orice 

apare altă culoare, verde, nu se vede nimic că astea nu sunt, nu se 

vede nimic că are verdele în ea, verdele dispare, pentru că asta se 

folosește în televiziune. Acum, așa un pic. Acest domn Nicolas 

Dima...Păi se conectează la fiecare cenaclu, este Nicolas Dima 

din State. 

CORBU A, pardon, pardon, am creat o confuzie. 

LUCA E Nick Dima, a fost la Vocea Americii. 

CORBU Așa-i, ai dreptate.(Luca Râde insistent) Roșa, 

Vali, Roșa. 
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LUCA Asta este, a venit primăvara roșelor. 

CORBU Este un român excepțional. 

JUDECĂTOR A venit doamna Victoria de la Montreal. 

Poetul Teodor Morar de la Caracal. Părintele Gabriel. Gabi 

Păsărin, o fi doamna Păsărin de la Craiova? A venit ziarista 

Lucreția Berzintu. A venit doamna Maria Găitan, scriitoarea 

Maria Găitan din Tel Aviv. Ne adunăm, ne adunăm. 

CORBU În două trei zile suntem toți. 

JUDECĂTOR Păi nu, interesul este să nu fim prea mulți. 

Acolo..., nici prea mulți, nici prea puțini. 

CORBU Sper că nu să avem ca țintă să fim câți trebuie și 

cine trebuie. 

JUDECĂTOR A venit doamna procuror Virginia 

Paraschiv și alături, domnul expert juridic, domnul doctor chirurg 

scriitor Mihai Ganea. 

Virginia Paraschiv Bine v-am găsit, cu tot dragul, cu tot 

binele și cu dragul către toți. 

Dr GANEA Sper să ne auziți, de data asta. 

LUCA Da, auzim. 

Virginia Paraschiv și Mihai Ganea Mulțumesc, Valentin. 

LUCA Suntem aici. 

VIRGINIA Voi sunteți pe tunuri. 

LUCA Păi da, vedeți că e lumina puternică, în spate la voi. 

Se vede fața întunecată. 

JUDECĂTOR Domnul doctor Mihai Ganea a operat 

cincisprezece mii de oameni, cincisprezece mii de operații 

complicate, nu mă refer la operații simple, este un om 

extraordinar, originar din Baia Mare, apreciat foarte mult pentru 

dragostea pentru țară, pentru adevăr.  

(Virginia Paraschiv, Mihai Ganea și Luca Vali, pun la 

punct luminozitatea de transmisie de la Baia Mare.) 

LUCA Ia uite, s-a conectat și Dorin. 
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DORIN Christos a Înviat! 

CORBU Adevărat a înviat, mi-ați dat emoții, domnu 

avocat. 

CORBU Credeam că rămân singur în bârlogul lupilor. 

LUCA Vezi că s-a mutat în America și și-a pus Golden 

Gates în spate. 

DORIN În virtutea meseriei,... fostă. În virtutea meseriei 

din cealaltă viață, îmi place de mă-nnebunesc, două expresii 

de-ale lui Norman Manea. Prima este din prima viață, deci de 

când era în România, și-a doua Casa Melcului. Domn profesor, 

casa melcului vă privește, deci limba română este Casa Melcului. 

CORBU Așa este, dar văzând că trece timpul și nu vă mai 

conectați, am gândit că forțe obscure au vrut să vă scoată din 

circuit, ca să rămân singur aici, ca să fiu pradă mai ușoară. 

DORIN Nu vă pot lăsa, păi întâi pun lucrurile la punct, și 

apoi, după aia plec, că...  

CORBU Mulțumesc din suflet, sunt convins, mulțumesc 

pentru sprijin. Cu asemenea avocați, gata, procesul e câștigat, mai 

mult decât câștigat. 

LUCA Teoriile conspirației.. 

JUDECĂTOR Domnul Grefier, Vali Luca! 

LUCA Aici suntem. 

JUDECĂTOR Scoateți din lista noastră pe doamna 

Cristina Novac, scoateți din listă, să nu-i mai trimit pe viitor, mi-a 

cerut s-o scoatem din listă. Asta am rugat întotdeauna, vă rugăm 

să ne anunțați dacă sunteți  cumva din greșeală pe lista noastră, că 

nu vă interesează... 

CORBU Acuma eu sunt în partea cealaltă, eu tot insist să 

mă puneți și pe mine pe lista aia, am tot rugat, 

LUCA Ești în listă, ești. 

CORBU Și niciodată nu mă treceți în listă. Eu nu sunt în 

listă. 
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LUCA Ești în listă. 

CORBU Haide mă Vali, lasă că am văzut eu, e toată lumea, 

eu nu sunt. 

LUCA Corbu Uite, Ion Corbu. 

CORBU Stai, pe emailuri sunt, dar în invitația 

aceea...participă, vor participa, eu nu sunt niciodată acolo, sau 

foarte rar, o singură dată 

LUCA Păi acolo în invitație sunt cei care vorbesc sau...  

CORBU Nu sunt eu, nu sunt acolo. 

LUCA Stai să mă uit acuma. 

CORBU Ai dreptate, eu sunt la și ceilalți. 

Dr GANEA Vali, Tu ai și o listă neagră. 

CORBU Nu sunt în lista lungă, atunci când nu vorbesc. 

LUCA Ai dreptate, o să mă ocup săptămâna asta. 

JUDECĂTOR Suntem cam gata, a intrat și părintele 

Ichim. 

Preotul poet Dumitru Ichim, în 

continuare -PĂRINTELE De azi dimineață apăs pe butoane și 

nu pot să intru. 

JUDECĂTOR A intrat doamna profesoară Anca Sârghie. 

Părinte Ichim, vă rugăm frumos, puteți să binecuvântați această 

întâlnire a noastră, acest proces, să nu intre Necuratul, să ne 

reculegem, să ne iubim, să fim ca frații, 

PĂRINTELE Mesajul este scurt, haideți să încercăm cu 

toții să cântăm Hristos a înviat! 

Părintele dă binecuvântarea în numele sfintei treimi; Tatăl, 

Fiul, Sfântul Duh. 

Se cântă imnul liturgic.  

Spune Tatăl Nostru.(moment frumos, sincer frumos). 

JUDECĂTOR Deci avem pe doamna vicepreședintă 

Melania Caragioiu, vă vedem, dar nu vă auzim. A venit și 

doamna doctor Iulia Deaconu. 
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MELANIA Adevărați români, mulți au venit, iar ceilalți 

sunt pe drum. Îi așteptăm cu plăcere. 

JUDECĂTOR Deci suntem 22, dacă vom considera și 

fluviul Saint Laurent, dar, în realitate la multe computere sunt 

doi - trei oameni; fără greșeală, putem spune că suntem 30 de 

oameni în sală, sau mai mulți chiar. Deci nu este ca la cenaclu, 

dar suntem suficienți ca să începem acest nou proces al lui 

Sadoveanu. Deci sunteți de acord să începem? 

Audiența participantă, aprobă în unanimitate. 

JUDECĂTOR Bine ați venit, mă bucur să vă văd, mi-era 

dor să vă văd, atâtea sărbători, vedeți, ne-am văzut mai rar. Ne-am 

mai văzut, dar la cenaclul din Denver / Colorado. O să vină în 

curând și Sebastian Doreanu, chiar am vorbit.  

Prof. univ. dr. Anca Sîrghie (în continuare – ANCA) Noi 

zicem că era timpul chiar timpul să ne revedem. Am suferit, ne-ați 

lipsit foarte mult, domnu Cetățeanu. 

JUDECĂTOR Sâmbăta viitoare o să avem cenaclul, îl 

vom avea cu noi pe profesorul Pierre Maurel, de la Universitatea 

din Montreal; un om deosebit, care are un program încărcat. 

LUCA Trăiește ca francez în Montreal, dar vorbește 

românește. 

JUDECĂTOR Va fi interesant, o să vedeți. Suntem în 

doliu, aici, la Montreal, în Canada. L-am pierdut pe Herman 

Victorov, un om extraordinar, mare român patriot; mi se rupe 

sufletul că nu am apucat, voiam să-l avem la cenaclu, a scris cărți 

excepționale. Dar a trecut timpul și acum nu pot să-l mai invit, 

este undeva printre stele. Dumnezeu să-l ierte. Putem să ținem un 

moment de reculegere? 

(Sala ține un moment de reculegere, cu mult respect. 

Părintele poet Dumitru Ichim propune ca Herman Victorov 

să fie numit, post mortem, membru de onoare al cenaclului.) 
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JUDECĂTOR A fost membru de onoare al Asociației 

Scriitorilor Români din Canada, cât eu am fost președinte și cred 

că o să-l punem membru de onoare, desigur.  O să vorbesc cu... o 

s-o invit pe Mihaela Ignat, care era om de încredere al scriitorului, 

cu care a scris ultima carte, Sub aripa neagră a războiului. O să 

o invit pe Mihaela să ne spună câteva cuvinte, data viitoare. 

VICTORIA NECULA Vreau să vă salut și eu, mulțumesc 

pentru invitație, abia acum am reușit să-mi conectez camera, am 

fost în vacanță câteva zile și n-a mai vrut, vă urez tuturor Hristos 

a înviat, pentru că El e permanent în sufletele noastre și mă bucur 

din suflet să vă revăd, mi-ați lipsit, chiar și pentru două săptămâni, 

dar se simte lipsa acelei vibrații, acelei...  

ANCA Așa zic și eu, Victoria, te sărut cu drag. 

JUDECĂTOR Sărut mâna și pupați-o pe Dora (o cățelușe 

cuminte...). 

LUCA Mulțumim Victoria că ne lași să continuăm. 

Fantastică spontaneitate de punere elegantă la punct. Câteva 

secunde și vă suprim microfonul și rămâne pentru cei care 

vorbesc. 

(Doamna Irina Airinei, domnul Valeriu Moldoveanu 

primesc binețe de la Judecător).  

ANCA Platoul cu prăjituri virtuale (arată un platou cu 

prăjituri apetisante). 

VOCE Am salivat ,,, 

LUCA Anca, data viitoare le dai și șervețele (zâmbete de 

aprobare...). 

JUDECĂTOR Avem o problemă cu emailurile, unele nu 

s-au primit nici în spam. 

ANCA Domnu Corbu, se vede lumina din față. 

LUCA E de la pod...  

(Joc de cuvinte pe numele Corbu. 

Jocuri iuți spirituale: Corbu, Luca 
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Impresii de călătorie, ratări de întâlniri cu oamenii 

importanți...) 

CORBU Să-l mai invităm pe dl Nick. 

LUCA Oricum vorbește ce trebuie nu ce vrem noi. (Luca, 

spiritual către Corbu, care nu uită să precizeze cum a colindat și 

el toată America, citindu-l pe Nick.) Data viitoare îți explic eu 

cum e cu Ontario, Montreal și Quebec. 

JUDECĂTOR (Aduce atmosfera în tonalitate serioasă, 

invocând ura lui Stalin față de scriitori, considerați principalii 

vinovați, care trebuie exterminați.) Aflați ce a spus Stalin 

prietenilor lui, Churchill și Roosvelt la întâlnirea de la Teheran, 

din 1943 (din cartea 1944 – FDR and the Year that Changed the 

History, de Jay Winick). A spus clar, „ca să controlăm poporul 

german, trebuie să omorâm 50 de mii de elite”. S-au deschis 

recent arhivele și așa știm, am o carte. Roosvelt a replicat că nu e 

de acord, „poate 49 de mii de intelectuali”, nu 50. Ce ironie! Dar 

Stalin se gândea la milioane, a spus 50 de mii ca să nu-i sperie pe 

cei doi prieteni. Iar în România predată sovieticilor de aliați, s-a 

aplicat metoda lui Stalin. Și unii au colaborat cu bolșevicii, alții 

nu au colaborat. Unii au preferat să devină victime. Alții au zis... 

să stau așa, să fiu viclean, cum zice domnul avocat Ion Corbu 

(despre Sadoveanu). Deci nu vrem altceva decât să aflăm 

adevărul, ascultând argumentele ambelor părți, mărturii...și 

numai așa vom putea trage niște concluzii, poate cele corecte. 

 

19: 41. 53  Va începe procesul propriu zis. 

 
 

MAGISTRATUL EXPERT MIHAI GANEA  

Pledoarie rejudecare 

TRIBUNALUL INTERNAȚIONAL LITERAR DE LA 

QUEBEC 
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DECIZIA – PENTRU REJUDECAREA SPEȚEI SADOVEANU 

MIHAIL 

 

INSTANȚA (Magistratul Expert) 

SPEȚA: Mihail Sadoveanu 

DATA: 30 martie 2021  

DECIZIE: Trimiterea Cauzei la Instanța Primară pentru 

Rejudecare. 

MOTIVE: Dreptul la un proces echitabil este un drept 

complex, fiind întemeiat pe o multitudine de principii și garanții 

procesuale. Acestea se află într-o interdependență și condiționare 

reciprocă. Încălcarea dreptului la un proces echitabil, prin 

nesocotirea unei dispoziții legale care reglementează 

desfășurarea procesului, nu poate duce în mod automat la 

concluzia că hotărârea este lovită de nulitate absolută. Și nici că 

se impune trimiterea spre rejudecare.  

Dar în prezentul demersul procesual și procedural se poate 

ierta vinovatul, din clemență.  

Însă nu se pot ierta greșelile vinovatului, pentru că acestea, 

au produs daune grave vieții publice culturale.  

- Mihail Sadoveanu a creat precedentul unui anti model de 

scriitor.  

-A încălcat autonomia actului creator și a abandonat 

scriitura în favoarea activităților politice malefice. 

- Apreciez că pentru rejudecare, acuzatorul a făcut uz 

nuanțat de precedentul jurisprudenței franceze în spețe analoge. 

Dar noi nu suntem de acord cu condamnările la moarte sau 

muncă silnică, întrucât acestea nu mai corespund conjuncturilor 

istorice actuale, dar nici conștiinței noastre.  

-Oprobiul public și uitarea și-au făcut efectul unui 

avertisment privind onoarea de conștiință a unui intelectual.  
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Domnule Președinte, Domnilor Jurați, Onorată și distinsă 

Curte, 

Înainte de a asculta cuvântul doamnei Procuror General, 

conform uzanțelor și practicilor juridice internaționale, voi atrage 

atenția Tribunalului asupra a două capitole esențiale care se cer 

dezbătute cu mare atenție și celeritate. 

Primul capitol îl voi dezvolta succint eu și mă refer la 

„Culpa metafizică” iar al doilea capitol, care cade în sarcina 

doamnei Procuror General, ține de „Jurisprudență”.  

 

CULPA METAFIZICĂ 

La nivel planetar, nazismul a fost condamnat definitiv. 

Definitiv și irevocabil. Dar comunismul? Aici lucrurile se 

complică. Fără să exagerăm, noi observăm evoluția și propagarea 

prin contagiune a bolșevismului inițial, până la la fanatismul 

doctrinar și fundamental promovat de bolșevici și de urmașii lor 

moderni. Comunismul nu a fost condamnat, cu toate că a depășit 

ca dimensiune și rezultate politice catastrofale, orice închipuire. 

Ororile și victimele comunismului întrec înmiit ororile lumii, dar 

cu toate acestea lumea nu are de gând să condamne comunismul, 

ca exemplu de catastrofă apocaliptică a speciei umane. Dar mai 

ales s-a instalat o tăcere echivalară cu complicitatea, asupra 

responsabilităților individuale. Dimpotrivă, bolșevismul și neo 

bolșevismul sunt tot mai actuale și prezente în ideologia politică, 

faptică sau speculativă modernă, extinzându-se cu repeziciune ca 

o picătură roșie într-un pahar cu apă clară de stâncă. 

Ca prim Marker de sensibilitate a morbidității comunistoide 

românești rămâne sindromul, numit de noi într-o lucrare (A doua 

zi după, Mihai Ganea) cu subiect special, „răcirea inimilor”. 

Sindromul de răcire a inimilor. Îmbolnăvirea lumii, cu alte 

cuvinte. Semiologia recunoașterii sindromului, începe, la români, 

prin constatarea absenței sau ne conștientizării culpei metafizice, 



33 

pierderea Codului Onoarei. Românul este dispus să recunoască 

orice, numai că este bolșevic sau neo bolșevic nu! Dar 

nerecunoașterea culpei roșii sau cenușii duce, nemijlocit, la 

dispariția oricărei urme de demnitate umană. Pierderea Codului 

Onoarei, sau pierderea demnității umane duce la frenezia 

comunistoidă de care am vorbit deja.  

Între culpa penală, morală și politică se introduce 

obligatoriu culpa metafizică (Jaspers).  

Culpa metafizică, este o fatalitate care conduce la 

distrugerea autonomiei personale și a demnității umane.  

Culpa colectivă se raportează la o responsabilitate totală, 

care ne angajează în orice situație. Un război purtat de țara mea 

mă face coresponsabil, chiar dacă eu personal, în morala mea 

privată, n-am acceptat această decizie; însă întotdeauna am avut 

alternativa activismului civic, a emigrării (Sartre) sau a tăcerii 

bine controlate Din moment ce n-am optat pentru nici una din 

aceste soluții, înseamnă că am acceptat situația și sunt deci 

(co)responsabil pentru tot ceea ce se întâmpla. 

Faptul că învinuitul Mihail Sadoveanu a asistat, pasiv, ca 

om, la maltratarea semenilor săi, denigrarea acestora, morală sau 

profesională, înjosirea, blamarea, hărțuirea sau anularea dreptului 

la subzistență, la unii, îl făcea mai vinovat în fața propriei sale 

conștiințe decât un criminal ordinar de drept comun. Faptul că a 

trăit nestingherit, fără cod și fără reacție în mijlocul unei lumi 

alături de colegii sau frații săi, oameni ca și dânsul, fiind tratat cu 

„regim special”, fără să ia vreo poziție, atitudine sau reacție, îi 

afectează grav factura sa umană, chiar în detrimentul celei 

profesionale sau intelectuale. Mihail Sadoveanu a pactizat cu 

nemilosul cotropitor sovietic acceptând, de bunăvoie și nesilit de 

nimeni colaborarea și supunerea oarbă până la dimensiunea 

criminală de trădare a patriei și poporului român. 
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Fac precizarea că Mihail Sadoveanu era amfitrion, 

amfitrion cu program special în casele de protocol date în 

folosință de statul român bolșevic. A fost amfitrion, cu program 

oficial, pentru. delegațiile sovietice. Înțeleg că era un om de mare 

încredere politică, și pentru staliniștii sovietici(a se vedea 

imaginea liderilor staliniști din anexă), și pentru haita bolșevică 

românească.  

Dar Mihail Sadoveanu depășește rolul de amfitrion pentru 

distracția membrilor delegațiilor sovietice, pentru vânătoare 

urmate apoi de ospețe. Mihail Sadoveanu, a fost amfitrion pentru: 

Andrei Vâșinski(fost Procuror General al Uniunii Sovietice – 

URSS, în timpul marilor procese, convertit în diplomat sovietic 

cu pumnul de fier), și Vladimir Kemenov (Din 1940 până în 1948 

a ocupat funcția de președinte al Consiliului de administrație al 

Societății All(OL)-Union pentru relații culturale cu țările străine) 

în timpul vizitelor lor din 1944. E cel puțin straniu că un scriitor 

i-a primit „în ospeție privată” pe doi dintre cei mai monstruoși, 

cruzi și vicleni, oameni politici sovietici. Carierele acestora sunt 

înseși expresia cruzimii programelor bolșevice. Nu se știe ce a 

discutat cu aceștia, ce s-a pus la cale pentru distrugerea planificată 

a României și a poporului român. Și în zilele noastre, aceste 

lucruri sunt secrete clasificate. Acestea și multe altele. Se poate 

observa însă cariera fulminantă a „scriitorului”: propagandă, 

legislație, instituții culturale și științifice de cel mai înalt rang. 

Numai aducerea în memoria scriitorilor, oameni sensibili și 

inteligenți, produce fiori, dar și o curiozitate calificată: De fapt, 

cine a fost acest domn, tovarăș Sadoveanu? În calitate de consilier 

al lui Dej, ce anume îl consilia pe dictator? Și apoi, cum se face 

că asistăm perplecși la continuarea cultului Sadoveanu, inițiat de 

Dej, continuat de Ceaușescu și, cu voia dumneavoastră rămas 

intact pe soclu, până în zilele noastre. 
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Nu intră în interesul nostru inventarierea spațiului locativ, 

acordat lui Sadoveanu de către autoritățile bolșevice. Facem 

observația că acest fenomen coexista cu naționalizările și 

rechizițiile executate cu ferocitate de sistemul bolșevic. Vom da 

citire unei probe explicite de oprobriul fostului prieten, Pamfil 

ȘEICARU, în anul 1954. Această probă este conținută în dosarul 

rechizitoriu. 

„Mihail Sadoveanu, zis și «Contele de Ciorogârla»  

Unul dintre cele mai ucigătoare pamflete, scrise de Pamfil 

Șeicaru este cel închinat lui Sadoveanu. Șeicaru condamnat la 

moartea în contumacie, supraviețuind în exil. Sadoveanu, după 

23 august 1944, nu doar că se lipise de comuniști, dar îi furase lui 

Șeicaru tot: conac, mobila, tacâmuri, pat și probabil chiar și 

«nădragii», cum spunea Victor Frunză. Cândva cei doi fuseseră 

apropiați. Petrecuseră chiar o seară la Fălticeni, când crâșmarul 

le-a scos din hruba de doi kilometri lungime, sticle vechi de 

Cotnari. Și apoi, brusc, viața cască între ei o prăpastie fără pod de 

unire. Prăpastia s-a numit atitudinea față de soarta României: unul 

reprezenta destinul învinsului, celălalt al învingătorului. Unul 

anticomunist, celălalt stalinist. Tocmai această diferență de 

atitudine îl face pe Pamfil Șeicaru să-i scrie lui Sadoveanu, 

poreclit la vremea respectivă «Contele de Ciorogârla» (unde se 

afla conacul lui Șeicaru) în termenii cei mai duri: 

«Dimensiunile talentului dumitale, tovarășe, nu pot acoperi 

găleata cu lături a marxismului de ocazie pe care o porți cu atâta 

zel… Este trist, tovarășe Sadoveanu, și o știi mai bine decât mine 

că faci parte din Comitetul de administrație a coloniei care până 

la 23 august 1944 a fost un stat suveran… M-am gândit mai ales 

la dumneata, la rolul sinistru pe care îl joci în aceasta crucificare 

a neamului românesc. Și cu atât mai mult ne doare, cu cât 

mânjești ca un netrebnic tot ce ne-a încântat tinerețea noastră de 

prețuitori ai literaturii»”. 
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Mă opresc aici, onorată instanță. Nu înainte de a aminti 
faptul că suntem un Tribunal literar și voi proceda ca atare 
amintind de procurorul care îi răspunde avocatului apărător al 
Străinului lui Albert Camus (Premiul Nobel 1957), când acesta 
atrage atenția instanței întrebând-o dacă „se judecă un om care a 
ucis, sau unul care a băut o ceașcă de cafea la înmormântarea 
mamei sale?” Replica magistratului este ucigătoare și determină 
condamnarea la ghilotinare: „Îl acuz pe acest om că și-a 
înmormântat mama cu un suflet de criminal” Extrapolată, replica 
la speța noastră aș traduce cam așa: Îl judecăm pe Mihail 
Sadoveanu pentru ce a scris o după anul 1944, sau pentru că și-a 
trădat patria și neamul pactizând cu sovieticul criminal cotropitor 
rus? Parafrazându-l pe Camus aș răspunde: „Îl acuz pe Mihail 
Sadoveanu pentru tot ce a scris după anul 1944, după ce a pactizat 
cu ocupanții, ca pe un colaboraționist cu suflet de trădător”.  

 
Dr. MIHAI GANEA 

 

 

TRIBUNALUL LITERAR INTERNAȚIONAL QUEBEC  

 
REJUDECARE, PLEDOARIE PROCUROR 

 
Speța: MIHAIL SADOVEANU, COLABORAȚIONIST 

Născut: Pașcani, 5 noiembrie, 1880  
Decedat: 19 octombrie, 1961, BUCUREȘTI, REPUBLICA 
POPULARĂ ROMÂNĂ 

 
ONORATĂ INSTANȚĂ, DOMNULE PREȘEDINTE,  
În baza probelor depuse la dosar, însumate ca rechizitoriu, 

sesizez instanța pentru rejudecarea procesului privind, post 
mortem, pe învinuitul Sadoveanu Mihail, născut la Pașcani, 5 
noiembrie, 1880, fiul lui Alexandru Sadoveanu, tată, avocat și al 
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Profirei Ursache, mamă, fată de răzeși, decedat la 19 octombrie, 
1961, Republica Populară Română. (v. certificatul de moarte, 
foto, cu numărul 080930 documentele de probă ale dosarului 
învinuitului Mihail Sadoveanu) Menționăm că ultima adresă, 
consfințită în actul constatator de moarte, este: Strada 
Zambaccian, nr 15 București. Mărturii neconfirmate vorbesc că 
moartea propriu zisă a avut loc la 19 octombrie, 1961, în reședința 
din localitatea Vânători-Neamț, județul Neamț, România, la 
vârsta de 81 de ani. Noi luăm cu exactitate ultima adresă, 
confirmată de actul constatator și nu intrăm în aspecte 
neconfirmate oficial. Mihail Sadoveanu este înmormântat la 21 
octombrie 1961, la Cimitirul Bellu,  

Am solicitat instanței rejudecarea speței Mihail Sadoveanu, 

din următoarele motive: 

1 Martorii s-au autoproclamat și ca jurați, în care calitate, 

au votat verdictul. 

2 Avocații apărării au solicitat probe incriminante, în 

detaliu, pentru fiecare acuzație în parte. 

Noi vorbim de un proces literar, de configurarea unui 

caracter reprobabil, care, prin implicarea sa în bolșevizarea 

României, și-a trădat nu numai poporul său, dar și-a trădat însăși 

opera sa literară. A abandonat actul autonom de creație și s-a pus 

nemijlocit, cu trup și suflet, în slujba stăpânirii roșii. Vorbim de 

date însumate, din curriculum vitae oficial și adițional, precum și 

prin cercetare istorică. 

3 Au apărut date noi, de natură să determine o abordare mai 

nuanțată, de ambele părți, apărarea și acuzarea. 

 

INTRODUCERE:  

Din partea acuzării, facem precizarea că acest proces, 

repetăm, este un proces literar. Luăm în analiză și discuție, în 

exclusivitate, colaborarea explicită a scriitorului Mihail 
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Sadoveanu cu ocupantul sovietic. Întreaga sa activitate de după 

1944 a făcut parte, integral, din punerea în slujba ocupantului, a 

acestui scriitor prestigios. Acuzarea nu neagă scriitura literară, 

talentul și cariera din perioada anterioară ocupației bolșevice. 

Invocarea compromisului jalnic prin dificultățile familiale, 

inclusiv cei 11 de copii nu se susține. Mezinul, care a murit pe 

front, era un tânăr în formare. Frații și surorile sale erau oameni 

maturi în 1944, cu viața deja definită prin profesie și ocupație.  

Aducem aminte că și țăranii torturați, condamnați, și chiar 

uciși, aveau mulți copii cărora, prin colectivizare forțată, li se lua 

totul: pământurile, uneltele, caii, vitele de pe bătătură. Li se lua 

însăși rațiunea de a trăi, îngrijirea familiei cu demnitate. 

Ideea de a scuza pactul cu agresorii poporului său, din 

partea apărătorilor lui Mihail Sadoveanu cu „copiii scut” nu are 

măcar temei. A scuza responsabilitatea unui beneficiar 

privilegiat, al bolșevismului, dar a omite destinul tragic al unui 

întreg popor, victimă și a versatilității unui nomenclaturist 

profitor, al aceluiași sistem criminal, este incompatibil cu codul 

moral al unui intelectual. Desigur că nu este singurul responsabil 

de colaboraționism demn de judecată dreaptă, dar demersul 

nostru se integrează în mult doritul și așteptatul proces al 

comunismului. Un proces literar, care să-i vizeze pe scriitorii 

noștri care poartă culpa colaborării și încurajării bolșevismului, 

cu efecte catastrofale și în perioada neo-bolșevismului și, din 

păcate, cu ecouri insuportabile, chiar și în zilele noastre.  

 

Capitolul I 

OPERA „LITERARĂ” LA SADOVEANU, DUPĂ 1944 

Surse „România literară, 3, 2004, La o nouă lectură: Mihail 

Sadoveanu (opera postbelică) - Alex Ștefănescu 

„Ștefan cel Mare și C.A.P-urile” de Alex. Ștefănescu 

1) „Lumina vine de la Răsărit”, reportaje din URSS (1945) 
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2) „Caleidoscop, impresii de călătorie din URSS (1946)” 

Cu o naivitate simulată, în stilul diplomației orientale, el se miră 

copilărește descoperind că bagajele nu se fură la aeroport, sau că 

șoferul automobilului Academiei, nu se răstește la pasageri. Ne 

aflăm – să nu uităm – în cea mai comunistă țară de pe planetă, în 

inima însăși a comunismului, acolo unde toate bagajele se fură și 

toți șoferii sunt insolenți. Și totuși scriitorul, face apologia stilului 

de viață din URSS: „Cobor cu emoțiune într-o lume nouă”...Alex 

Ștefănescu 

„Kremlinul, cetatea medievală a puterii absolute, e astăzi al 

poporului. Lângă sălile imperiale, Sovietul Suprem și-a stabilit 

sediul. Se alege acolo dreptatea popoarelor înfrățite.” „Știm ce 

grijă se acordă învățământului. ARLUS.” Alex Ștefănescu 

3) „Păuna mică”(1948) – Utopie agricolă neconvingătoare 

„Lui Sadoveanu nu i potrivește să se intereseze de 

prozaicele probleme ale organizării unei colectivități, de „luptă 

de clasă“ etc. Când o face este nefiresc, ca un urs care execută un 

număr de circ” (Alex. Ștefănescu).  

4) „Poezia cimiliturilor” (1948), eseu, incursiune în 

etnografie de agrement. 

5) Mitrea Cocor (1949) proletcultism jalnic.  

„În producția tematizată a epocii, încorsetată ideologic, 

Mitrea Cocor, respectând preceptele realismului socialist, nu era 

doar „o demonstrație de adeziune” la noua religie, pe potriva 

înnoirilor salutate triumfalist, ci chiar „un manual de 

reeducare”(Cornel Ungureanu, 2007).  

„Auziși, dar n-ai știut ce-a fost. Acolo s-au sculat asupriții, 

au răsturnat împărăția, au măturat stăpânirea capitaliștilor și au 

întemeiat stăpânirea clasei muncitoare”...(limbaj de lemn) 

Reportaj pentru film, limbaj de lemn: 

„Poporul le-a creat – prin lupta sa – condițiile ca ei să-și 

poată desfășura din plin talentul și forța creatoare, pentru ca ei să 
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se poată număra mâine printre aceia care au contribuit la făurirea 

– și în țară la noi – a celei mai populare arte, arta cinematografică. 

De aceea, ei se simt răspunzători față de popor. De aceea, ei 

muncesc pasionat și fără odihnă pentru a pune în mâna poporului 

nostru o nouă armă artistică-ideologică. Pentru a face ca milioane 

de țărani muncitori din țara noastră să se recunoască în Mitrea 

Cocor și să regăsească în povestea acestui argat – care până mai 

ieri trudea disprețuit și oropsit pe moșia boierului, dar pe care 

astăzi partidul l-a trezit la viață – povestea propriei lor existente.” 

Flacăra – 1 mai 1952 – Anul 20* Ecaterina Oproiu 

http:www.secvente.ro/ 2012/06/mitrea-cocor/ 1952 

6) „Nada Florilor, amintirile unui pescar cu undița” (1951). 

Politizată. S-a vorbit cu insistență despre revizuirile sadoveniene, 

prin „rescrierea” unor cărți: Împărăția apelor devine Nada 

Florilor (iar inițierea devine și politică), „inițierea unui băiat, 

Iliuță Dumitraș, în secretele pescuitului, dar și în acelea ale 

mișcării socialiste”;  

7) „Despre marele povestitor Creangă” (1951), eseu, text de 

prezentare, memoria narațiunii model în literatura română. 

8) „Însemnări pe marginea articolului 80” (1952) 

9) „Nicoară Potcoavă” (1952), roman, reactivare a 

manuscrisului „Frații Potcoavă”, roman. În 1902 apare primul 

manuscris al acestui roman, în revista „Pagini alese”, sub 

pseudonimul M.S. Cobuz. 

„Nicoară Potcoavă” continuă acțiunea din romanul 

„Șoimii”, apărut în 1904. 

Prin inserția compozițională a unor adaosuri 

compoziționale și tematice, romanul apărut în 1952, este în declin 

față de manuscrisul vechi. Reactivarea romanului, cu un concept 

nou de scriitură, duce la disoluție compozițională și tematică. 

Adulatorii lui Sadoveanu, criticii literari acomodați cu regimul 

nou, precum și cei din anturajul lui Sadoveanu, au decretat 
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romanul drept o capodoperă. Concesiile politice aduc însă 

prejudicii calității romanului. Este evident virajul propagandistic 

pro URSS... „Ceea ce împiedică „Nicoară Potcoavă” să se ridice 

la nivelul capodoperelor din deceniul patru, sunt cele câteva 

concesii politice operate de autor. El îi prezintă pe cazaci și pe 

ruși într-o lumină favorabilă, neverosimilă (...) Dorința de a 

schimba perspectiva pentru a fi pe placul noului regim duce la 

ratarea a numeroase episoade... „Nicoară Potcoavă“... prezintă, 

din perspectivă pro-URSS, conflictul social dintre țărani și 

boierimea din vremea lui Ioan Vodă cel Cumplit (Marian Popa). 

„Sovietizarea postbelică, elogiată publicistic, convoacă aici o 

pledoarie filorusă, un „federalism slavizant”, slăvind 

internaționalismul și prietenia de veacuri cu marele vecin, ca „text 

de lingușire a ocupantului” îmboldit de slavofilismul denunțat de 

M. Nițescu (Alex Ștefănescu. 

(N.B Marin Nițescu, decedat în aprilie 1989, critic literar 

marginalizat, datorită anticomunismului său nedisimulat)  

10 „Aventură în Lunca Dunării” (1953) – elogiu adus 

procesului de colectivizare. Politizată, materia din „Priveliștile 

dobrogene” trece în „Aventură în Lunca Dunării” (1954) – apare 

din nou o comunitate umană care asigură fericirea membrilor ei, 

o comunitate umană care este însă de data aceasta o gospodărie 

agricolă colectivă – de la Vieroș, în Lunca Dunării – condusă de 

un fost comunist ilegalist, inginerul Emilian Popovici (Alex 

Ștefănescu). 

11) „Muncitori și păstori, Evocări”, 1954 

12 „Mărturisiri” (1960)  

Mărturisiri literare, între care notă distinctă o fac 

confesiunile despre contele Tolstoi, perceput în adolescență, 

model unic și fascinant. În concluzie, observăm că după aderarea 

la bolșevism, ca scriitor, admirația față de Tolstoi, nu ține loc de 

creație. Tolstoi, un rus autentic, fără dileme și fără șovăială, a 
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conferit, prin operele sale monumentale, la intrarea literaturii sale, 

în patrimoniul lumii, în patrimoniul universal.  

Titlurile postbelice semnate de Mihai Sadoveanu acoperă 

eseuri confortabile, manuale de proletcultism, melanjuri de 

scriitură tradițională, stilistic vorbind, împănate cu viiturile 

bolșevismului. 

S-ar putea argumenta, nu departe de un adevăr, pentru un 

scriitor, determinat și prolific, că există și momentul limitelor de 

creație, că lasitudinea își poate spune cuvântul. Că era un om 

obosit de atâta muncă și implicare publică, până în 1944...  

Da, dar pentru tutelarea bolșevismului în țara sa, ca un 

adevărat dictator, dogmatic și decident, a avut timp și energie. 

Însemnări pe marginea articolului 80 (1952) 

Citat, fragment: 

„Anii sumbri s-au luminat când a bătut ceasul eliberării, la 

23 August 1944. Șandramaua alcătuirilor criminale ale 

burghezilor și moșierilor s-a surpat. Putregaiurile ei au trecut la 

groapa gunoaielor trecutului. […] Regimul de teroare și asuprire 

burghezo-moșieresc ținuse masele largi ale norodului în bezna 

ignoranței și misticismului – refugiu al oamenilor simpli. Acel 

regim a provocat o pseudocultură străină de popor și a împiedicat 

dezvoltarea unei culturi specific naționale și progresiste. 

Eliberarea țării de către glorioasa armată sovietică…” etc. (Mihail 

Sadoveanu, în „Însemnări pe marginea articolului 80″, 1952). 

Cultul urii promovat sistematic de Mihail Sadoveanu, 

de-a lungul celei de a doua vieți, viața sa bolșevică  

Violența exprimării. Și apoi, ce reproșează acest personaj, 

om politic și scriitor, regimului trecut care l-a dăruit cu toate 

rangurile și onorurile, inclusiv politice, la vârf (v. proba 3 din 

anexa de la dosar). În „putregaiurile de la groapa gunoaielor 

trecutului”, se afla, ca demnitar al statului român, Mihail 
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Sadoveanu, acum, revoltatul scriitor și om politic, de tip nou, 

Mihail Sadoveanu. 

Și se mai poate adăuga facilitatea acomodării la limbajul de 

lemn - boierul Sadoveanu își iese din tabieturile sale. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Realism_socialist 

http://www.romlit.ro/mihail_sadoveanu__opera_postbelic 

 

Capitolul II 

ACTIVITATEA CULTURALĂ DE REZONANȚĂ NAȚIONALĂ 

În 1948, după abdicarea Regelui Mihai și instalarea 

regimului comunist la putere, Sadoveanu Mihail a rămas membru 

și al noii Academii a Republicii Populare Române și, alături de 

alți intelectuali prosovietici, este ales în conducerea acesteia. 

După ce Societatea Scriitorilor a fost reorganizată în 

Uniunea Scriitorilor din România în 1949, Sadoveanu devine 

președintele de onoare al acesteia 

1946- Locuiește la Ciorogârla, primind din partea statului o 

vilă deținută anterior de jurnalistul Pamfil Șeicaru, considerat de 

orientare fascistă. Această decizie a fost considerată de Partidul 

Național-Țărănesc drept corupție politică, atrăgându-i lui 

Sadoveanu porecla de „Contele de Ciorogârla”. Ironie colegială, 

cu trimitere și la fascinația acestuia pentru Contele Tolstoi. Ca să 

nu mai vorbim de reacția întârziată a proprietarului, Pamfil 

Șeicaru. Peste 8 ani va trimite o scrisoare deschisă, o diatribă 

asupra comportamentului politic care întrece orice compromis 

rezonabil, pentru supraviețuire. 

Rapoartele lui Mihail Sadoveanu către conducerea politică 

a țării și către Moscova, trebuiau să fie corespunzătoare cu 

proletcultismul și cu realismul socialist. El însuși e prim exemplu 

prin condeiul de tip nou. Sadoveanu este indiferent la tragedia 

intelectualității române, în speță scriitorii. Asistă impasibil la 

cenzura sălbatică asupra manuscriselor, asupra autorilor și 
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titlurilor din biblioteci, asupra criminalului program de epurare. 

Înverșunat adept al colectivizării, a abjurat de la condiția sa de 

scriitor antebelic, unde răzeșii erau protagoniști demni și 

respectați. 

1951, 7 martie - Academia Republicii Populare 

Române, ședință prezidată de tov. Acad. M. Sadoveanu. Se 

discută posibila prezență a lui Brâncuși, pe meleagurile natale cu 

o parte din operele sale de artă expuse la Muzeul de Artă. Este 

refuzat de conclavul academic. Sadoveanu semnează procesul 

verbal, în calitate de SECRETARUL SECȚIUNII, anume 

Secțiunea de Știința Limbii, Literatură și Arte. Membrii secțiunii 

elitiste, cu titluri științifice obținute cu greu, prin studii 

academice, își meritau, prin atitudinea lor slugarnică față de 

Sobolev „Teoria leninistă a reflectării și artă”, un conducător fără 

studii superioare. Acești tovarăși academicieni, susțin discursuri 

aliniate la tov. Sobolev și la alte directive bolșevice, cu respectul 

cuvenit față de tov Sadoveanu, care-i ascultă impasibil, și 

semnează, pentru istorie, alungarea lui Brâncuși din Panteonul 

Românesc. Paguba morală și, ulterior materială, pentru statul și 

poporul român, este incomensurabilă. Marele sculptor dorea să 

etaleze lucrări în Muzeul de Artă a Statului Român. Dacă operele 

de artă semnate de genialul Brâncuși, nu și-au găsit locul în 

Muzeul de Artă al R.P.R, nu au fost acceptate, ei bine, acestea fac 

acum obiectul unor licitații fabuloase, fiind cotat cel mai mare 

sculptor din lume, al veacului său. Cine și cum plătește 

incomensurabila trezorerie risipită peste mări și țări? Brâncuși 

aparține trezoreriei românești, prin însăși ființa sa, a fost 

excomunicat din poporul său, cu comoara lui cu tot. Sadoveanu a 

semnat, placid, un act cu efecte catastrofale, pentru spiritualitatea 

și prosperitatea ființei românești. Revine simptomul de girare, 

legitimare și legiferare, prin semnătura instituțională, a 
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condamnării la moarte a spiritualității ființei românești. (v 

Procesul verbal din 7 martie, 1951, din anexă) 

Răspunderea juridică nu și-a încetat efectul nici acum, după 

moartea învinuitului, Mihail Sadoveanu 

Iată, pe scurt, ce au declarat membrii Academiei RPR în 

cadrul documentului prezentat: 

PROCES-VERBAL Nr. 10 al ședinței din 7 Martie 

1951 

Ședința este prezidată de tov. Acad. M. Sadoveanu 

Participă: Acad.(Gh.?) Călinescu, I. Iordan, Camil 

Petrescu, Al. Rosetti, Al. Toma, George Oprescu, Jean Al. l. 

Steriadi, V. Eftimiu și tov. Geo Bogza, Prof. Al. Graur, Prof. I. 

Jalea, I. Panaitescu-Perpesicius și K.H. Zambaccian. Spicuim din 

celebrul Proces verbal, anexat rechizitoriului: 

3/ Tov. Prof. Jalea (...) amintește că citase pe Paciurea și 

Brâncuși ca exemple de formalism în sculptură la noi. 

Tov. Acad. Călinescu, ia notă asupra comunicării tov. Prof. 

Jalea, constată că Brâncuși nu poate fi considerat un creator în 

sculptură fiindcă nu se exprimă prin mijloacele esențiale și 

caracteristice acestei arte.(...) D-sa încheie arătând inutilitatea 

continuării discuțiilor asupra lui Brâncuși. 

Tov. Acad. Oprescu spune că nota tov. Călinescu a lămurit 

o serie de chestiuni importante cu privire la Brâncuși „arată lipsa 

lui de sinceritate (...) chiar când folosește elemente din arta 

populară, speculând prin mijloace bizare gusturile morbide ale 

societății burgheze. 

Tov. Prof. Graur este împotriva acceptării în Muzeul de 

Artă al R.P.R. a operelor sculptorului Brâncuși... Ședința se ridică 

la orele 19. 

SECRETARUL SECȚIUNII, 

Acad. Mihail Sadoveanu, ss” 
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Alungarea lui Brâncuși din Panteonul românesc, i-au dat 

prilej marelui artist să reflecteze, din martie 1951, până la moartea 

sa, în 1957, asupra locului său în patria sa, în poporul său. După 

ce a aflat decizia autorităților române de a-i judeca arta și de a-l 

umili, Brâncuși a renunțat la cetățenia română, la 1 august 1951. 

El a cerut cetățenia franceză, pe care a obținut-o în anul următor, 

1952. Constantin Brâncuși a donat prin testament, toate operele 

din atelierul său de la Paris, Franței, patria sa adoptivă. Deși arta 

sa izvorăște adesea din elementele civilizației române, a rupt orice 

legătură cu statul român. Recunoașterea ulterioară a sa, ca mare 

artist plastic, a fost tardivă. Brâncuși a murit în calitate de cetățean 

francez. România l-a pierdut. 

(Ca o ironie istorică, nu se poate să nu amintim că distinsul 

critic de Artă, George Oprescu, a statuat Institutul de Istorie a 

Artei, care-i poartă numele).  

În aceeași perioadă a anilor „50”, Sadoveanu este implicat 

în campaniile culturale susținute de noul regim. În luna iunie a 

anului 1952, devine președinte al Consiliului Științific al 

Academiei, cel care va modifica alfabetul limbii române. Se 

renunță la litera â, fiind înlocuită cu î (scriere preferată de 

Sadoveanu în primele sale lucrări). Înlocuirea grafică a unui 

aceluiași fonem, nu pare neinițiaților o decizie capitală, dacă acest 

lucru nu s-ar încadra în tema slavofoniei limbii române, 

promovată pervers de corifeii lingviști. 

Contribuțiile sale ca scriitor aliniat, dar și afinitățile sale 

politice, fac să i se acorde, în 1961, „Premiului Lenin pentru 

Pace”. 

https://www.mihailsadoveanu.eu/ 

http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?

ID=168527 
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Capitolul III 

MIHAIL SADOVEANU, NOMENCLATURIST FILO-SOVIETIC 

Actul de colaboraționism intens cu ocupantul sovietic, i-au 

adus lui Mihail Sadoveanu privilegii ieșite din comun. Spații 

locative luxuriante, funcții înalte, de decizie majoră în cultură și 

în literatură, în special. Bolșevismul l-a preluat ca pe un trofeu de 

lux, sovieticii „eliberatori” ocupanți, aveau nevoie de un nume 

sonor românesc și coruptibil pentru a-și duce la capăt planificarea 

pentru statul roșu în România. Mihail Sadoveanu și-a folosit 

scutul de scriitor, prestigiul, aura sa de mare prozator, pentru 

infiltrarea Teroarei Roșii în statul român. 

 Participarea instituțională a lui Sadoveanu în 

introducerea programului de propagandă de la Moscova – 

ARLUS 

La 20 octombrie 1944, are loc inițiativa de organizare 

ARLUS – Asociația Română pentru strângerea Legăturilor cu 

Uniunea Sovietică. În vreme ce la București se puneau bazele 

rusificării României, între 1945-1949, Sadoveanu vizitează, ca 

invitat special, Uniunea Sovietică. La mijlocul lunii ianuarie 

1945, Gheorghiu-Dej și Ana Pauker au făcut o călătorie la 

Moscova pentru convorbiri cu conducătorii de partid sovietici, 

Stalin și Viaceslav Molotov. În urma acestei întâlniri, 

Gheorghiu-Dej și comuniștii din jurul său s-au asigurat de 

sprijinul de care aveau nevoie în drumul lor spre cucerirea puterii. 

Sadoveanu, deloc străin de culisele sovietizării, a fost agreat 

consilier de Gheorghiu Dej, ba chiar consilier pe problemele 

bolșevizării culturale și politice, un om de mare încredere. A avut 

prilejul să consilieze benefic, chiar în miezul sovietizării. Nu 

avem știință să fi făcut ceva pentru ușurarea jugului stăpânitorilor 

străini. În 1948, Mihail Sadoveanu devine președinte al secțiunii 

ARLUS, de filozofie și literatură. după ce s-au pus la punct toate 

diligențele birocratice și administrative ale organizației ARLUS. 
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Vizitele repetate ale lui Sadoveanu în Uniunea Sovietică, au avut 

ecoul scontat pentru acest competitor din umbră, care nu a 

participat la durerile facerii acestei organizații. Practic, 

instaurarea lui la conducere, a statuat pe termen mediu și lung, 

influența malefică ARLUS. În 1954, președinte era Mihail 

Sadoveanu, iar vicepreședinte Lascăr Catargiu. 

(http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=1

68527 

Drumul spre iad, pavoazat cu secera și ciocanul, ținute 

cu pumnul de fier. Spicuim din efectele salinizării, prin 

intermediul ARLUS. Ne referim la Planul editorial al editurii 

Cartea Rusă, obiective, în aparență, suportabile: traduceri din 

scriitori sovietici și clasici ruși, autori occidentali democrați; 

scriitori români democrați; cărți pentru copii și tineret; cărți de 

popularizare; lucrări privind viața și cultura sovietică.  

Prin ademenirile de sirenă ale obiectivelor juste și corecte, 

de culturalizare a poporului român, inclusiv copiii, cititorii 

români primesc ca dar editorial povestirea Pavlik Morozov, 

recomandată pentru școlarii mici.  

Delatoria minorilor a fost stimulată cu perversiune la 

școală. Uneori a reușit. 

Frângerea familiei, pe criteriile luptei de clasă, face parte 

din programul terorii staliniste, aduse și la români. 

La începutul orelor de clasă, se cânta cu toată candoarea, de 

către copii, Imnul URSS. 

Limba rusă a devenit obligatorie în școli. 

Cine dorește să cunoască adevărul despre agresiunea 

samavolnică asupra unui popor, are la îndemână, acum literatură 

istorică de specialitate. 

Revenim la cazul Sadoveanu. Acesta nu numai că vânează 

și câștigă un loc important în conducerea ARLUS, 

(http://cautare-b.arhivelenationale.ro/cautare-b/detail.aspx?ID=1
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68527) dar își pune verva, elocința și scriitura, în slujba Marelui 

Stăpân. S-a bătut destulă monedă pentru vânătorul Sadoveanu, 

vânător de lighioane prin păduri, vânător de avere și de privilegii. 

Aceste criterii trădează lipsa de caracter a unui oportunist, 

profitând de vremuri tulburi. 

În fapt, Sadoveanu, care cunoștea arta puterii, a beneficiat 

de golul din spațiul cultural și spiritual românesc. Nu a existat 

personalitate politică asemănătoare, omului de permanent succes. 

A fost el însuși marele trădător al ființei sale naționale, și-a trădat 

însăși opera, ca tiran bolșevic. Am spicuit și vom spicui din 

cariera sa politică, în valul sovietizării României, prin brutalitate, 

propagandă sau perfidie. Și Gheorghe Gheorghiu Dej (care îl 

avea consilier pe Sadoveanu) și Ceaușescu l-au deificat, au 

promovat cultul lui Sadoveanu.  

Proletcultismul și realismul socialist au devenit direcțiile 

obligatorii. 

Iar Sadoveanu trăia în afară de timp real și spațiu, nu știa 

nimic din ororile de sistem, nu-i așa? Unde este onoarea sa 

personală, în acomodarea cu sistemul ticăloșit? 

1946 – 1948 – Deputat independent de București pe lista 

coaliției PCR-PSD și sateliți politici ai comuniștilor (1946) 

1946-12-05--1948-02-24 Mihail Sadoveanu ocupa funcția 

de Președinte al Adunării Deputaților. 

1947 După proclamarea Republicii Populare Române, 

Adunarea Deputaților alege un prezidiu, compus din Constantin 

Parhon președinte, Mihail Sadoveanu, Ștefan Voitec, Gheorghe 

Stere și Ion Niculi. 

SADOVEANU, prim nomenclaturist, devine ordonator al 

bolșevismului. Sadoveanu conduce ședința din 29 iulie 1947 prin 

care Partidul Național Țărănesc e scos în afara legii. Sadoveanu, 

demnitar de rangul cel mai înalt, nu se ostenește a înțelege ce 

girează, legitimează, legalizează, prin semnătura sa, din 
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criminalitatea noului sistem. Pentru loialitatea filo-sovietică este 

răsplătit. 

1947-12-30 – 1948-04-12 Mihail Sadoveanu este ales 

vicepreședinte al Prezidiului provizoriu al Republicii Populare 

Române. 

1948 – 1961 Mihail Sadoveanu este membru al Marii 

Adunări Naționale. 

1948-04-13 Mihail Sadoveanu este ales vicepreședinte al 

Prezidiului Marii Adunări Naționale. 

În tot acest răstimp, Sadoveanu a fost promovat la cele mai 

înalte ranguri și funcții, într-o unicitate de-a dreptul stranie. Prin 

analogie, dăm ca exemplu, situația lui George Călinescu. 

Admirabilul constructor al CETĂȚII LITERARE 

ROMÂNEȘTI, a pactizat cu bolșevismul, perorând demagogic. 

L-a numit pe DEJ, un MESIA al României. Această conduită nu 

l-a scutit de reprimare, ca profesor, a fost chiar dat afară din 

Universitate, iar unele scrieri, au fost cenzurate. 

Sadoveanu este recunoscut oficial, de stat, și răsplătit cu 

premii înalte: 

Premiul de Stat pentru Proză 

1955-11-05 Cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, 

Sadoveanu este sărbătorit, conferindu-i-se titlul de " Erou al 

Muncii Socialiste ", pentru merite deosebite în domeniul creației 

literare și în opera de dezvoltare a culturii din țara noastră. 

1956 – 1959 Se tipărește volumul "Omagiu lui Mihai 

Sadoveanu" 

Premiul International pentru Pace (1951, când era și 

Reprezentantul României la Consiliul Mondial al Păcii)  

Afinitățile sale politice, fac să i se acorde, în 1961, 

„Premiului Lenin pentru Pace”. 
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În fapt, s-a configurat un adevărat cult al lui Mihail 

Sadoveanu. Inițiat de către Dej, acest cult a fost promovat de 

Ceaușescu și, din păcate, continuă și acum. 

 

Capitolul IV 

MIHAIL SADOVEANU, COLABORAȚIONIST CU OCUPANTUL 

SOVIETIC  

DEFINIRE: NOȚIUNE COLABORAȚIONIST: CEL 

CARE COLABOREAZĂ CU DUȘMANUL PE TERITORIUL 

PROPRIEI SALE PATRII 

Mihail Sadoveanu se definește drept colaboraționist cu 

ocupantul Sovietic, respectiv cu Stalinismul, pe 3 niveluri, 

interdependente 

1. Scriitor propagandist aservit bolșevismului, după 1944, 

promotor al proletcultismului și al realismului socialist 

2. Activist politic și cultural, propagandist și activist al 

politicii culturale prosovietice, respectiv al politicii 

instituționalizate ARLUS. Misiuni în URSS, așa zis călătorii de 

documentare. Relații de privilegiu cu ocupantul, oficiază ca 

amfitrion în reședințele acordate de stat, pentru delegații 

sovietice.  

3. Ca om politic, activist al bolșevismului, promovat în 

funcțiile cele mai înalte ale statului, de preferință forurile 

legislative  

În calitatea sa de colaboraționist, s-a bucurat de profituri și 

beneficii imense. 

Faptul că și alți cărturari au profesat stalinismul, în politica 

de destructurare a statului român și a ființei naționale, nu-l 

exonerează pe Mihail Sadoveanu de RESPONSABILITATE ȘI 

DE CULPĂ. 

Invocăm, spre exemplificare, precedentul jurisprudenței 

postbelice, în Statul Francez, anume, încadrarea 
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colaboraționismului la cel mai grav delict penal, pasibil de 

condamnare la moarte sau la muncă silnică. Statul francez a 

judecat și a condamnat scriitorii pentru colaboraționism, cu 

naziștii, promovarea antisemitismului, pe cale orală, scrisă în 

publicații sau cărți. 

Cartea neagră a comunismului:  

Crime, teroare, represiune este o carte care descrie istoria 

represiunilor politice și civile din statele comuniste incluzând 

genocidurile, execuțiile extrajudiciare, deportările și stările de 

foamete provocate. Cartea a fost publicată în 1997 în Franța cu 

titlul Le Livre noir du communisme: Crimes, terreur, répression. 

Cartea a fost scrisă de mai multe cadre universitare europene și 

editată de Stéphane Courtois.  

Hotărârile și avizele instanțelor interpretează legea.  

Aceste interpretări pot fi ulterior citate de către alte instanțe 

sau autorități drept „precedente” și/sau jurisprudență. Influența 

jurisprudenței poate fi în mod special importantă în domenii care 

nu sunt reglementate sau care sunt doar parțial reglementate de 

așa-numitele legi statutare, respectiv norme juridice scrise 

stabilite de puterea legislativă (cum ar fi Parlamentul). Aceasta 

înseamnă că, în anumite circumstanțe, și instanțele pot crea 

norme juridice. 

Jurisprudența este o sursă majoră de drept și hotărârile 

instanțelor superioare de apel sunt considerate drept normative – 

stabilesc norme care ar trebui, sau care în unele cazuri trebuie, să 

fie aplicate pentru a soluționa litigii similare (numite „precedente 

obligatorii”, în special în țările al căror sistem juridic se bazează 

pe dreptul comun). În multe alte țări (în special cele care urmează 

tradiția civilistă derivată din dreptul roman), instanțele nu sunt 

obligate să aplice normele și principiile jurisprudenței. 
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PRECEDENTE: JURISPRUDENȚĂ – STATUL 

FRANCEZ POSTBELIC 

Jean Giono a rămas proscris proscris; Otto Abetz, a trecut 

prin purgatoriul celorlalți, uitare totală; Robert Brasillach 

condamnat la pedeapsă capitală, a fost împușcat; Lucien Rebatet 

A fost condamnat la moarte în 1946, eliberat după șapte ani, 

grațiat în 1952; Louis Ferdinand Céline, caz celebru; refugiat în 

Germania, Danemarca, s-a întors în Franța, într-o atmosferă de 

uitare și indiferență; Pierre Drieu La Rochelle, se sinucide la 

eliberare (15 martie, 1945); Alphonse de Châteaubriant, opțiune 

pentru o Europă arianizată – condamnare la moarte în 

contumacie, refugiat într-o mănăstire din Tyrol; Henri Béraud, 

condamnat la moarte, apoi grațiat comutarea pedepsei la 20 de 

ani de muncă forțată, apoi după 10 ani de recluziune, bolnav, este 

eliberat în 1950; Sacha Guitry, arestat la domiciliu, dus la 

închisoare, liber după 2 luni de la arestare, spre consternarea 

antifasciștilor: „Sacha a banqueté avec les tortionnaires”; Henry 

Bordeaux, conferințe favorabile lui Petain, i-au adus oprobiul 

public; George Blond, degradare națională la Curtea de justiție de 

la Sena, 1947; Henry de Montherlant, arestat pentru că a jucat 

piesele sale sub ocupație, colaboraționist; René Barjave, 

colaborator la revista Je suis partout, carieră strălucită nu a făcut; 

Rene Benjamin, interzis de a publica, pentru 2 ani, exclus din 

Academie; Jean Fontenoy, condamnat în contumacie la 20 de ani 

de muncă forțată. Ne oprim aici la speța colaboraționismului 

nazist. 

Am prezentat aceste precedente de jurisprudență, speța 

colaboraționism, o selecție parțială din Catalogul Gallimard, 

„INTELIGENȚA ÎMPREUNĂ CU DUȘMANUL”. 

Am subsumat, nume celebre sau de notorietate națională 

franceză, cărora li s-au aplicat, fie pedepse morale, de oprobriu 

public și uitare, fie penale: condamnări la moarte, condamnări la 
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moarte comutate în ocnă silnică. Se poate observa și suicidul, ca 

ultimă soluție de a scăpa de incriminare penală sau/și de rușine. 

Nu ne putem închipui Franța, patria libertăților, că nu a 

cunoscut sau nu a recunoscut valoarea celor acuzați și 

condamnați. Franța, ca stat, a dorit să pună punct 

colaboraționismului, să creeze un model aspru, dar model pentru 

modelul de antipatriotism, prin colaborare cu dușmanul țării. 

Condamnările au fost primite cu rezerve, sau chiar cu proteste, 

din partea intelectualilor, este un adevăr istoric și nuanțat, al 

francezilor.  

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/F

olio/Intelligence-avec-l-ennemi 

Recomandăm spre lectură, „Cartea neagră a 

comunismului”. 

Concluzie 

În sarcina învinuitului Sadoveanu Mihail, se rețin 

următoarele fapte, pentru care propun condamnările 

corespunzătoare. 

În urma cercetării și investigațiilor făcute cu valoare de 

probe, se rețin următoarele fapte, pentru care propun următoarele 

condamnări simbolice cumulative: 

1 Trădarea ființei românești – căința postumă în cercul al 

IX-lea al Infernului, al lui Dante 

2 Prostituție civică, politică, culturală – căință postumă în 

Cercul al IX-lea al Infernului, al lui Dante  

3 Colaboraționism pervers cu bolșevismul, cu profit 

material, financiar: Propunem încetarea cultului Sadoveanu. 

Propunem Sistarea comemorărilor festiviste, cu fonduri de stat, 

în instituții de stat, în școala românească, încetarea cultului 

Sadoveanu  

4 Abuz emoțional pentru copii – Scoaterea acestui autor, 

Mihail Sadoveanu ca autor canonic suprem, din manualele 
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românești pentru copiii de gimnaziu (Exemplu, Baltagul, abuz 

emoțional, îndeosebi finalul, aduce minorilor un mesaj difuz, 

periculos. O mamă își îndeamnă insidios fiul la crimă. Această 

mamă pângărește un ospăț de parastas. Preotul asistă impasibil la 

violența dintr-un spațiu sacralizat. Și toată această patologie este 

prezentată ca un vârf de spiritualitate comunitară.) Încetarea 

cultului Sadoveanu, ca un scriitor canonic perfect. 

5 Eliminarea din Panteonul culturii românești, pentru 

contribuția la terorizarea poporului român, prin bolșevizarea 

ROMÂNIEI. În Panteonul culturii, nu pot coexista, victima cu 

călăul. 

NOTE: Condamnările sunt cumulative 

Prejudiciile aduse statului român, sunt iremediabile și 

incomensurabile. 

Nu se solicită cheltuieli de judecată 

Virginia Paraschiv, procuror 

 

02:03.34.  

JUDECĂTOR Vă mulțumesc, doamnă procuror, 

profesoară Virginia Paraschiv, vă mulțumesc mult. Dăm cuvântul 

profesorului Ioan Corbu, avocat al apărării, să vedem ce ne spune; 

de data aceasta cred că a fost foarte documentată prezentarea, sunt 

referințe, s-a trimis rechizitoriul cu referințe; data trecută a 

afirmat că sunt multe minciuni. De data aceasta, mulți participanți 

au posibilitatea să constate că cele spuse sunt confirmate și de alte 

surse. Nu putem să le luăm pe toate de bune, probabil domnul 

Ioan Corbu are argumente în acest sens. Îi dăm cuvântul, după 

care o să avem un avocat „de meserie”, avocatul Dorin Nădrău, 

care de asemenea o să vă spună ce crede, va face o pledoarie 

profesională. 

CORBU Mulțumesc, mulțumesc, domnule moderator... 

Domnule moderator, onorată, instanță,- onorați jurați, distinși 
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acuzatori, doamnelor și domnilor. Întâi și-ntâi, încep cum am 

început și data trecută, pledez pentru nevinovat, scriitorul Mihail 

Sadoveanu, marele reper cultural al României. Și dacă data 

trecută am spus că pledez pentru nevinovat, acum am argumente 

suficiente, din păcate n-am avut timp să, nici n-am cunoscut ce-a 

prezentat domnul Ganea înainte, dar mi-am făcut suficiente notițe 

în timp ce domniile lor au prezentat, încât pot acum,... pot să afirm 

clar, sus și tare: absolut nevinovat. Nevinovat absolut. Aceasta 

este pledoaria mea și acum să încerc să intru în fondul problemei. 

Dar aș mai vrea să precizez încă ceva, o chestiune, sau două 

chestiuni de principiu și anume: Una: Ascultând ceea ce am 

ascultat, această încercare pe care eu o consider clară și pot să 

dovedesc că este o încercare care se înscrie perfect în tratatul de 

dezinformare a lui Volcoff, pe care-l am în fața mea, în biblioteca 

de aici, adică o încercare de manipulare perfectă, în care se 

amestecă elemente de tip acribic (a murit în data de...,) 

Ce relevanță are când a murit acest scriitor, când vrei să-i 

faci chestiunea aceasta, adică să-l aduci la o situație de a fi 

condamnat, adică, eu știu, faptul că a murit într-o anumită 

împrejurare, care nu este legat de subiectul nostru, n-are niciun 

fel de relevanță. De aceea, ascultând tot felul de ceea ce am 

ascultat, mi-a venit în minte o epigramă a lui Cincinat Pavelescu, 

pe care, cu îngăduința dumneavoastră, am s-o spun din memorie, 

s-ar putea să greșesc ceva și îmi cer scuze, dar sensul va rămâne 

același. Deci spunea marele epigramist ceva de genul acesta: „Tot 

adâncul unei strofe, /Nu oricăruia se-arată./ Orbul nu vede 

lumina./ Ce, lumina-i vinovată?” Și aș mai vrea, tot așa, ca o 

chestiune preliminară, să vă citesc un scurt paragraf, sau două 

scurte paragrafe, din recentul volum pe care l-am citit, al 

distinsului nostru coleg și colaborator al cenaclului, Nicolas 

Dima, care spune la un moment dat așa... Zice: În timpul 

războaielor punice, Hannibal ocupa Italia și declara că nu a venit 
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să subjuge populația, ci să o elibereze de sub jugul Romei. Și 

continuă distinsul nostru coleg, „tot așa susțin și ocupanții de 

astăzi”. Și aș prelungi eu această gândire, tot așa susțin ocupanții 

dintotdeauna și de oriunde și de oricând. Și mai citez, tot așa din 

acest volum, tot un gând al distinsului nostru coleg și anume, știți 

că el a fost condamnat, a făcut închisoare la Aiud, a fugit, deci a 

devenit transfug la un moment dat și a fugit în țara libertății, în 

țara visului american. Și după ce vizitează el Las Vegas-ul, la ce 

concluzie ajunge? Zice așa: „Am detestat din tot sufletul meu 

comunismul și îl detest și astăzi. Și pe bună dreptate, zic eu. Dar 

nici capitalismul rapace și sălbatic, nu e mai breaz.” De ce am 

citat acest gând? Ca să vă spun că pe planeta PĂMÂNT și pe 

planeta, ca să zic așa, locuită de oameni, pentru că oamenii nu 

sunt îngeri, nu vor putea fi niciodată sisteme perfecte. Și mai fac 

încă o precizare, tot așa de ordin instrumental de data aceasta și 

mă voi referi la metoda analogică de demonstrație sau de 

convingere. Sunt convins că mulți dintre domniile voastre, 

cunoașteți că metoda analogică este una dintre metodele foarte 

convingătoare. Pentru că oamenii înțeleg, însă nu totdeauna; 

una - oamenii nu au timp și răbdarea, să vadă dacă analogia este 

corectă. Pentru că analogia este una dintre cele mai perverse 

metode de a demonstra, prin faptul că strecoară între premisele 

analogiei, un neadevăr și asta a viciat întreg raționamentul. Și ca 

să demonstrez că metoda analogiei este imperfectă, voi face 

recurs la un raționament logic deductiv, care spune că oricâte 

lebede albe ai vedea, nu ai dreptul să spui că toate lebedele sunt 

albe. Însă dacă vei vedea o singură lebădă neagră, ai dreptul să 

spui că nu toate lebedele sunt albe, ceea ce este corect și ușor de 

înțeles. Prin urmare dacă analogia, dacă eu vă voi demonstra că 

analogia ajunge să fie incorectă prin ea însăși, voi demonstra că 

există o metodă care duce analogia într-o contradicție, mă veți..., 

sper să vă conving de adevărul spuselor mele. Și anume, toată 
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lumea cunoaște ideea și povestea lui Moș Ion Roată cu bulgărele 

sau cu unirea. Sau să se spună că în unire stă puterea.  

Analogic este frumos și este corect. Și așa toată lumea, când 

spune așa, așa păcălesc mulțimile și marii oratori, cam cu așa 

ceva, manipulează și păcălesc lumea, cu asemenea analogii 

imperfecte, ca să nu spun, de-a dreptul ticăloase. Aceleași direcții 

să existe motivații ș.a.m.d. prin urmare, când spun că în unire stă 

puterea, este, să zicem, o latură a analogiei, dar când spun că 

racul, broasca și o știucă, deși s-au unit, sunt cu totul și cu totul 

împotriva ideii pe care am demonstrat-o, în ceea ce privește 

puterea. Prin urmare, analogia de care s-a făcut abuz în acest 

pseudo rechizitoriu, spun pentru că, din păcate, marele abuz din 

rechizitoriu, din punctul de vedere al domniilor lor, din punctul 

meu de vedre este o bucurie, pentru că mi-a ușurat și-mi ușurează 

foarte mult munca, este faptul că s-a adus el însuși, adică 

rechizitoriul, s-a adus în auto contradicție. Dacă s-a adus în auto 

contradicție, își pierde valoarea, ca să nu spun că se anulează. 

După acest cam lung preambul, am să trec la subiectul în sine. Nu 

aș fi vrut să invoc ceea ce voi invoca acuma, dacă era vorba de un 

recurs, cel puțin așa s-a zis inițial. Recurs sau un apel. Dar când e 

vorba de rejudecare, și când s-au readus aceleași argumente, deci 

aceleași, eu știu, încercări de dovezi, pentru că acest așa zis 

rechizitoriu nu are nicio probă, nu are nicio probă concretă, restul, 

tot ceea ce s-a adus aici, sunt opinii, impresii, păreri. Adică lucruri 

care duc în sfera lui de gust. Și cum bine se știe, de gustibus non 

disputandum. Bun, imediat după război, Sadoveanu, un mare 

scriitor căruia i s-a încercat, după cum bine știți, arderea cărților 

și înainte de 44 și după, la un anumit moment, era contestat și 

atunci, există, după cum vedeți, Robespierri, ca să zic așa post 

moderni, adhoc, care încearcă să-l condamne și acum ș.a.m.d., ei 

bine în ce s-a trezit acest scriitor împreună cu tot poporul român 

și cu marea intelectualitate a României, s-a trezit într-o țară care 
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fusese predată de către cine, de către însuși șeful statului, adică de 

ex regele Mihai, care a predat națiunea română, pe tavă, 

inamicului care era Armata Roșie, fără niciun fel de pretenții și 

fără condiții, și anume și-a abandonat cei 125.000 de cetățeni în 

mâna inamicului, a mințit poporul român că a semnat un 

armistițiu, armistițiu care a fost semnat abia în 14 septembrie, 

după cum bine știți cu toții, și cu inamicul aici, când nu mai puteai 

să faci aici, absolut nimic și, fapt unic în istoria omenirii, ca să-și 

salveze pielea, și-a arestat prim ministrul, respectiv pe Ion 

Antonescu, deci sunt regi care și-au dat viața în țara lor, ex regele 

nostru, ca să-și salveze pielea, l-a dat pe prim ministrul inamicului 

pentru a-l judeca și a-l condamna, fapt unic. Ei, în această situație 

s-a trezit Mihail Sadoveanu. Ce era să facă, să lupte el, Mihail 

Sadoveanu cu acest inamic, sau să zicem, cu toată coaliția pe care 

o putea face?  

Păi dacă marile puteri străine n-au putut să facă mai mult, 

ce putea să facă Sadoveanu, eu zic așa că până la a ajunge să-l 

judecăm și să-i reproșăm ceva lui Sadoveanu, ar trebui să 

începem procese cu niște ilustre personalități ale momentului, să 

începem așa: cu Churchill, cu Roosvelt, cu regina UK-ului, și așa 

mai departe. Ce-a făcut Sadoveanu, a evaluat situația, și a avut de 

decis, vă citez dintr-o, stați să vă citez că nici nu mai știu. Vă citez 

dintr-o carte apărută recent, pe care mi-a pus-o la dispoziție, cu 

toată stima îi mulțumesc din suflet, domnul președinte al Uniunii 

Ziariștilor Profesioniști din România, domnul Doru Dinu Glăvan. 

A apărut recent o colecție - se cheamă „Sadoveanu 140” și cu 

această ocazie, academia Română își spală păcatele pentru faptul 

de a nu-l fi inclus pe Sadoveanu în niște volume anterioare. Și 

eram oarecum nemulțumit pentru chestia asta, însă pentru 

volumul ăsta și pentru ceea ce a făcut acuma, jos pălăria. Și uitați 

ce scrie în această carte, la un anumit moment (îmi scapă autorul 

acuma) dar scrie așa: Iată că jurnalul inedit ne arată unele aspecte 
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surprinzătoare. La un moment dat, prozatorul mason a oscilat 

între naționalismul mișcării legionare și internaționalismul 

sovietic ce se profila la orizont. În 1944, a avut de ales, deci, 

atenție, acest om tocmai a avut de ales, adică să facă cum a făcut 

Șeicaru, să fugă, adică Șeicaru zice – eu m-am îmbogățit, deci 

atenție la moralitatea domniei sale, nu atât pentru ceea ce am 

publicat, ci m-am îmbogățit pentru ce n-am publicat. Realizați 

șantajul și banii pe care i-a primit ca să nu publice, să dea în vileag 

etc. etc. Închid paranteza și revin. Deci a avut de ales pentru că 

frații lui masoni, nu știu... ar trebui să mai deschid o mică 

paranteză și să vă spun că referitor la masonerie, Sadoveanu 

spune așa: Mason este cel în care numai un mai inițiat, în care 

sămânța luminării rodește după parabola divinului învățător. Cei 

care rămân opaci și insensibili veniți aici, din îndemnuri amicale, 

ori din curiozitate, ori din întâmplare, se desfac încet încet de 

instituție, fiindcă a fi mason, este o vocație, precum talentul în 

artă. Liberii constructori se exercită într-o artă dintre cele mai 

subtile. Nu pot deveni calfe și meșteri buni decât dacă s-au născut 

cu anumite daruri. Prin urmare el, nu putem să spunem și nimeni 

nu poate spune că Sadoveanu nu era informat, pentru că el era 

informat de frații lui masoni și nu trebuie să condamnăm, într-un 

fel sau altul masoneria, decât pentru excese și lucruri urâte, dar să 

le dovedim. Dar masoneria, cum bine știți, a făcut partea activă 

din elementele care au constituit sau care au condus la 

constituirea statului modern român, începând să zicem și dinainte 

de Bălcescu, dacă vă amintiți, ș.a.m.d. Și cei de la 1918 au avut 

sprijinul elementelor masoneriei. Prin urmare, masonii cunoșteau 

situația și Maestrul avea frați și într-o parte și în alta. Prin urmare, 

el era informat și el a ales cu bună știință. Și a avut de ales, și-a 

asumat acest rol și a zis, stau aici, țării îi e greu și fără o minte 

logică și o persoană care să poată ține piept ocupantului, chiar cu 

niște compromisuri pe care le va face și le-a făcut într-un anume 
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fel, dar le-a făcut pentru ce, le-a făcut pentru țară, pentru că altfel, 

ne-am fi putut trezi așa cum ne-am și trezit de fapt, că în cultura 

română ar fi apărut indivizi de teapa celuia care s-a dus și a legat 

tractorul de Coloana Infinitului, a lui Brâncuși, să dărâme 

coloana, noroc că a fost așa de puternică și n-au putut s-o dărâme, 

că altfel o dărâmau și ar fi dărâmat și totul, așa s-ar fi încercat 

dărâmarea întregii culturi românești și cine știe, poate, națiunea 

română ar fi ieșit de atunci din istorie. Cultura română ar fi fost 

cu totul alta. Prin urmare noi trebuie să apreciem acest gest 

sacrificial, nu să-l interpretăm după mintea noastră, de-acuma și 

după lipsa noastră de înțelegere și cecitatea noastră percepțională, 

pe această culme a culturii românești. Și spune așa: „a hotărât” ... 

Atunci frații masoni l-au avertizat că România e condamnată, a 

intrat în gulagul bolșevic. A hotărât să rămână, sperând că 

România va fi ajutată de partea internaționalistă, aceea care l-a 

trădat și la care vă făceam eu trimitere că ar trebui judecată, așa, 

îîî, și de aceea omul a și scris anumite texte, care sunt de genul 

„Lumina vine de la Răsărit”, „Mitrea Cocor”, ”Nicoară 

Potcoavă”, care aveau intenția, mă voi opri aici, și v-am spus de 

data trecută nu aveam această informație, a fost intuiția și 

percepția mea, c-a făcut-o pe post de buffer, adică el știa, ca 

interpus între ocupant și personalitatea lui, a diminuat răul care ar 

fi făcut răul culturii și civilizației române și a reușit să salveze 

ceea ce se poate salva. Dacă pleca și el, dacă plecau și alții, 

România ar fi fost total îngenuncheată. Pentru că iată ce spune 

Teodor Codreanu mai departe: „...acestea au fost scrise și aveau 

rolul să ducă la îmblânzirea Fiarei.” Aceasta este esența și 

pornind de la ce s-a discutat data trecută, am studiat, m-am apucat 

și am luat o carte pe care mulți o știți, este din 1964, n-am mai 

pus mâna pe cartea asta de cincizeci de ani. Se cheamă Mitrea 

Cocor și am citit-o cu ochii minții de acum. Hai domnule să văd, 

ce i se reproșează, ce a făcut?  Ei bine, la pagina 140 am 
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descoperit în această carte ceea ce cred eu că este cheia acestui 

volum. Cum vă spuneam înainte, Sadoveanu nu numai că era un 

om informat, dar era și un om deosebit de inteligent și el știa cum 

să procedeze și ce să facă și aici a băgat șopârla care a scăpat 

cenzurii și care a a scăpat tuturor celorlalte elemente, pentru că el 

arată cheia și cum trebuie gândită chestiunea acestui... să zicem 

oarecare compromis, dar dacă veți citi cu mintea și cu ochii de 

acum, veți vedea că nu este chiar așa de prost, din păcate și 

această carte se reproșează că ar fi scris-o unul Cerchez sau 

Chinez, îmi scapă numele ș.a.m.d. Nu, există o acuză și mai 

gravă - Sadoveanu nu ar fi acceptat un asemenea compromis, 

cartea este scrisă de Sadoveanu, se vede mâna lui, se vede stilul 

lui și dacă vreți, vă pot citi câteva pasaje și revin la subtilitatea și 

la cheia în care se găsește acest volum și sub care trebuie citită 

această carte care avea destinația, așa cum a remarcat Teodor 

Codreanu, să îmblânzească Fiara. Ce spune el? „ păi bolșevicii, 

tu nu înțelegi că-i stârnești, măi Ghiță? Păi bolșevicii sunt 

revoluționari de meserie, mă, dacă n-om pune mâna noi și n-om 

strânge frâul, poate să iasă treaba rău. - Să-l strângeți, se învoi 

Ghiță Lungu, adică guvernul are puterea, guvernul să vegheze. 

Dar spuseși boierule că vin peste noi, ăia, bolșevicii, adică am 

spus, vin, cere pace, capul plecat sabia nu-l taie. Așa e, se învoi 

iarăși Moraru. Așa e, dar cum faci, și... (atenție ce spune 

Sadoveanu aici și cu asta, pentru cine are ochi de văzut și urechi 

de auzit, se luminează parcă mintea și se luminează și devine nu 

numai scuzabile, dar se înțelege sensul volumului): Trebuie o 

dibăcie, trebuie oameni cu cap care să știe să trateze, s-or găsi și 

din ăștia, reflectă Ghiță Lungu. Să ne lase în pace cu ale noastre... 

Prin urmare, esențele astea – „trebuie oameni cu cap care să știe 

să trateze”. Orice a demonstrat de-a lungul întregii opere și vieții, 

cu excesele lui și cu păcatele lui, că doar am pornit de la început 

de la ideea că nimeni nu este perfect pe planeta asta, nimeni nu 
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este înger, o fi avut și el păcate, dar ceea ce a făcut pentru națiune, 

este cu totul și cu totul deosebit și în această cheie trebuie citit și 

înțeles. Altfel, devenim ridicoli, încercând să denigrăm ceva ce a 

dus la salvarea națiunii noastre, dar dacă faceți un mic efort, veți 

vedea câte popoare au ieșit din istorie, probabil și pentru faptul că 

nu au avut minți de luciditatea unui asemenea om și a multora ca 

el, inclusiv academicienii care au fost citați aici, acei 

academicieni au fost stâlpii care au păstrat coloana vertebrală a 

culturii românești și au permis că România să se dezvolte și să nu 

fie scoasă din istorie sub șenilele unor tancuri sau sub bocancii 

sau cizmele unor Vâșinski ș.a.m.d. sau care stăteau aici și care 

cenzurau totul și care încercau distrugerea elitelor culturale. S-a 

distrus cât s-a distrus, dar s-a și salvat foarte mult, dar încă o dată, 

nu este vina acestor elite. A fost acuzat Sadoveanu aici c-ar fi 

intelectual și toată gama de academicieni c-ar fi intelectuali 

prosovietici. Este o impresie, eu spun că acești intelectuali au fost 

intelectuali pro români. Și-au făcut tot ce le-a stat în putință să 

pună un zid, un zid ideatic, un zid cultural, un zid între cultura 

românească și poporul român și ocupantul sovietic.  

Este inadmisibil să poți pretinde sau să soliciți 

condamnarea cuiva, a unui talent de talia lui Sadoveanu pentru 

faptul că-l iubea pe Tolstoi. Este inadmisibil. Adică, dacă ajungi 

să faci o judecată de valoare la nivel oarecum juridic literar, pe 

principiile părerilor și opiniilor și impresiilor, după părerea mea, 

excede orice raționament logic, ca să nu zic ceva mai mult. Prin 

urmare cred că acest Sadoveanu și academicienii de atunci, ei nu 

au făcut un compromis, ci au făcut un sacrificiu. Și acum să trec 

la subiectul mult discutat și mult invocat, Brâncuși. Și aici este 

una dintre auto contradicțiile acestui așa zis rechizitoriu. Păi bine 

bine, eu îl condamn sau încerc să-l condamn, sau să-l acuz pe 

Sadoveanu că a colaborat cu ocupantul, dar același fapt venit din 

partea lui Brâncuși, adică să fi venit cu operele, aici în țară, asta 
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să-l scuz, pentru că altfel i s-ar fi reproșat că este colaboraționist, 

că să dat cu ocupantul etc. Și valoarea lui Brâncuși ar fi fost poate 

anulată. Prin urmare, acei academicieni cu sau fără bună știință, 

înclin să cred că unii dintre ei, și din asta pe primul loc îl situez 

pe Sadoveanu, Sadoveanu a fost conștient de ce se întâmplă și de 

efemeritatea acestei clipe. De fapt, faptul că a ajuns Mare Maestru 

33, grad 33, spune multe despre potențialul lui pentru că în treacăt 

fie spus, nu știu cum mai e masoneria, acum, dar din ce cunosc și 

din ce se scrie, ș.a.m.d. gradul 33 înseamnă că erai cu adevărat o 

persoană performantă. Prin urmare, lui Brâncuși i s-a făcut un 

serviciu extraordinar. Dacă ar fi fost admis atunci, era acuzat 

acum că a colaborat cu ocupantul, că și-a pus opera și opera lui 

poate nu ar fi avut valoarea pe care o are acum. Valoarea operei 

lui Brâncuși este percepută și prin faptul că este opusă sau devine 

opozabilă regimului din acea perioadă. Și aceasta este un lucru 

foarte bun. Prin urmare aceasta este o contradicție evidentă. Pe 

deoparte aceeași speță într-o parte acuzi, și într-o parte lauzi. Nu 

se poate așa ceva. Trebuie să fii consecvent și trebuie să judeci cu 

aceeași măsură. Și dacă tot sunt la capitolul acesta al auto 

contradicțiilor, mai sesizez o auto contradicție, la distinșii domnii 

Robespierri de ocazie și le-aș spune așa:  

”Domnilor, când v-ați făcut studiile, ați făcut gestul minim 

moral să vă aruncați diplomele la coș? Să le dați de unde le-ați 

primit și să spuneți că au fost diplome obținute în condițiile în 

care guvernul de atunci colabora cu...sau a colaborat multă vreme 

până să zicem 1968, cu sisteme comuniste ș.a.m.d. și să vă reluați 

de acuma studiile de la început? Nu cred că ați făcut gestul acesta, 

prin această chestiune vă aflați într-o contradicție morală, în 

sensul că acuzați pe alții, dar vreți selectiv, numai pe alții, pe 

domniile voastre nu doriți să vă acuzați sau să vă autoacuzați. Mai 

departe, ce mi-am mai notat aici, mi se pare încercarea aceasta de 

a-l acuza sau de a-i face un rechizitoriu lui Sadoveanu și de-a-l 
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intitula de mai multe ori, cu o voce oarecum victimizată, miroasă, 

mi-a plăcut teatralismul cu care distinsa noastră procuroare 

soarbe din paharul acela apă și vorbește așa de mieros și așa de 

victimizant, că ți se rupe sufletul parcă și zici că Sadoveanu a fost 

o fiară, și uite, biata femeie etc etc. Dar dacă privim în subtext și 

în adâncime, profunzime așa, constatăm că ne aflăm în fața unei 

încercări clare, evidente, de manipulare pentru că nici vorbă de 

proces literar. Dacă ar fi vorba de proces literar nu am putea 

discuta altceva decât valoare estetică, valoarea narativă, valoarea 

stilistică, implicațiile etice, implicațiile morale, cum se cheamă 

aspecte de natură comportamentală a personajelor ș.a.m.d. Ori 

melanjul acesta de elemente de literatură cu elemente care să-l 

incrimineze pe Sadoveanu, este manipulare pură și este ceea ce 

pe vremea aceea se chema demascarea inamicului, demascarea 

dușmanului de clasă. 

Ceea ce mise pare absolut incorect, de aceea onorată curte 

de juri, onorați domni și doamne, vă rog să aveți răbdarea 

necesară, să reflectați la ceea ce v-am spus, și în decizia pe care o 

veți lua, să aveți conștiința că ați luat o decizie care să nu ne facă 

ridicoli în ochii postumității. 

JUDECĂTOR Domnule avocat.. 

CORBU Numai o secundă, s-a acordat timp cât a fost 

nevoie și nu am zis nimic, lăsați-mă, am mai făcut niște notițe,  

JUDECĂTOR Am înțeles că ați terminat, de aceea... 

CORBU Nu, nu am terminat, lăsați-mă să vorbesc 

JUDECĂTOR Aveți tot timpul pe care îl doriți. 

CORBU Asta am rugămintea, lăsați-mă să-mi răsfoiesc 

notițele, mai ales că nu am avut la dispoziție tot ce-mi trebuie și... 

JUDECĂTOR Nicio problemă. 

CORBU Mi-am făcut niște notații, sigur, multe ar fi trebuit 

notate cu acribie și combătute... Vă spun, misiunea avocatului în 
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acest context, este așa de ușoară, pentru că atâta incoerență, atâta 

amatorism, atâta ranchiună... 

JUDECĂTOR Aceste „amatorisme” cum spuneți 

dumneavoastră, veniți cu probe. 

CORBU Da, dar am adus probe. 

JUDECĂTOR Dacă Sadoveanu nu a fost colaboraționist, 

mai numiți câțiva, dați-mi alții. 

CORBU Lăsați-mă că ajung și acolo. 

VOCE Hai domnule că e conferință, domnule. 

CORBU Vă rog să nu mă mai întrerupeți, că-mi distrugeți 

ideile.. 

NICOLAE GEORGESCU(tunet de voce) Au trecut trei 

ore domnule, asta nu mai e discuție. Și au vorbit trei oameni, Păi 

așa...Ăsta-i cenaclu? 

CORBU Domnu preș.. domnu Alex Ște... domnu Alex 

Cetățeanu, am rugămintea să mă protejați și pe mine așa cum ați 

protejat și acuzarea. Rog opriți microfoanele celorlalți, cine nu 

vrea să asculte, să plece, dar lăsați-mă să duc până la capăt ideea 

Și acum revin la ideea esențială. 

JUDECĂTOR Stați un pic să vă protejez. Domnule 

profesor Nicolae Georgescu, ne bucurăm că sunteți cu noi. Dar 

acesta nu e cenaclu, este un proces, facem noi un fel de proces, 

ne apropiem cât mai mult de procedurile dintr-un tribunal 

adevărat. 

NICOLAE GEORGESCU. S-au spus prostii, prostiile se 

îndreaptă pe loc, dați-mi voie să vă spun cum e situația.  

CORBU Domnule profesor, cu tot respectul, am 

rugămintea, mai lăsați-mă câteva minute, lăsați-mă să termin 

ideea și una esențială și anume faptul că se face această analogie 

între Sadoveanu și colaboraționiștii francezi. Ei bine, această 

analogie este nulă de fapt prin simplul fapt că se introduce 

incorect, ca să nu zic altfel ideea că și în România ar fi fost 
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promovat antisemitismul și că Sadoveanu ar fi colaborat cu 

naziștii. Nici vorbă de așa ceva, prin această analogie se încearcă 

manipularea și se ajunge la o situație cu totul și cu totul nelalocul 

ei. De aceea v-am spus la început că analogia este imperfectă și 

de aceea vă rog să țineți seama... așa. eu mai am și alte notații, 

însă nu aș vrea să plictisesc foarte mult. Într-un proces veritabil 

aș ține cu precizie să spun tot ce am și tot ce-am notat de aici, 

pentru că de exemplu, mi-am notat că nu s-a ajuns la un consens. 

Atenționez, nu se va ajunge niciodată la un consens, domnule 

Alex Cetățeanu, pentru că noi suntem diferiți și spun că suntem 

diferiți, din fericire și avem și vom avea puncte de vedere diferite. 

Și uitați-vă ce se întâmplă acum, după treizeci de ani, vedeți ce 

spun sondajele, vedeți cine este catalogat cel mai bun președinte 

al României și o să înțelegeți că mulți dintre oamenii de astăzi 

regretă anumite părți dintr-o anumită zonă a ideologiei din 

România. Prin urmare jurisprudența invocată, este introdusă total 

pe din dos, fără relevanță și cu aspect de manipulare. Sigur, aș 

mai avea multe de spus, mă opresc aici, cu mii de scuza dacă am 

exagerat, dar fac apel la distinșii jurați să gândească cu capetele 

domniilor lor și să înțeleagă că aici nu ne aflăm în fața de a da cu 

piciorul la un gunoi pe stradă, ci ne aflăm în fața unui reper moral 

și unui reper cultural de mare importanță pentru România, iar în 

contextul în care valorile românești din momentul de față, se 

încearcă a fi discreditate, a veni și a discredita și pe acesta și pe 

alții, eu îl consider un fel de atentat la România și la suveranitatea 

ei. Mulțumesc. 

JUDECĂTOR Mulțumim domnule avocat profesor Ion 

Corbu, ați expus punctul dumneavoastră de vedere și cu multă 

pasiune. Aș avea o întrebare, înainte de a da cuvântul următorului 

avocat al apărării, puteți să ne dați câteva nume de 

colaboraționiști scriitori: Bun, Sadoveanu nu a fost, dar a fost 

vreunul? A avut România vreun colaboraționist? 
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CORBU Colaboraționiști, în sensul în care a fost invocat 

aici Sadoveanu, prin analogia această ticăloasă, nu pot să vă dau 

niciunul, niciunul nu a colaborat în acest sens, au fost 

colaboraționiști în sensul în care au colaborat cu un ocupant cu 

care nu au avut ce face, trebuia să existe, că altminteri trebuia să 

fugă din țară, toți românii din România. Și s-ar fi atins obiectivul 

ca acest spațiu să fie depopulat și să fie repopulat de către alții. 

Pentru că, atât sistemul comunist și alte sisteme, nu au avut alt 

scop decât acela al distrugerii unor națiuni. 

JUDECĂTOR Vă mulțumesc,  

Avocat scriitor Nădrău Dorin  

Pledoarie rejudecare  

(Observație: Pledoaria domnului avocat Nădrău a fost 

întreruptă intempestiv de profesorul Georgescu, poziționat în 

apărător fervent al lui Sadoveanu, cu obiecții sarcastice la 

adresa acuzatorilor. Avocatul Dorin Nădrău, urmat abrupt de 

Georgescu, care sare ca fript, după ce înainte de pledoaria lui 

Nădrău, mai apare, desigur, intempestiv și Corbu, inevitabilul 

Corbu.) 

JUDECĂTOR Vă mulțumesc, dăm cuvântul unui avocat 

adevărat, mă rog, domnul profesor Ion Corbu a dovedit că e bun 

avocat, un avocat trebuie să demonstreze orice, trebuie să facă o 

pledoarie în care să convingă pe oameni că albu-i negru și negru-i 

alb... 

CORBU Îmi faceți procese de intenții și nu-i bine. 

JUDECĂTOR Vorbim, vorbim, nu-i niciun rău că...am 

spus, astea-s drepturile unui avocat, el trebuie să pledeze pentru 

clientul lui, cum o va face domnul avocat Dorin Nadrău, care s-a 

exprimat foarte clar data trecută – avocatul este un lăutar care 

cântă la masa care-l plătește. E așa, domnul avocat Dorin 

Nadrău? 

Dorin Nadrău (sincopă de sunet) 
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CORBU (grijuliu, duios...) Microfonul, microfonul! 

NADRĂU Deci eu sunt numai chemat, deocamdată nu 

sunt plătit, dar cine știe? Viitorul este...da...Înainte de orice aș 

vrea să fac remarca - foarte des în prima mea viață, vorba lui 

Norman Manea care se referea la viața pe care a dus-o în 

România, că prima lui viață și care spunea în anturajul meu, că 

un avocat bun este cel care cunoaște legea. Un avocat foarte bun, 

nicio aluzie la domnul Corbu, un avocat foarte bun este cel care-l 

cunoaște pe judecător. Nu fac absolut nicio aluzie la... Aș începe 

foarte scurt, eu mi-am susținut pledoaria data trecută și am făcut 

exact ceea ce mi-a cerut inițiatorul acestui proiect și pe care încă 

îl găsesc foarte bun, desigur cu niște reglaje care vor urma și niște 

flexibilități de care este în stare și anume să fiu avocatul apărării 

pentru echilibru, pentru că se presupunea că toată lumea, în 

actualele condiții și în actualele, în actualul trend, îl va ucide 

acuma pe Sadoveanu. Pe scurt, aș vrea să fac o introducere. 

Rechizitoriul de astăzi este extraordinar, este rechizitoriul 

procesului comunismului, chiar mi-ar place să am o copie de pe 

ceea ce distinșii dumneavoastră magistrați, respectiv, procurorul 

general a selectat, a căutat, este o muncă imensă, enormă, dar nu 

este rechizitoriu. Deci Radu Paraschivescu făcea o comparație și 

cred că se potrivește extraordinar aici - este ca un cuțit fără lamă, 

căruia îi lipsește mânerul. Deci este extraordinar, dar nu știu dacă 

are zece la sută Sadoveanu în ea. Este un rechizitoriu al 

comunismului foarte bine venit. Fac o altă paranteză, foarte tristă 

pentru mine- procesul ce a avut loc în 6 martie, zi sinistră în istoria 

României, ziua naționalizării industriei României și astăzi are loc, 

în 8 mai, care era ziua partidului, acum 100 de ani, în 1921 când 

s-a...chiar că nu e important, două date pentru comunism, nu știu 

dacă este întâmplător, sau chiar așa, magistratul expert sau 

doamna procuror general, foarte emoționată și foarte 

emoționantă, au ales aceste date. Pentru că acest proces nu 
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respectă absolut nimic ca și termene. Deci înainte de orice, ca 

niște observații peste care nu pot să trec din punct de vedere 

juridic, procesul a avut loc așa, când a avut, nu a urmat nicio cale 

de apel. Calea de apel era apelul sau recurs, nicio cale de atac. Era 

apelul sau recursul care trebuia declarat în vreo zece zile, nu știu, 

puteam să stabilim noi, era o treabă foarte simplă. După vreo lună 

și ceva am primit și eu ceea ce am auzit citind domnul magistrat 

expert, o frază din care n-am înțeles absolut nimic și care se bate 

cap în cap cu rechizitoriul. Nu zic că se autodesființează, „ 

încălcarea dreptului la un proces echitabil prin nesocotirea unei 

dispoziții legale care reglementează desfășurarea procesului, nu 

poate duce în mod automat la concluzia că hotărârea este lovită 

de nulitate absolută și că se impune trimiterea spre rejudecare la 

instanța a cărei hotărâre a fost desființată.”  Păi... hotărârea sau 

decizia o dă numai instanța în care a fost promovată calea de 

atac - ori apelul ori recurs. Admite sau respinge sau dă cauza de 

care... nu are nicio importanță, nu vreau să vă plictisesc, chiar nu 

sunt orele pentru astfel de... Ce v-aș propune eu, să revin. De 

asemenea o scurtă paranteză este... eu nu vreau să-mi arog mie 

dreptul de a face cenzura termenilor juridici aici, dar a vorbi 

într-un rechizitoriu de culpă metafizică, precedentul judiciar, 

despre norma juridică, asta este o instituție fantastică. Poate că 

rechizitoriul își propunea și să ne introducă în noțiuni de drept, 

pentru că după 1990 foarte mulți au făcut dreptul la televizor, sunt 

oameni care și acuma vorbesc în niște noțiuni din care nu înțeleg 

absolut nimic. Eu nu m-aș băga, nici bătut, cu toate că am făcut 

vreo trei ani de latină, n-aș putea să intru la doamna procuror 

general de astăzi, în probleme de latină. În sfârșit, e o simplă 

observație, și asta este personală, vă rog să nu țineți cont de ea. 

Ce vreau, ca să revenim, revenons a nos mouttons, mi-aș dori 

exprima dorința asta, că tot vorbim franceza, după jurisprudența 

franceză, mi-aș exprima dorința asta către domnul Cetățeanu, pe 
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care și-o va însuși ca lozincă, să-i zic așa, lozincă, că-i mai frumos 

decât slogan, dacă tot vorbim de comunism. 

JUDECĂTOR Notez. 

NADRĂU Demersul nostru, dacă tot vorbim de 

comunism, aici, la tribunalul de la Quebec, este unul moral, 

implicând tratarea cu onestitate a subiectului și subliniem, fără 

pretenția deținerii adevărului absolut. În acest context, haideți să 

revenim la ceea ce și-a propus Alex Cetățeanu la acest joc, este 

un joc cenaclier, sigur că domnul Georgescu s-a enervat că nu 

este cenaclu, sigur că nu este un joc cenaclier, în momentul în 

care-i zici proces literar, sigur că da, nu putem să plângem toți 

încă două ore și să vorbim de jurisprudența din Franța, sau ce a 

făcut ăsta la...În că o dată, aș vrea, foarte scurt, să despărțim din 

nou omul Sadoveanu, care a fost un oportunist, ăsta-i purul 

adevăr, dacă m-ați întreba la o bere și nu la... astăzi susținând 

apărarea lui, a fost un oportunist, dar pe de altă parte suntem 

nevoiți, suntem obligați să constatăm că a fost un tip de un talent 

ieșit din comun, extraordinar, un geniu al poporului român, că 

Sadoveanu a fost folosit ca și Parhon de către comunism, inclusiv, 

nu inclusiv, în primul rând de ruși, sau sovieticii care l-au folosit 

pentru imagine. Că el a ales..., cel mai mult m-au lovit citatele pe 

care le-a ales din cartea domnului Nicolas Dima, ăsta-i adevărul, 

nu ne putem abate de la asta, dar încă acolo de a-l călca în picioare 

și de a-l....asta este o cale foarte lungă și eu găsesc acest gest 

nelalocul lui. Acum eu să să rezum, eu o să fiu mult mai scurt, 

pentru că n-aș vrea pledoaria mea s-o repet, eu nu sunt obișnuit 

s-o repet, mai ales că este un recurs care pe deoparte este 

rejudecare și care e ceva drăguț. Deci eu am prezentat în apărarea 

lui Sadoveanu, la primul termen, totul a fost structurat foarte bine, 

eu am și am publicat-o după asta. În apărarea lui Sadoveanu, da 

domnule, la ora actuală este foarte greu să-ți asumi acea... pentru 

că toată lumea zice „să-l ucidem, domnule”!! Ce, Luceafărul 
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literaturii, să-l ucidem pe ăsta, ăsta-i... Am structurat-o, revin, în 

trei părți, foarte bine gândit. Prima pornea de la demersul 

scriitorilor de a intra în masonerie și însemnătatea anului 1928, 

care marchează două perioade distincte, atât în viața lui, cât și în 

opera pe care a lăsat-o. Cu diverse exemple, cu diverse mărturii, 

din „Porunca vremii”, perioadă care culminează cu procesul 

intelectualilor, unde spuma intelectualității îi ia apărarea 

domnule, ăsta-i adevărul. Orice am zice noi de Stalin și de ce-o fi 

făcut ăla cu culpa metafizică și ce, culpa nici nu prea se 

pedepsește, apropos, chiar ca vinovăție, culpa este așa, ceva 

moale, vorba domnului Dumitru Marin, îi place cuvântul ăsta,... 

moale. Nu știu, toate au decurs frumos, el a plecat s-a retras la 

Valea Frumoasei și a scris „Valea frumoasei” și „Ochi de Urs” și 

totul culminează cu Doctor Honoris Causa al Facultății de la Iași. 

A urmat partea a doua ca structură, în care vine ascensiunea 

politică în perioada comunistă, care este cea mai incomodă parte 

a biografiei unui titan al literaturii române, ăsta-i purul adevăr și 

în care s-a apropiat, dar am făcut scurte comentarii atunci pe baza 

importanței pe care a avut-o logica istoriei. Subliniem totodată și 

faptul că epoca ar fi trebuit fi privită atunci cu ochi critici, dar nu 

sunt vremurile sub om, ci bietul om sub vremuri, zicea Miron 

Costin și care până în ziua de astăzi se adeverește și se aplică. Au 

urmat trei exemple din „Evenimentul Zilei” în care cei mai mari 

specialiști care o dată zic „nu domnule, eu nu am zis așa ceva”. 

Sadoveanu nu a semnat, să luăm să interpretăm - acestea sunt 

niște probleme care îți îmbogățesc puțin gândirea, dar probabil te 

întărâtă fără nicio noimă, după părerea mea. Am încheiat în final 

cu binefacerile și câteva evenimente care totuși probabil, 

filantropismul lui, el a avut și perioade din astea și n-aș mai 

aminti. Pe Arghezi l-a ajutat, pe bețivul de Păstorel Teodoreanu, 

e ceva așa, da, a ajutat biserici, schituri, mânăstirea Neamț și 

Voivodina, Ovidenia, pardon, pe mine mă ia...precum și 
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memoriile și amintirile arhimandritului Daneliuc, care fără niciun 

interes, în memorii, relevă niște acțiuni, niște activități, ale lui 

Sadoveanu, de-a dreptul impresionante. Ca în final, să mă refer, 

să ofer niște referințe critic, inclusiv Adrian Cioroianu, unii care 

sunt de dimineața până seara în biblioteci, domnul Georgescu 

zâmbește probabil pentru că poate nu este Eminescu, dar este 

Sadoveanu, dar sunt unii sadovenieini care stau în același chiar în 

istorie, sau în opera lui Sadoveanu și care, nu știu, pentru mine 

sunt relevante, pentru alții, nu, aceste referințe (nu pot să fiu chiar 

atât de incisiv ca domnu Corbu) - domnu Corbu a fost foarte 

convingător, pentru că a venit cu niște argumente foarte, 

extraordinar de pertinente. Dar n-aș putea fi atât de agresiv în ceea 

ce mă privește. În final ce vreau să vă spun, eu invit totuși să 

revenim la ceea ce ne-am propus, pentru ca modul cel mai corect 

de a face acest lucru, care evident, este un lucru absolut onorabil 

și extrem de onorant și de necesar. Pentru demontarea acuzelor, 

sau pentru susținerea lor, dar aș încheia cu niște considerații 

recente, pe care le-am găsit și care nu sunt multe, voi termina 

imediat, fără să fiu patetic. De aici mă duc la un alt proces, am 

înțeles că datorită pandemiei, e mult mai ușor că trec dintr-o 

cameră în alta, că face bucla nevastă-mea, deci ăsta e un avantaj 

formidabil, dacă a adus ceva bun pandemia, este procedura asta 

Zoom, pe care înainte o foloseau numai corporațiile și probabil 

oamenii ăștia pe care o să-i înfierăm noi într-o zi. În sfârșit, 

Sadoveanu, consider eu, că merită să revenim la ceea ce ne-am 

propus și să-i dăm o notă de proces literar. Înainte de orice cred 

că trebuie despărțit și să ne propunem să înțelegem până la urmă 

sau să ne hotărâm ce judecăm. Dacă judecăm opera și acuma este 

incredibil, vă voi spune un citat despre operă. Dacă judecăm 

omul, nu știu, am senzația și am avut niște comparații, nu am sub 

nicio formă nostalgia comunismului, sub nicio formă, deci poate 

crede cineva că de aia a acceptat și asta, domnule, nu are 
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nostalgia, dar e unul care înțelege altfel, nu domnule, toți suntem 

cam de aceeași vârstă, nu suntem... Decât să fi ajuns ca Lucian 

Blaga, bibliotecar, sau ca Petrini din romanul lui Marin Preda, 

muncitor lucrător la deratizare, poate că Sadoveanu poate a făcut 

un serviciu prin ceea ce a făcut, am trecut demult de perioada 

masoneriei și că este clar că sovieticii și oamenii politici, regimul 

politic din acea vreme, l-au folosit ca pe o imagine, iar el fiind 

oportunist, nu o mai revin cu 12, 13 14, numai Dumnezeu știe câți 

copii o fi avut, numai prea ușor nu prea i-o fi fost cu atâția copii, 

el a profitat de asta, nu cred că a profitat, nu prea îl văd un sadic 

sau cinic, eu nu-l văd așa, deci e o părere personală, pentru că 

suntem la această simulare și la această joacă cenaclieră, că nu 

mai putem vorbi, acum chiar n-aș mai participa dacă ar fi chiar 

pur juridică. N-aș mai participa fără bani, vreau să zic. În altă 

ordine de idei, ca să închei, vreau să vă citesc, referitor la operă, 

un scurt citat ca să concluzionez, să rezum puțin despre opera lui, 

pentru că un așa un melanj, cum zicea domnul Corbu, domnul 

Corbu trebuia să știe, folosește cuvintele pentru că... cu asta se 

ocupă, domnule, este extraordinar cuvântul, dar în acest „melanj” 

care a fost rechizitoriul, unul sau doi, nu știu care a fost melanjul, 

că el ar trebui să fie unul singur, eu n-am auzit așa „melanj”, 

rechizitoriul lung, eu am auzit în viața mea rechizitoriu așa de 

lung, și am auzit în penal niște rechizitorii, apropos, nu știu dacă 

acest proces al comunismului, al lui Vladimir Tismăneanu, o fi 

mai amplu decât ăsta, nu știu,....Opera sa dezvăluie următoarele, 

citez, în boarea serii, Sadoveanu simte suflarea naturii în 

limpezimea izvoarelor, surplus bucuriei ei, în dangătul clopotelor 

de la vecernii, bătaia inimii ei, niciunde decât în folclor și la 

Eminescu, eternitatea nu s-a arătat atât de deschisă, ființei 

neamului românesc. Concluzia a ceea ce am citat, este că 

Sadoveanu trebuie văzut printr-o prismă specială, pentru că este 

unic. Prin tot ce a făcut, este unic. Natura, toți ceilalți, Ștefan, 
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Vitoria Lipan, Lizica, Patrocle, sunt personaje secundare, 

episodice. Ele sunt subsumate adevăratului subiect, viața secretă, 

tainică, maiestuoasă, colosală, cosmică, teribilă, a naturii. 

Literatura sadoveniană nu trebuie tratată ca poezie, nu trebuie 

tratată ca proză, ci ghicită, dedusă, ca descântec. Toate literaturile 

au capodopere, niciuna nu-l are pe Sadoveanu. Și în încheiere, ca 

să termin într-un mod cât mai destins, dar cu toate că unul din 

slogane a fost să dăm de gândit, aș încheia ca apărător al lui 

Mihail Sadoveanu, astăzi, tot mai cred că nu va fi iar rejudecat. 

Oricum, mie îmi place, că toate vor apărea în cartea aia pe care 

v-o promite domnul Cetățeanu și sunt niște chestii superbe, în 

care, din care ai ce sublinia, învăța, dai pe la ziare, pe la cutare 

niște extrase,... oricând se pot adapta sau trimite undeva, ca 

bibliografie. Am citit, nu demult... nu am citit, am găsit pe 

Discovery - încă nu-l putem înfiera, că există o societate, un 

ONG, în Anglia, care-și propune să-și reabiliteze imaginea lui 

Richard al III-lea. Am început să vorbesc rechizitorial... pe care 

Shakespeare l-ar fi deformat, domnule, l-a desfigurat, tocmai pe 

el, care era un schilod, el era un estropiat, un neputincios, 

prezentându-l astfel în niște culori nedrepte și nedrept de false, el 

fiind ultimul rege Plantagenet și de ce? Ca să le facă plăcere celor 

care l-au dat jos, Dinastia Tudorilor. Serialul fantastic care este pe 

net, deci ca să le facă lor loc, acești..., normal nu prea a fost ăsta, 

Henry, din dinastia Tudorilor, marele Will a făcut și această 

treabă, să placă. Păi atunci întrebarea mea este, dacă tot l-a vopsit 

în aceste culori execrabile pe marele Richard al Treilea, cine, 

marele Will, haideți că Mihai Sadoveanu a fost un mic copil, un 

înger. Deci să fim foarte atenți și la culorile astea. Nu știu ce vor 

vota juriștii, jurații, ei sunt jurații care sunt altceva decât juriștii, 

dar sper ca procesul să-și regăsească și să-și atingă finalul, 

indiferent ce vor considera unii și alții după ce se va vota, în 
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speranța că nu se va mai rejudeca și abia aștept altul, la care poate 

o să fiu chiar procuror. 

GEORGESCU O vorbă, permiteți-mi și mie, Georgescu 

sunt, 

VICTORIA Numai o clipă, ca să ne destindem așa, 

domnule Dorin Nadrău, eu am o întrebare care nu are legătură cu 

Sadoveanu, doar ca să ne destindem. Dumneavoastră sunteți un 

avocat bun, sau foarte bun? Asta pentru că avem aceeași profesie 

și eram curioasă. 

NADRĂU Din orice unghi aș privi, foarte bun. 

JUDECĂTOR Păi este prieten cu mine. 

NICK Dar procurorii nu trebuie să-i știi, domnule? 

N-am înțeles, cum? 

NICK Pe procurorii nu trebuie să-i știi? 

(Moment savuros de umor) 

NADRĂU Ha ha, îmi puneți niște întrebări...Eu nu v-am 

întrebat de Eminescu atâtea chestii, cu care chiar vă încuiam. 

 

INTERVENȚIE - Profesor NICOLAE GEORGESCU 

 

Nu-l confiscați pe Eminescu, eu sunt bibliotecar, păi dacă 

Blaga a făcut un statut al bibliotecilor, a făcut o istorie, mă bucur 

că a găsit toată libertatea lui creatoare. 

NADRĂU Mă bucur că oricum, dacă dau pe WIKIPEDIA 

la Nicolae Georgescu, sunteți cel mai bun eminescolog. 

GEORGESCU Lasă-i, băi, cu Wikipedia cu buni și foarte 

buni, nu există...  

NICK Domnule Cetățeanu, dați-mi și mie un minut, vreau 

să... 

GEORGESCU Nu sunt jurat, nu-l votez pe Sadoveanu, 

nu-l judec, Doamne ferește, blasfemie este asta, dar să vă spun, 
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deci Brâncuși nu a făcut nicio cerere de donație către Academia 

Română. 

JUDECĂTOR Domnule profesor.. 

GEORGESCU În Academia Română nu s-a discutat 

despre Brâncuși. 

JUDECĂTOR Nu vă pierdeți timpul cu astea, domnule 

profesor. Să vă spun foarte clar: L-au înjurat pe Brâncuși, nu are 

importanță că era vorba de donat operă, că era cetățean. Dacă 

acest mesaj al Academiei... 

GEORGESCU Nu l-a înjurat nimeni. 

JUDECĂTOR Brâncuși nu a mai vrut să audă de acel 

regim comunist. 

GEORGESCU Nu l-a înjurat nimeni pe Brâncuși. 

Brâncuși avea două piese la muzeul de artă, în timp ce scriitorii 

dumneavoastră spun că n-avea niciuna. Deci avea „Cap de copil” 

și „Rugăciune”. Muzeul să...în februarie 1951 și decembrie 51... 

și ședința Academiei este peste două luni. Deci, în 1947, Lucrețiu 

Pătrășcanu a mers și la Brâncuși să ceară, să-i cumpere în numele 

statului român, să discute cu el să-i cumpere să pertracteze... era 

foarte zgârcit... (neclară înregistrarea).   Un comunicat ( anul 

ăsta, când a fost ?) al Academiei... să mă ferească Dumnezeu să 

fiu judecat în altă lege decât legea mea. Judecați-l pe Sadoveanu, 

dar în legea lui, domnule, nu după filozofie. Păi cum poți să spui 

Jaspers și după aia să citezi Dicționarul Academiei Române? 

Care sunt conceptele? Nu te păstrezi în același palier? Cum iau 

conceptul de colaboraționist din dicționarul unui institut care este 

sub egida, nici măcar nu este al Academiei Române, al 

Academiei... Moldova? Cum puteți să faceți acest context, dacii 

să-i băgăm cu Jaspers? Care sunt codurile onoarei în care 

discutăm? Deci hai să-l judecăm în legea lui, cel puțin. Cum 

putem spune că Sadoveanu a fost un profitor? Sadoveanu a fost 

un boier, Sadoveanu a dat clase scriitorilor, a dat castele, toate 
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sunt cele două mari exemple, le știți din școală, Sadoveanu și 

Cezar Petrescu, scriitorii români care s-au îmbogățit din scris, asta 

se știe, a avut o orientare în Nicoară Potcoavă, văd că-l luați 

numai pe Alex Ștefănescu, foarte bine, asta vă este, Alex 

Ștefănescu. În Nicoară Potcoavă, Sadoveanu analizează 

posibilitatea ca acești cazaci să fie uniți prin substrat, să fie o 

cultivanță a fraților, să fie uniți cu dacii și urmașii lor (vedeți 

Maria Ghimbuta, arheolog lituanian, cu carieră în SUA, 

protoindoeuropeană). Nu puteți să spuneți așa ceva, Sadoveanu a 

introdus filozofia în literatură, istorie, filozofia istoriei. Nu există 

altcineva mai puternic decât el în filozofia istoriei. După 23 

august a vrut să continue, să vadă, asta-i soarta, asta ne așteaptă, 

hai să vedem cum ne orientăm, e o continuitate aici, nu este o 

rupere, câtuși de puțin. Sadoveanu este acela care a înnoit limba 

română, este reformatorul limbii române, după Mihai Eminescu, 

cel mai important, el nu pot spune că este scriitor, este o mare 

personalitate, cum spune George Călinescu, deci e mai mult decât 

un simplu condeier, un simplu scriitor. Și-a asumat o 

responsabilitate, a făcut el ceva cu mâna lui? A condamnat pe 

cineva, a trimis la pușcărie, a delaționat, a făcut de astea, hârtiuțe 

către securitate? Are o vină personală? Că e magistrat, păi o țară 

fără magistrați nu există. Trebuia să fie cineva și magistrat. Dacă 

nu era el, era acel A. Toma, doamnă, nu Al Toma. Nici măcar nu 

știți cum se cheamă, mai spuneți că sunteți de latină, uite cum 

spuneți aicea: „ulterior a fost... Se poate ulterior și a...este același 

lucru. Cum apoi poți să-l iei de bază pe Pamfil Șeicaru, în 

rechizitor, îl citez, contele de Ciorogârla, nu știu mai cum, și apoi 

tot în rechizitoriul al doilea, ce-o fi, să spui că este considerat de 

orientare fascistă. Păi ăștia vă sunt martorii? Se poate una ca asta? 

Dacă nu este integru, orice bănuială asupra lui, îl elimini. Și câte 

și mai câte. Și multe dintre cele ce le-ați spus, în acest rechizitoriu, 

țin de blasfemie. Într-un Panteon, doamnă, intră și călăii și 
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victimele. Intră și Eminescu și Macedonski. Intră și zeița iubirii 

și zeul războiului. Panteon înseamnă toți zeii. Și eriniile intră 

acolo la locul lor. E un panteon. Dacă l-ai declarat zeu, are acolo, 

locul lui. Iar Sadoveanu nu poate fi judecat atât de simplist, fără 

minima informație. D’apoi e la îndemână, doamnă, e pe internet, 

e pe Google. Uite, am revista Curtea de la Argeș, este Valeriu 

Mutulescu, aici rezumă despre mitul donației și mitul dărâmării 

Coloanei lui Brâncuși. A apărut zilele trecute, v-am trimis-o pe 

internet, când am primit invitația. Numai pentru asta, deci fiți la 

zi, fiți la zi și judecați-l în legea lui! Nu în alte legi și nu în alte 

scopuri și judecați-l mai bine cunoașteți-l! Asta am vrut să vă 

spun. 

(Corbu aplaudă satisfăcut, foarte, foarte vizibil. Se vede în 

cadru solidaritatea... „comitetului de partid” – glumă a prof. 

Virginia Paraschiv). 

 

 

INTERVENȚIE NICK DIMA 

 

NICK Domnu Cetățeanu, vreau și eu să vă spun.. 

JUDECĂTOR Dăm cuvântul profesorului Nicolae Dima, 

că s-a vorbit despre dânsul, apoi a fost citat..., vă rog domnule 

profesor Nicolae Dima. Intervenția domnului profesor Georgescu 

a fost foarte bine venită, dar puțin s-a abătut de la subiect, o să 

combatem aceasta la..., sau se va combate acest lucru când va fi 

timpul. Acum are cuvântul domnul profesor Nicolae Dima, din 

Arizona. 

NICK Da, am auzit, încerc să vă spun de la început, îmi 

pare rău că nu am putut participa de la început, însă din punctul 

meu de vedere, sentința este dată. E vorba de următorul lucru. 

Sadoveanu a fost un monument și rămâne un monument al 

culturii românești. Nimeni nu-i poate judeca opera. Atitudinea lui 
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poate fi pusă sub semnul întrebării. Întrebarea mea și care ar 

trebui să fie esențială pentru toți: dacă Sadoveanu a fost conștient 

că era folosit, în primii ani de comunism, pentru subjugarea 

poporului. Părerea mea e că a fost conștient și, intrând în joc, n-a 

mai putut să iasă din el. Și n-a fost singurul, iar din punctul meu 

de vedere, din punct de vedere moral, în acea perioadă, el este 

VINOVAT. Iar dacă noi îl găsim că este nevinovat, noi, toți 

românii suntem vinovați că am acceptat comunismul. Nu uitați 

că în primii ani, foarte puțini intelectuali s-au dat... În anii 45-50, 

lupta era pentru distrugerea intelectualității. Și domnul Corbu a 

spus ceva foarte important- la ora actuală, lupta este pentru 

distrugerea întregului popor român. Deci să ne gândim foarte 

bine, ce facem și unde ne aflăm. Iar pe de altă parte, fiecare dintre 

noi, are un proces de conștiință. Eu am ales să fug din țară, am 

fost prins, am făcut patru ani de închisoare și lagăre de muncă, 

m-am descurcat cumva, am fugit a doua oară și nu m-am 

compromis. Dar colegi de-ai mei de facultate, oameni 

excepționali, au intrat în partid, au fost trimiși prin lume, s-au 

bucurat de drepturi și de privilegii etc. Deci undeva, noi trebuie 

să punem o limită între a face un compromis ca să trăiești și a 

compromite conștiința. Și din punctul ăsta de vedere, vreau să vă 

reamintesc de lagărul de reeducare de la Aiud (1960-1964) unde 

fratele meu a fost distrus sufletește și nici după ce s-a liberat, l-am 

adus în America. Au trecut douăzeci de ani, niciodată nu mi-a 

spus ce compromisuri a trebuit să facă acolo. Fiecare dintre cei 

supuși acelui proces a trebuit să justifice pentru el însuși de ce 

acceptă noua orânduire. E o chestiune foarte, foarte delicată 

pentru el însuși, pentru că așa cum am spus, judecăm nu numai 

omul, ci perioada respectivă și atitudinea lui. Când a acceptat acel 

compromis, care indirect s-a reflectat asupra activității și evoluției 

și activității poporului român? Mulți dintre noi și-au făcut un 

proces de conștiință, nu putem condamna total, sub nicio formă, 



81 

un om, sau o perioadă, o istorie, pentru că ne condamnăm toată 

istoria. Dar să fim conștienți, că undeva, din punct de vedere 

moral există o limită pe care nu trebuie să se treacă. Ce să vă mai 

spun, dacă doriți într-adevăr un proces dar, fără sfârșit, va fi 

procesul de la 23 august. Ce s-a întâmplat și care sunt 

consecințele lui. Pentru că de acolo pornesc foarte, foarte multe 

elemente de care se leagă evoluția țării și colaborarea cu 

securitatea și regimul comunist. Avem multe exemple, Liviu 

Rebreanu a preferat să se sinucidă, Radu Gyr și Nichifor Crainic 

au intrat în închisoare, unii au acceptat până la urmă pentru că 

erau între viață și moarte, alții nu au acceptat niciodată. Încă o 

dată, e vorba de o limită. Din punctul meu de vedere, Sadoveanu 

a fost conștient, pentru că la un moment dat, lucrările și atitudinile 

dumnealui, facilitează instaurarea comunismului în România. A 

vrut s-o facă, probabil că n-a vrut s-o facă, dar indirect a participat 

la ea. Altceva, mă rog, nu aș dori să spun, pentru că problema 

noastră este să salvăm ființa spirituală românească, mai ales în 

aceste zile, când atacurile sunt extraordinare. Am impresia că 

România este sub microscop, ca să fie distrusă sufletește. 

Probabil că va fi Europa, toată lumea, dar o văd în special în 

România. Și apropos, eu citeam un ziar aici, local (neinteligibil 

titlul), în care se dezbate la nivel de stat, ca pentru fiecare 

problemă care se ridică, să existe și o poziție alternativă, adică..., 

dacă lumea preferă căsătoriile obișnuite, de ce ?,   să vină și 

ceilalți să aibă dreptul la alternativă. Sau istoria Americii din 

punct de vedere al europenilor care au ocupat-o și au dus-o la ceea 

ce era la ora actuală. Să vină și punctul de vedere -  ce spun 

indienii, ce spun negrii, ce spun ceilalți. Și cineva, dar în derâdere, 

spunea, „dar în situația aceasta, dacă discutăm Holocaustul, 

trebuie să invităm și pe naziști să-și spună și ei punctul de vedere 

?” Concluzia e că distrugem toate valorile actuale și deocamdată 

nu avem nimic în locul lor. Ce să vă spun, din punct de vedere 
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moral, unii oameni au trebuit să facă compromisuri. Dar un om 

ca Sadoveanu, rămâne un monument al literaturii române care nu 

poate fi sub nicio formă condamnat din punct de vedere literar. E 

o poziție personală și mă rog, nu știu dacă ajută cu ceva, dar am 

vrut să mă exprim. Vă mulțumesc. 

JUDECĂTOR Vă mulțumim și noi, domnule profesor! 

Nicolae Dima este un om extraordinar și nu-i place să fie lăudat. 

De aceea nu spun mai multe cuvinte de admirație... Dar vă 

mulțumim, excelentă intervenția!  

 

MARTOR AL ACUZĂRII –  

MONICA LIGIA CORLEANCA 

 

Și acum, să ascultăm, tot un american (o americancă), 

Monica Ligia Corleanca. Deci... Monica Ligia Corleanca, 

scriitoare. A făcut Institutul Politehnic de la București, Facultatea 

de Chimie Industrială, doctorat în radiochimie, a plecat în Statele 

Unite în 1984 (a reușit să plece din RSR!), a lucrat la Airfort, o 

mare companie americană, apoi cercetătoare științifică la 

Westinghouse, expert în sol și apă. Apoi, activitatea literară: 

corespondent la ziarul Curentul Internațional SUA, revista 

ORIGINI – ați auzit de ea... apoi la revista Destine Literare, 

Observatorul din Canada, Agero etc. A scris vreo opt cărți – 

„Viscolul și alte povestiri”, „Prietenii mei cu blăniță”, „Timpul 

care ne rămâne”, „Sclav pe două Continente”, „Vieți anapoda”, 

cărți de  eseuri. A luat mai multe premii: Premiul pe țară pentru 

proză în România (la 13 ani!), unul din premiile Marin Preda, 

Premiul Asociației Scriitorilor pentru „Viscolul și alte 

povestiri”. Monica nu a putut să se conecteze, ne-a trimis un text, 

pe care l-am pregătit și o să vi-l pună imediat domnul grefier, 

Valentin Luca. Ești gata, Valentin Luca?  

MARIN Când se poate... 
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VOCE: Depoziția doamnei Monica Ligia Corleanca 

 

Sadoveanu a fost cea mai mare canalie din istoria 

scriitorilor români. Am avut oroarea să-l întâlnesc pe Sadoveanu 

la Mănăstirea Neamț, în anul 1959 cred, cu o burtă care mergea 

înaintea lui, cu toate urmele de mâncare pe piept, cu niște ochi de 

puroi. Îmi amintesc că m-a oripilat. Am simțit nevoia să-l scuip 

în față, deși citisem în tinerețe Neamul Șoimăreștilor, o carte 

bună. În viața personală a fost ca și în cea civică. A lăsat o nevastă 

cu unsprezece copii, s-a recăsătorit cu o fată cu mult, mult mai 

tânără, deși arăta ca un bucătar de restaurant de mahala. A fost 

trădător, curvă cu toate fețele spre ruși. Bine, eu l-aș fi scos măcar 

din manualele școlare. Ca ultimă „calitate” a fost un zgârcit odios 

și a stors bani cât a putut de la cei cărora le făcea o recenzie, sau 

vreo recomandare. Cunosc un scriitor de elită, pe care l-a uscat de 

bani numai ca să-l întâlnească. S-a scris mult despre cum cerea 

bani mulți de la toți scriitorii, sau poeții, sau criticii literari care-l 

căutau. O rușine, o lepră, un mârlan cu gene de lichea de mare 

clasă. 

Semnează, 

Monica Ligia Corleanca 

 

JUDECĂTOR Precizăm un lucru foarte important... (Aici 

intervine cu voce nervoasă Georgescu, aproape 

strigând: - Reacții la depoziția doamnei Ligia Corleanca): 

GEORGESCU Domnule, e revoltător, domnule. Asta este 

subcultură. Nu mai stau la dumneavoastră, la revedere! 

JUDECĂTOR Deci... fiecare avem dreptul să spunem ce 

vrem. Absolut, este democrație. Putem să spunem și una și alta..., 

pe dumneavoastră nu v-am întrerupt, apreciem că ați venit la noi, 

dar dacă scoatem adevărul la lumină, trebuie să ascultăm pe toată 
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lumea. Nu facem cenzură, detestăm cenzura, dumneavoastră ați 

avut un discurs ca pe vremea lui Ceaușescu, exact aceleași 

cuvinte. Foarte bine, aveți dreptul să spuneți. Știți ce a spus 

Voltaire: Chiar dacă sunt în total dezacord cu ceea ce spui, sunt 

gata să-mi dau viața, să ai dreptul să spui. Asta este. 

(Georgescu s-a agitat cu interlocutorul/ interlocutoarea 

din proximitate, microfonul i s-a închis, urletele și rafalele de 

insulte nu se mai aud, părăsește „arena de luptă”, furios și 

amărât. N-a fost să fie ziua lui cea mai bună.) 

 

Depoziția lui DUMITRU MARIN  

 

JUDECĂTOR Acum îi dau cuvântul profesorului 

Dumitru M. Marin, de care suntem mândri că a împlinit 80 de ani 

și care scoate niște reviste interesante. Să trăiască Dumitru M. 

Marin – pe 15 mai o să vorbim mai mult despre dânsul. Aveți 

cuvântul: 

MARIN Mai întâi bună seara, vă salut pe absolut toată 

lumea, cu același respect și, de ce nu, cu admirație, pentru că vă 

puteți susține într-un așa areal, o idee mai mult sau mai puțin 

potrivită, gustului celorlalți. O felicit pe doamna care a făcut 

rechizitoriul, o felicit foarte călduros. Domnule, am mai spus asta, 

putea să fie o teză de doctorat, că doar o teză de doctorat nu 

trebuie neapărat să laude pe cineva, poate să încerce să și 

discrediteze. Așa, ca o chestiune particulară, eu am împlinit astăzi 

80 de ani și 10 zile. Pe 28 aprilie, am fost sărbătorit interjudețean, 

național și aștept sărbătoarea și la dumneavoastră. Pe care mi-o 

promite Alex Cetățeanu. Am avut și un oarecare element de presă 

care s-a năpustit asupra mea, mă rog, mergând dintr-o notiță a 

unuia care n-a scris 19 pagini la viața lui, a scos ceea ce ziaristului 

josnic i se părea că e important să mă dărâme. Am scris 50 de 

cărți, a fost ambiția mea, am avut ambiția ca la 80 de ani să termin 
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cele 50 de cărți. V-am expediat cel puțin două și dacă nu le-ați 

menționat, le menționez eu. Dimensiuni culturale globale, unde 

avem antologii cu scriitorii din toată lumea și eu cred că n-am 

apucat s-o distribui tuturor autorilor, dar cu siguranță, este unică 

în această parte a Moldovei. Și ce-a de-a cincizeci-a mea 

carte - cuprinde 84 acuma, 84 de păreri pentru 80 de ani, inclusiv 

ale dumneavoastră, cele de la Destine Literare. Și domnule 

Cetățeanu, dacă mai reluați, apropos de textul pe care mi l-ați 

trimis zilele trecute, v-am trecut aici la loc de cinste, dintr-un 

motiv. Sunt câteva texte care depășesc obișnuitul unor urări din 

toată inima, aici se simte mai mult inima decât toate urările. 

Pentru asta vă rămân îndatorat. Acum să revin. 

Stimați prieteni, noi pare că suntem foarte mici pentru 

asemenea...Ceahlău al prozei românești, cum zicea Ciopraga. Noi 

l-am analizat dintr-un singur punct de vedere, pe Sadoveanu; este 

cu totul nepotrivit. Și eu personal aș face-o și ca artă a lui 

Sadoveanu și ca politica lui Sadoveanu și ca memorialistică și 

istorie, mai ales istorie, contribuția culturală și, în sfârșit, morală. 

Ei, la morală el stă cel mai rău, pentru că, să mă credeți, eu am 

fost în locurile unde a trăit Sadoveanu. Și rândul trecut v-am 

furnizat scrisori de la muzeu. Și fotografii. Am fost acolo, eu l-am 

admirat pe Sadoveanu, pentru istoria națională din literatura lui și 

pentru natura țării, în opera lui. Este poezia naturii la Sadoveanu. 

A remarcat un antevorbitor- e unic. Și mă întorc; prin urmare..., 

acum mi-am zis că sunt un fel de martor al apărării. Important 

este faptul că îmi pot permite și o fac deschis, să încerc o 

despărțire. Dacă Sadoveanu ar fi murit în 1930? Nu mai era cel 

de azi? Dacă-l luăm pe Sadoveanu, cum a încercat de altfel, 

distinsa doamnă, încă o dată vă mulțumesc, de la 1944 până la 

moarte? Eu l-am văzut pe Sadoveanu, când era dus de doi oameni 

foarte voinici, de câte o mână, și unul îl împingea din spate, deci 

era un munte de carne. Și n-aș fi știut niciodată dacă cineva de 
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lângă mine, n-ar fi spus „iar îl aduc pe Sadoveanu”. Prin urmare, 

era căzut din punct de vedere, hai să-i zicem, organic. Doamna 

poate să spună, oricine poate să spună că avea înfățișarea cutare, 

era foarte voinic, dădea cu pușca, dădea mai ales, cum să spun eu, 

avea o mutră, din ce mi-au spus unii, o mutră destul de 

disprețuitoare la adresa celorlalți, pentru că părea el, Sadoveanu, 

preocupat de ale lui și cam așa și era. Este cunoscut capitolul când 

călătorea cu pluta pe Bistrița și jucau șah pe plută, iar el părea 

foarte, foarte adâncit în jocul de șah, era un foarte foarte redutabil 

șahist, iar când s-a terminat călătoria cu pluta, toți însoțitorii lui 

au rămas uimiți cât de exact a descris peisajul Bistriței, cu plutașii 

săi. Prin urmare era unul din cei care simțea natura, cum foarte 

puțini în toată literatura universală. Adică atât cât am citit și eu și 

m-am străduit să citesc. Era cel care vedea natura în 

interdependență cu omul. Pentru că niciodată nu lipsește omul 

care să însuflețească peisajul. Mă refer și la o sumedenie de scrieri 

ale lui Sadoveanu. Părerea mea este însă că acolo noi nu ne putem 

atinge unde este romanul istoric. Din păcate, în momentul ăsta, 

Sadoveanu nu poate fi egalat, Sadoveanu este extras din cultura 

română și cineva îmi spunea, mulțumesc, prietene Nick, că e 

vorba de salvarea culturii române, în general astăzi și a literaturii 

în special – păi cum să-l repudiem pe Sadoveanu, ar rămâne, încă 

o dată subliniez, vorbele lui Constantin Ciopraga, profesorul 

meu, este Ceahlăul romanului românesc. Și atunci nu înseamnă 

că îi trecem cu vederea, hai să zicem, colaboraționismul. 

Domnule, el hrănea până la 42 de oameni într-o zi. 

Al doilea, avea pământuri și l-au spălat ăștia, că a donat, că 

a făcut nu știu ce, dar tot el era acolo, de exemplu, la Vânători. 

Tot el era boierul, cineva a spus că era boier, el era boier în felul 

lui de a fi, din mintea lui extraordinară și, de ce nu, cred că 

Sadoveanu a trebuit să-și salveze averea, nu cred eu că el își 

punea problema să plece din țară, că l-ar fi invitat elvețienii. Nici 
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nu știu de episod. Dar știu că era prea legat de pământurile sale 

românești, așa cum l-am perceput eu, trebuia să-l citesc. Și știa 

greutățile, e drept că din punctul meu de vedere, niciunul din 

copiii lui nu l-au urmat, n-a ajuns om de valoare, înseamnă că nu 

le-a acordat destulă atenție, c-am trecut și în domeniul educativ. 

Deci privit ca moralitate, este de condamnat, pentru că iată, și-a 

părăsit idealurile democratice, dar să nu uităm că i s-au ars cărțile 

înainte de 1935, sau a avut destule alte neplăceri. Eu cred că faptul 

că a fost Mare Maestru, l-a ajutat. Și probabil rușii l-au folosit și 

pentru că țineau în mână o bună parte din ideologia ascunsă a 

acestei țări. În sfârșit, eu cred că știu foarte bine cine este și ce 

poate prezenta. El ar putea să... mi-a plăcut încă o o idee de aici, 

cineva a spus că a încercat să reziste, să salveze ceva din 

românism. Adevărul s-ar cam lega, dar prea veneau ăștia cu 

tancurile și cu cizmele lor ca să se poată opri cineva. Păi dacă nu 

ne-a ajutat nici Occidentul atunci și nu știu cine ne mai putea 

ajuta. Păi... Sadoveanu se putea opune sovieticilor, el a 

reprezentat un punct de reper și în vremea aia, dar punctul ăsta de 

reper, acum după atâtea decenii, cade, ca un turn ridicat nu știu 

pe unde și se înclină sau poate să cadă. Se înclină deocamdată, ca 

să putem și noi să vedem ce e rău în activitatea lui, dar nu trebuie 

să cadă pentru că el rămâne ca o cruce luminoasă pe undeva pe o 

zare, sau pe un munte, la care noi trebuie să privim. Prin urmare, 

Cetatea Sadoveanu poate avea găuri, poate avea pe ici pe colo tot 

felul de detractori, dar, de oameni care dau cu tunul în ea, dar 

ideea este că avem nevoie de Sadoveanu și eu cred că trebuie să 

ne menținem acest monument, în limitele respectului și la baza 

părerii că limba română rămâne, cât are cine o susține și fac o 

mică paranteză. În bătălia asta pentru limba română, am angajat 

revista care la ora asta are 707 colaboratori, Meridianul Cultural 

Românesc și invit încă o dată pe toată lumea, dacă-mi trimiteți 

emailul pe marintvv@gmail.com, atunci vă trimit revista gratuit, 
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la toată lumea. Nu că am bani, că nu am, asta-i problema, e foarte, 

foarte greu, ci pentru că revista merită să ajungă sub ochii 

dumneavoastră. Și mă întorc, stimați prieteni, oriunde veți fi, eu 

cred că unul dintre oamenii și ca om, pe care noi trebuie să 

apărăm, aici s-au ivit Brâncuși, mă rog, Petrescu, și atâția alții. Și 

dumneavoastră sunteți niște oameni cu totul deosebiți, pentru că 

aveți experiența tristă a unei vieți, dar aveți experiența veselă a 

operei dumneavoastră. Și ca unul care nu mă laud, iată, le-am 

scris aceste 50 de cărți, n-or fi toate bune, dar nu pot fi toate 

proaste. Vreo câteva vor rămâne în istoria, ca istorie și în istoria 

istoriei culturii române. Să le spun care sunt, nu azi. Ideea este că 

noi trebuie să avem acest ceva sfânt. Pe cine să-l avem? Nu putem 

să-l uităm pe G Ibrăileanu. Nu putem să-l uităm cumva pe 

Călinescu. Doar n-am bolunzit. Dar tot bolânzeală ar fi să-l uităm 

pe Sadoveanu. Și atunci, unul din reperele românismului, ale 

limbii naționale, este Mihail Sadoveanu. Sadoveanu mai ales prin 

romanul său istoric. Dar cineva îmi spunea zilele trecute, 

Domnule, dar Nada Florilor? Da, este Mihail Sadoveanu mai ales 

prin romanul său istoric. Da, și Nada Florilor, exprimă această 

legătură dintre sufletul omenesc al românului și natura 

înconjurătoare. Să nu uităm că era un foarte bun vânător. În 

sfârșit,... Dacă tot vorbim de limba română pe care încercăm să o 

mai apărăm, domnule Nick, vă mulțumesc încă o dată, pentru 

idee, nu că mi-ați dat-o dumneavoastră, ci pentru că o susțineți. 

Poporul se va disemina, poporul român, de asta vorbim.. Pleacă 

în străinătate, unii spun că mai sunt 16 milioane...S-ar putea să fie 

mult mai puțini. Pentru că acuma este circulația aceasta. Limba 

română este în pericol la ea acasă. Prin calculator, prin video 

cultură, prin comunicare rapidă și înainte românul avea un semn, 

o singură vocabulă, care aproba: Măi, îți place aia? ÎHÎ. Și cu 

îhî-ul ăsta, imediat se comunica părerea. Acum, ok. Cuvântul 

imprimat, importat, ok, care înseamnă mai pe larg altceva, este 
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cel mai acceptat, așa cum, într-un timp, mersi, în loc de 

mulțumesc ș.a.m.d. Ce vreau să spun, că și la noi acasă, prin 

limbajul tehnic, prin limbajul utilizat de calculatoare, alterăm, 

alterăm și, cred eu, iremediabil. Academicianul Eugen Simion, la 

Vaslui, la unul din primele mele interviuri cu el, așa, ca să vă 

trezesc simpatie, eu am făcut interviuri cu 1088 de personalități 

din țara aceasta românească. La unul din interviuri, a spus, 

domnule, în 300 de ani, vor mai rămâne 2-3, cel mult 4 limbi, de 

circulație în toată lumea. Eu cred că nu va dura 200-300 de ani, 

pentru că această rapidă comunicare, acest schimb de idei, 

această uniformizare, să nu creadă cineva că televiziunea, chiar 

cu mirajul ei și am făcut prima televiziune privată din România, 

este cea care ne ajută la dezvoltarea culturii. Este cea care ne face 

să ne unificăm cultura. Înainte erau tot felul de „ciocane” de prin 

Africa, valabile în spațiul cultural românesc. Acuma nu mai sunt, 

gata, a dispărut noutatea, dar mai ales, modalitatea de asimilare a 

unei astfel de culturi. Prin urmare, limba română este pernicios 

promovată, chiar în Țara românească. Să nu mia spun, nu uitați 

că am copiii în Canada. Acolo e și mai jale. Nepoții mei abia mai 

spun câteva cuvinte, el trebuie să știe, deși este patria 

trilingvismului acolo. Ori știi franceza ori engleza, orișicine știe 

limba lui, pentru comunicare. „Quebecoșii”, cum spune băiatul 

meu, vorbesc limba franceză, în afară de limba lor. Că dacă-s din 

Maroc, mai vorbesc limba lor, nu??? Sau românii, limba română. 

Prin urmare, acolo e jale, dincoace e jale, comunică un prieten de 

la Melbourne, domnul Ben Todică, cum are el un mărunt grup, 

nu-i chiar mărunt, are un grup de români acolo și are câțiva poeți 

buni, primește de peste tot și difuzează, în Australia, dar limba 

română acolo o promovează extrem de puțini oameni. Ca și în 

Noua Zeelandă. Sau cine știe în ce parte a Globului pământesc. 

M-am întins un pic, stimați prieteni, vă cer scuze, dar cu 

siguranță, dar asta chiar vreau s-o spun, ce faceți dumneavoastră 
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acolo, chiar dacă vă zbateți, chiar dacă vă supărați ca domnul 

Nicolae Georgescu, stima mea, domnule Georgescu. Și bine că 

n-ați plecat de acolo, că altfel, vă afuriseam.(Georgescu: Mai zice 

omul, nu dau cu piatra, am zis). Mulțumesc mult. Deci bucuria 

mea este că sunteți oameni de o așa înălțime spirituală. Sunteți 

oameni de o așa simțire omenească și românească, în același 

timp, încât pentru mine este un extraordinar de mare câștig, să fiu, 

măcar așa, câteodată în rândul dumneavoastră. Iar acum 

Sadoveanu este stăpânul nostru. Orice ați spune, chiar dacă 

cineva mi-ar spune acuma, „este criminalul criminalilor”. 

Rămâne marele scriitor Sadoveanu. Și oricâte păcate ar avea, că 

toți avem păcate, i le iertăm în numele contribuției la istoria, 

menținerea limbii române. Și o ultimă observație, am vrut să mă 

opresc de mai multe ori, poate nu știți, sau nu, hai să facem o 

încercare. Știu exemplul tot de la Constantin Ciopraga. Ne-a 

întrebat el la grupa aceea unde eram câțiva care scriam. 

„Domnilor, dacă se scoală Ștefan cel Mare, astăzi, ne înțelegem?” 

Răspunsul a fost simplu cumva: „Domnule, noi l-am înțelege, se 

mai păstrează cuvinte vechi, dar el pe noi, nicicum. Tot așa se 

întâmplă și cu Sadoveanu, deși numai o sută de ani. Dacă s-ar 

trezi astăzi Sadoveanu, elevimea, nici studențimea chiar, nu cred 

că s-ar înțelege cu Sadoveanu, în limba lui aceea melodioasă, cu 

natură, cu istorie și cu..., știți că Sadoveanu citea extrem de 

frumos, avea o voce, cu adevărat excelentă. Și cu toate astea, el a 

recitat Luceafărul lui Eminescu, cel mai frumos din tot ce știu eu 

de-a lungul acestor 80 de ani. Prin urmare, Sadoveanu nu ar fi 

înțeles de ai noștri, deși ne dă o piatră de temelie pentru 

menținerea acestei limbi și în circulație, și în rigurozitate, că încă 

este viguroasă. Și, de ce nu, în expresivitate, pentru că ajungem 

iarăși la artă, pentru care-l avem pe Sadoveanu în frunte. Și pentru 

că noi ne mai batem acum, c-ar fi așa, c-ar fi...Asta nu înseamnă 

că nu apreciem încă o dată ce a făcut doamna profesoară. Pentru 
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că dacă știm relele, știm a le abate cumva. Nu le știm...Mulțumesc 

mult pentru cultura pe care ne-o dăm toți, la toți. 

JUDECĂTOR Vă mulțumim, domnule profesor. Salutări 

vasluienilor. Pe drumul de costișă ce duce la Vaslui... 

MARIN Domnule Alexandru CITIZEN, cum citesc 

Citizen, sau altfel? Mă rog, asta ca șarjă amicală. Încă o dată, 

mulțumesc pentru frumoasele dumneavoastră cuvinte. V-am 

expediat cartea și dacă n-ați citit-o, nu-i nimic, dar va trebui s-o 

citiți, cât sunteți acolo și doamna Caragioiu și mai mulți, câți 

sunteți acolo. Și mă oblig s-o dau pe mail, oricui mi-o cere. 

Numai că vreau să vă spun în premieră, dacă tot suntem la un 

proces, la Vaslui, s-a ivit primul proces politic local. Mai precis, 

o șefă de organizație PSD împreună cu alți pesediști, m-au dat în 

judecată că i-am luat în furculiță, în campania electorală, prin mai 

multe pamflete. Dar vin cu amănunte altădată. 

JUDECĂTOR Vă mulțumim. Trebuie să vă spun că unul 

din obiectivele procesului nostru, pe care nu l-am declarat, s-a 

împlinit. Eu m-am amuzat copios. Au fost atâtea și atâtea fapte 

amuzante, nu știu dacă ați simțit același lucru. În fond, noi trebuie 

să ne veselim, nu să ne întristăm, să ne îndurerăm, să ne supărăm. 

Așa trebuie să facem, sa ne veselim! 

MARIN Domnule Cetățeanu, scuze, încă o dată. Când îl 

văd așa de avântat pe Ion Corbu, îmi vine să-l strâng în brațe. Dar 

prea-i departe. 

Îl văd pe domnul Georgescu că pleacă, dar ia uite ce frumos 

zâmbesc. Domnule, ne certăm pe Sadoveanu, nu pe averea 

actuală, pe deoparte, dar ne certăm ca să apărăm limba română și 

nu s-o distrugem. Că după discuții am vrut să vă spun că ăștia din 

presa locală,... a apărut un articol, domnule,...Marin face, distruge 

(în patru pagini). Și efectul, toți oamenii azi m-au oprit pe stradă, 

uitați emblema Vasluiului. Deci ăștia au vrut să mă distrugă că au 
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vrut să-mi dea cetățenie la nivel de municipiu și i-am refuzat, 

pentru că sunt prea comunistoizi. 

GEORGESCU Rămân la părerea mea - fără cenzură, nu 

există cultură. Vreau să vă spun ceva din Homer. Iliada, nu? Îi 

ceartă Agamenon pe șefii armatei, să-i impulsioneze. Ajunge și 

la Ulysse. Și spune „Luptați”. Înjură ca madame aia a 

dumneavoastră de nu se mai termină. Ulysse îi răspunde așa: Ce 

vorbă ți-a trecut de împletitura dinților, Agamemnon? E, în acest 

stadiu antropologic, stadiul Homer, va să zică, dinții au funcția de 

grilă, de împletitură. În același timp istoric, în Biblie, veți găsi un 

psalm: „Pune doamne, lacăt gurii mele pe împletitură de nuiele, 

împrejur buzelor mele, ca să nu iasă vreo vorbă rea. Omul fără 

cenzură, este ca baba fără dinți. Orice i-ai spune, blesteamă. (G. 

râde complice satisfăcut) Cuvântul trebuie ținut în grilă. Casa 

omului are gard, are poartă. Și ieși în agora, ieși în piață, ieși în 

public cum se spune. Păi nu ieși în curul gol. (G. nu biruie să 

preia cuvântul). E valabil azi, babe fără dinți, sunt peste tot. Dacă 

n-avem grilă, dacă n-avem cenzura. Domnule, cenzura este 

sănătoasă. Cato cenzorul. Păi dacă n-aveau cenzorii ăia, nu și-l 

măturau mereu? Fără cenzură nu se poate face nimic. A, să nu fie 

ideologică. Treaba ei. Păi nu se poate să n-ai cenzură. 

JUDECĂTOR... Fără cenzură, este dictatură?! 

GEORGESCU Să n-ai frâu. Păi femeile alea au venit fără 

frâu, domnule. Fără zăbală în gură. Ca o iapă în călduri. Așa a 

venit femeia. Se poate una ca asta? 

MARIN Da, dar v-ați supărat pe domnul Cetățeanu că nu 

v-a dat mai mult timp. 

GEORGESCU Normal că m-am supărat, nicio problemă, 

dar mi-a trecut. Trebuie să te superi. C-ați ascultat-o. 

JUDECĂTOR Mulțumesc, domnule profesor. 

GEORGESCU Trebuiau două palme și afară. 

Marin râde tare...: Veniți la Vaslui că am vin de Huși... 
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GEORGESCU Decât o democrație lăbărțată, mai bine o 

dictatură corectă. Cum spunea Eminescu: „Δημοκρατία… 

monstrule vorbăreț, 

Cu mii de limbi d’invidie mișcate, 

Nebunii las’ în gura ta să cate 

Și să te poarte cel meșteșugăreț.” 

Câtă democrație, se poate? Ei. 

JUDECĂTOR Vrem democrație, dar nu pentru căței... 

 

DEPOZIȚIA LUI ȘTEFAN DUMITRESCU, SCRIITOR 

 

JUDECĂTOR Dragii mei, să-l ascultăm pe scriitorul 

Ștefan Dumitrescu. Nu trebuie să vă spun eu cine este. Să vedem 

ce ne zice.. Din nefericire are o problemă, s-a operat la un ochi. 

L-am rugat pe domnul doctor Mihai Ganea să citească el 

depoziția. Domnul Vali Luca, domnul grefier. Așteptăm pe... 

Ștefan Dumitrescu. E gata? 

LUCA Într-un minut. 

JUDECĂTOR Între timp, vreau să vă amintesc: Nu există 

întrebări proaste, numai răspunsuri proaste. Dăm voie oricui să-și 

prezinte punctele de vedere. O să rog după aceea pe doamna 

procuror Virginia Paraschiv, să ne spună câteva cuvinte. 

Dumitrescu Ștefan  

Citește Mihai Ganea  

MIHAI GANEA Voi da citire depoziției, semnată Ștefan 

Dumitrescu, scriitor:  

Ca parte în acest proces, încep printr-o rugăciune: „Slavă 

Ție, Doamne Dumnezeule, fierbinte Îți mulțumim pentru toți și 

pentru toate. Îți mulțumim că ni l-ai dat pe artistul, pe marele 

scriitor Mihail Sadoveanu, care a îmbogățit enorm literatura și 

cultura română. Bine ar fi fost, Doamne, însă dacă în persoana 

lui, ne-ai fi dăruit un om de caracter, cinstit, înțelept, patriot, care 
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să se fi gândit sau să-și fi gândit altfel viața, încât să fie un model 

demn de omenie, de cinste, de patriotism. Și chiar să fi fost așa în 

viață, de aceea, Doamne, te rugăm să dăruiești poporului român 

astfel de oameni, de o cinste și un patriotism, de o frumusețe 

morală, de o tărie morală impresionantă, așa cum l-am avut pe 

marele poet Mihai Eminescu și pe părintele Bartolomeu Anania. 

Dacă lăudăm talentul literar al lui Mihail Sadoveanu și îi suntem 

recunoscători lui Mihail Sadoveanu, nu același lucru facem când 

vorbim de caracterul lui, duplicitar, egoist, cinic, lipsit de 

demnitate. Din păcate, cum acesta, cult și talentat, prin deciziile 

și acțiunile sale, a făcut mai mult rău semenilor lui, poporului 

român. Aici facem această subliniere: dacă talentul ți-e dăruit de 

Dumnezeu și Domnul i-a dăruit mult talent domnului Mihail 

Sadoveanu, caracterul omului se formează sub influența mediului 

în care se naște și se dezvoltă ca personalitate umană. Așa cum 

am arătat în cărțile noastre, psihologia și pedagogia poporului 

român, explicarea poporului român, filozofia destinului 

românesc, psihologia și pedagogia elitei românești, una din 

dimensiunile noastre, a fost trădarea, care pur și simplu ne-a 

nenorocit ca neam. Această dimensiune a istoriei noastre, vine 

din gena noastră, face parte din sistemul de patologii și de 

complexe ale psihologiei poporului român. Vedem aceste defecte 

ale psihologiei poporului român, duplicitate, viclenia, slugărnicia 

față de stăpân și de străin, cinismul față de cei mai mici și de ai 

lui, trădarea. Proverbul „ Pupă-l în bot și papă-i tot”, puse în ființa 

lui Sadoveanu. Puțini oameni de o cinste și de o corectitudine 

exemplară, de un patriotism exemplar, așa cum a fost Eminescu, 

a dat poporul român. Acestea sunt excepții, marea majoritate a 

celor care au alcătuit elita politică și culturală a poporului român, 

au fost, ca Sadoveanu, într-o măsură mai mică sau mai mare, 

versatilii, duplicitarii, parveniții, șmecherii... în paranteză, 

Păunescu mai recent, trădătorii. A se vedea caracterul și 
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comportamentul politicienilor români, în toate perioadele istoriei, 

istoricii penibili, lamentabili, de circari care se vând pentru bani 

și putere, oameni care și-au pus interesele personale mai presus 

de interesele țării, la care nici nu s-au gândit. Aceasta a fost cauza 

pentru care poporul român, fiind mai în toată istoria sa, trădat de 

elita sa, a fost o victimă a istoriei. O victimă a lui însuși, în primul 

rând și mai apoi a imperiilor. Aceasta nu este însă o scuză în cazul 

lui Sadoveanu și a celorlalți oameni de cultură, care au trădat. 

Doi: O circumstanță atenuantă a lui Mihail Sadoveanu, este însă 

aceasta: La 23 august 1944, o gașcă de lichele politice, de 

trădători și de criminali ai poporului român, în frunte cu regele 

Mihai, îl arestează pe mareșalul Ion Antonescu, tocmai când 

acestea era pe punctul de a încheia un pact secret cu Stalin, foarte 

favorabil nouă. Greșeală enormă făcută de creiere care n-au 

gândit în perspectivă. Pentru că trădarea lor avea să nenorocească 

întregul popor român. Complotul în frunte cu regele Mihai, care 

nu era rege de drept, pentru că n-a depus niciodată jurământul în 

Parlament și nu a jurat pe Biblie în Parlament, cu capii partidelor 

istorice, un grup din armată, în frunte cu generalul Sănătescu și 

Mihail Racoviță, cu Lucrețiu Pătrășcanu și Emil Bodnăraș, a dat 

cea mai mare lovitură poporului român, din secolul XX. Și una 

din cele mai mari lovituri din istorie, de la Decebal încoace. Pur 

și simplu ca să scape ei, crezând că Stalin le mulțumește și apoi 

ei scapă. Să le fie lor bine, au predat țara, cu armată cu tot, 

cotropitorului Stalin. La acel moment, România a fost împinsă pe 

o linie de evoluție negativă, care avea să ne producă mult rău, 

fiind colonie a lui Stalin, având armata sovietică aici, nimeni și 

nimic nu se mai putea opune. Și nu mai putea repune România pe 

o linie de evoluție pozitivă. Au făcut-o marii români, eroii care 

s-au opus lui Stalin și comunismului, cei care au luptat în munți, 

dar cu ce preț, ei neavând nicio șansă, decât aceea de a fi martiri. 

Și sunt martiri și mari exemple pentru noi românii. În acest caz, 
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fiind colonia lui Stalin, fiind o țară cotropită, marele scriitor 

Sadoveanu, cum era versatil și duplicitar, a devenit sluga 

cotropitorului. I-a făcut jocul, asta împotriva neamului său. Dacă 

este adevărat că a fost o greșeală din partea lui Sadoveanu, să se 

opună pe față regimului comunist, și deci rușilor, ar fi fost imediat 

anihilat. Situație în care ar fi devenit imediat erou și martir, tot 

atât de adevărat este că, făcând jocul cotropitorului, și încă bine 

de tot, cu tot sufletul, Sadoveanu devine și rămâne în istorie, ca 

un mare trădător. Mare trădător l-a făcut contextul istoric, destin 

ales de el în mod conștient. S-ar fi putut salva Sadoveanu? S-ar fi 

putut, desigur, dacă ar fi fost mai retras, dacă ar fi rămas în planul 

doi, și dacă și-ar fi văzut de scrisul lui. Din punctul acesta de 

vedere, Arghezi este caz mult mai fericit. Și ar mai fi putut să facă 

ceva Sadoveanu, dacă ar mai fi fost inteligent și și-ar fi iubit țara. 

Fiind prieten bun cu Gheorghiu Dej, ar fi putut să-l influențeze în 

bine, desigur la modul subtil, la o vânătoare, la o chermeză, sau 

măcar să fi încercat, așa cum a făcut Sfinția Sa Patriarh, Iustin 

Marina. Or Sadoveanu a mers atât de departe cu slugărnicia lui, 

din dorința de a-și păstra privilegiile, încât a semnat sentința la 

moarte asupra unor țărani, care se opuseseră colectivizării. El care 

cântase în tinerețe țăranul obidit de ciocoi. Iată-l acum ciocoi 

ajuns în fruntea țării, care îi condamnă la moarte pe țărani, care 

nu puteau să se rupă de pământul lăsat de părinții și de moșii lor. 

Iar faptul că a hotărât, împreună cu alți scriitori și oameni de 

cultură, să-l condamne pe Constantin Brâncuși ca să-și doarmă 

eternitatea nu alături de mama lui, cum ar fi dorit, ci în pământ 

străin, depășește orice ticăloșie. Nu-l scuză deloc că a făcut 

această faptă abominabilă împreună cu alți mari oameni de 

cultură. Aici e marea durere că oamenii aceștia erau mari oameni 

de cultură, și asta vorbește despre psihologia intelectualității 

românești și a poporului român. Faptul că oamenii aceștia, 

academician George Călinescu, I. Iordan, Camil Petrescu, Al. 
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Rosetti, Al. Toma, George Oprescu, Jean Al. Steriadi, V. Eftimiu 

și tovarășul Geo Bogza, prof. Al. Graur, prof I. Jalea, I. 

Panaitescu-Perpesicius și Zambaccian. Și-au scuzat absența tov 

Gala Galaction, academician și el, și tovarășul Lucian 

Grigorescu. Au semnat acel proces verbal care a decis unde să-și 

doarmă somnul de veci Brâncuși, este unul foarte grăitor. Faptul 

că l-au mai alungat încă o dată pe Brâncuși din pământul lui 

strămoșesc, ne arată cât de mici, de răi și de cinici, de inconștienți 

erau ca oameni. Au fost victimele invidiei și ale micimii lor, 

axiofagiei din ei. În subconștientul lor credeau că dacă Brâncuși 

revenea acasă în pământul țării lui, asta i-ar umbri pe ei, le-ar 

micșora gloria și importanța lor. Ei ar fi mai mici în istorie în 

cazul acesta. Or Dumnezeu i-a judecat și i-a pedepsit. A fost 

invers. Deci gândul, dorința lui Brâncuși de a-și dormi somnul de 

veci alături de mama lui, ei s-au compromis pe veci în istoria 

acestui neam. Foarte trist!!!!! În concluzie, a participa la procesul 

domnului Mihail Sadoveanu, nu m-a situat nici de partea 

acuzatorilor, nici de partea apărătorilor lui. Am judecat lucrurile 

din punctul de vedere al scriitorului sau psihologului care sunt, a 

omului de știință care stă de ani de zile aplecat asupra studiului 

psihologiei poporului român și a căuta căile prin care și noi am 

putea deveni un popor demn în istorie; bogat, creator al istoriei 

noastre, prin care ne-am putea salva. Pentru că toată istoria 

noastră, datorită patologiilor psihologiei poporului român și a 

complexelor noastre, noi singuri ne-am nenorocit ca popor. De 

aceea am ajuns acolo unde suntem astăzi. Hăcuiți, jefuiți, 

prăbușiți la pământ. Cred sincer că faptul de a fi un mare scriitor, 

în cazul lui Mihail Sadoveanu, nu-l scuză pentru greșelile mari pe 

care le-a făcut. Era un om inteligent, putea să-și dea seama de 

consecințele faptelor sale, în viitor. Ne rugăm Domnului, din 

toată inima ca să-l ierte acolo, în Cer, măcar pentru faptul că a 

fost un mare scriitor și a dăruit poporului român o mare operă 
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literară. De asemenea considerăm că fiind foarte important, dar 

foarte important, imperios necesar, ca noi românii să învățăm din 

această dramă urâtă a lui Mihail Sadoveanu. Mulțumim, 

Doamne, pentru tot și toate, fierbinte te rugăm Bunule Tată 

Ceresc, dăruiește-i poporului român, mari minți în cultură și în 

politică, mari gânditori politici și oameni politici mari, care să 

salveze România. Amin!  

Cu mare durere, Ștefan Dumitrescu. 

6 martie 2021. 

 

Depoziția lui DAN CULCER  

 

JUDECĂTOR Îi mulțumim, păcat că nu e cu noi, sperăm 

să fie data viitoare (DUMITRESCU Ștefan) 

(Georgescu nu se poate abține: Pe care ochi l-a lucrat ăsta, 

domnule...?) 

JUDECĂTOR Domnilor, avem o voce de la Paris, un om 

extraordinar, este chiar Dan Culcer, scriitor, publicist, o să vedeți 

imediat, e o plăcere să-l avem cu noi. Deschideți microfonul, din 

partea stânga jos, Dan Culcer. Și o coincidență extraordinară, tatăl 

meu era prieten cu tatăl dânsului. Asta am aflat chiar ieri. Gata, e 

deschis. Aveți cuvântul:  

CULCER Da, mulțumesc, vă salut și vă dau un semn de 

prietenie, din partea mea, n-are importanță că vine din Paris sau 

din altă parte, că vine din suflet. Dezbaterea dumneavoastră m-a 

interesat foarte mult și am ascultat-o cu mare atenție. Aș vrea doar 

trei lucruri să vă spun: 

Există un critic uitat, deși foarte interesant din anume 

puncte de vedere, un domn care se numea Sanilievici și care a fost 

unul din criticii poporanismului reacționar, spunea dânsul într-o 

carte, care l-a criticat foarte aspru pe Sadoveanu, mai ales pentru 

ideile sale de la începutul carierei, pentru motive de morală. 
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Cartea ar merita să fie discutată, în raport cu opera globală a lui 

Sadoveanu. E o simplă amintire pe care v-o propun. Dacă aveți 

ocazia s-o citiți, să citiți aceste considerații ale lui Sanilievici.  

Un al doilea lucru: Vorbim de colaboraționism și de 

metodele mai mult sau mai puțin ortodoxe de rezistență la 

presiunea comunistă. Am avut ocazia să lucrez în arhivele 

Comitetului Central, la Arhivele Naționale din București și 

respectiv să cercetez și arhivele Direcției Generale a Presei și 

tipăriturilor și anume fosta cenzură, care.... fiind desființată în 77, 

Arhivele din 44 până în 77, au fost depuse la Arhivele Naționale 

și pot fi cu mare folos cercetate. Cu această ocazie am găsit un 

lung raport semnat de Mihai Ralea. Ralea n-a fost nici el o 

persoană pură și îngerească, dar raportul pe care l-a scris în 1955, 

pe care l-a adresat Comitetului Central, este una din cererile cele 

mai bizare pe care le-am întâlnit în presă, foștii intelectuali 

antebelici, a reușit cu ajutorul acestui raport și cu ambiguitatea 

poziției sale, în raport cu comunismul, să ușureze foarte foarte, de 

o manieră foarte importantă și serioasă, condiția economică și 

socială a intelectualilor de vază ai României, chiar dintre aceia 

care nu erau deloc agreați de regimul comunist. Documentul 

acesta merită să fie difuzat, eu l-am introdus în cartea mea despre 

cenzură, care e o teză de doctorat, dar ar merita în sine să fie 

discutat, ca să se vadă metodele foarte bizare și ambigue, prin 

care se putea face totuși ceva, în interiorul sistemului respectiv. 

Și o ultimă chestiune, care n-are nicio legătură cu dezbaterea de 

astăzi, eu am găsit de mai mulți ani niște inventare ale fondului 

românesc, din ceea ce se cheamă „Hoover Institution” care, după 

câte știu eu, are sediul la New York, în Statele Unite (Stanford 

University – n.r.). Dumneavoastră sunteți majoritatea din 

Canada, dar încerc să atrag atenția asupra cantității imense de 

documente pasionante, pe care eu, din păcate nu le știu după 

titluri, care se găsesc în Fondul Românesc. Printre altele, de pildă, 
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o întreagă corespondență a marelui democrat Sabin Manoilă și 

fiindcă vorbeam de probleme și au fost evocate problemele 

națiunii române, una din marile probleme este chestiunea 

demografiei la ora asta în România, pierderea imensă de 

substanță biologică, prin emigrare, care poate să aibă și un efect 

pozitiv, dacă suntem foarte optimiști, dar care în același timp, 

introduce o scădere a natalității, foarte periculoasă. Asta în 

condițiile pe care le știți foarte bine, există fluxuri migratorii care 

vin dinspre EST spre EUROPA; și care nu sunt neapărat 

prietenești. Deci rugămintea mea pe care v-o adresez colectiv, 

este, dacă aveți posibilitatea să ajungeți să cercetați Fondurile de 

la Hoover Institution, Fondurile Românești, faceți tot posibilul ca 

să fie fotografiate, reproduse și difuzate, măcar sub formă de 

document brut, lăsând viitorului și cercetătorilor posibilitatea să 

facă ceva din aceste documente, care reprezintă o foarte 

importantă contribuție la istoria reală a exilului românesc, de 

după 1945. 

Vă mulțumesc, vă îmbrățișez cu prietenie și sper să ne mai 

putem întâlni......? 

Suntem toți oameni în vârstă, eu anul acesta împlinesc 80 

de ani, dar ce încerc să spun prietenilor mei, împrăștiați și ei prin 

lume, tocmai suntem nemuritori, deci trebuie să avem multă, 

multă forță și să folosim intens timpul pe care îl mai avem în față, 

ca să facem ceva pentru ai noștri. 

Vă mulțumesc! 

JUDECĂTOR Vă mulțumim, vă mulțumim și noi. A fost 

o plăcere să vă vedem și vă așteptăm și în viitor. 

CULCER O seară bună 

JUDECĂTOR Ce mai coincidență, tatăl meu să fie prieten 

cu tatăl dumneavoastră. 
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CULCER După nume, dacă citeam „ Citizen”, credeam că 

e un pseudonim. Dar văd că e numele dumitale real. Încă o dată, 

mulțumesc pentru tot. O seară bună. 

JUDECĂTOR Seară bună la Paris. 

 

Discuții libere în afara procesului 

Virginia Paraschiv, Ion Corbu, Marin Dumitru, Nae 

Georgescu, Judecătorul  

 

JUDECĂTOR Doamna procuror, doamna procuror, ați 

făcut o muncă extraordinară, mulți au apreciat-o, alții nu, Mă rog, 

fiecare are dreptul să-și spună părerea. Este excelent, asta vrem. 

Ce aveți de răspuns, vreau să atrag atenția, că nu aducem 

distrugere, profesorul Ion Dur a proliferat insulte la adresa 

procurorului și nu mai este cu noi, nu l-am mai invitat. De 

asemenea Adrian Sahlean de la Boston. Noi vrem să fim 

civilizați, să vorbim frumos, respectuos, să fim cool, asta am 

învățat în lumea asta „largă” – să fim „cool”, „cool” – este o 

expresie foarte cunoscută în engleză...., 

CORBU – Domnul Cetățeanu și eu aș mai dori un minut... 

JUDECĂTOR Sigur, după doamna Paraschiv... 

CORBU După, după... 

JUDECĂTOR Doamna procuror general – profesoară de 

latină o viață întreagă și scriitoare... aveți cuvântul: 

 

VIRGINIA O nuanță filologică. Ezitarea de lectură a 

numelor a prestigioaselor nume din procesul verbal, vine de la 

faptul că acela care a compus procesul verbal, nu s-a obosit nici 

măcar să scrie numele complete. Că dacă domnul profesor care 

are acribie, ar observa că la George Călinescu, nu este G. 

Călinescu, ci Gh. Gheorghe Călinescu, deci o oroare filologică. 

Atâta. Cât despre ezitările mele la lectură, treceți-le și pe dicție 
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câteodată. În raport cu cultul lui Sadoveanu, obiectul muncii mele 

a fost cultul lui Sadoveanu, care umbrește prin venerarea 

insistentă și monotonă, monocordă, umbrește alți oameni, 

cărturari mari în istoria culturii noastre și de care, nu pot să 

înțeleg, de ce nu aud, la fel cum aud pasional despre Sadoveanu 

și uneori chiar foarte aplicat. De ce nu aud, cultul și venerarea lui 

Iorga. Vă rog să mă credeți, că aș fi prima care m-aș înscrie, ca 

umil învățăcel al scrierilor lui Iorga: istorie, literatură, critică, 

politică ș.a.m.d. Vreau să spun, aș fi dorit tare mult ca în România 

noastră, ca în limba noastră română, ca între noi, conaționali, 

oriunde am fi, să ținem cont de doliul celor 47 de universități, la 

moartea tragică a cărturarului și omului politic Iorga. Noi avem 

cu ce ne mândri. Poate fără cult, poate fără închinăciune ci cu 

seriozitate. Nu ne închinăm la oameni. Ne închinăm la 

Dumnezeu.  

 

JUDECĂTOR Atâta aveți de spus?  

Vă mulțumim mult, doamnă profesoară. Ați depus un efort 

incredibil. În cartea pe care o vom scoate, totul va fi prezentat așa 

cum trebuie, vom adăuga comentariile noastre și sperăm că va și 

o carte interesantă despre psihologia poporului român. În fond 

aici este vorba despre psihologie. Dumneavoastră sunteți parte 

din psihologia poporului român. 

VIRGINIA Mulțumesc. 

JUDECĂTOR Domnul profesor Ion Corbu:  

CORBU Mulțumesc domnule moderator. Am luat act de 

modul în care a fost amendat domnul profesor Ion Dur, cu referire 

la limbajul pe care domnia sa, spuneți dumneavoastră că l-a 

folosit și care n-ar fi convenit. M-aș fi bucurat foarte mult dacă 

ați fi aplicat aceeași măsură și la cele două depoziții scrise, dintre 

care una a fost mult, mult sub ceea ce noi considerăm în lumea 

civilizată din care facem parte, limbaj suburban. Personal vreau 



103 

să mă desolidarizez de cele două depoziții care au fost simple 

calomnii, astfel încât, prin eventuala mea tăcere să fiu asimilat că 

aș susține sau aș accepta așa ceva. Le resping cu tărie și mă 

desolidarizez de ele, mulțumesc. 

JUDECĂTOR Și noi vă mulțumim, vă amintim că dăm 

dreptul la cuvânt, dar ce a făcut Ion Dur pe Facebook și nefiind 

constant - când l-am adus la Cenaclu pe Dinu Săraru, a spus că... 

„ce l-am adus pe comunistul ăla?”, și tot pe FB. Așadar, Dinu 

Săraru a sprijinit comunismul, iar când l-am adus în discuție pe 

Mihail Sadoveanu, Sadoveanu nu ar fi sprijinit comunismul... 

MARIN V-aș ruga o foarte mică intervenție, dacă se poate, 

de la Vaslui. 

JUDECĂTOR N-am terminat ce voiam să spun. Deci... 

este o mare diferență în a discuta pe cineva public și a spune o 

părere, domnule profesor Ion Corbu. Dumneavoastră ați folosit 

expresii foarte dure și nu v-am cenzurat. Nici noi nu ne-am 

permis să-l cenzurăm pe Ștefan Dumitrescu și pe distinsa 

scriitoare, cercetătoare în instituții americane, Monica Ligia 

Corleanca. Nu ne-am permis, trageți concluzia pe care o vreți.  

CORBU Nu v-am reproșat nimic, domnule Cetățeanu, eu 

am simțit nevoia să mă desolidarizez, ca nu cumva prin posibila 

mea tăcere, cineva să interpreteze c-aș fi acceptat un asemenea 

demers pe care, vă spun încă o dată, îl resping cu toată tăria. 

JUDECĂTOR Perfect, în carte va apărea exact așa ce-ați 

spus dumneavoastră acuma. În carte, aceste cuvinte vor fi expuse 

foarte clar și o să fiți disculpat. 

CORBU Doamne ferește, dar ce, am fost inculpat? 

JUDECĂTOR Glumesc, glumesc. Aveți cuvântul, 

domnule profesor Marin. 

GEORGESCU Sunt... 

MARIN Eu, sau domnul profesor Georgescu? 

JUDECĂTOR Dumneavoastră ați cerut primul cuvântul. 
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MARIN Eu, deci vreau să vă fac o mărturisire. 

Căutându-mi viitorul printre cei din lumea științifică, printre cei 

din lumea științifică din București, începând din 1959, am ajuns 

în cabinetul academicianului Iorgu Iordan, care m-a primit de mai 

multe ori la dumnealui acasă, Dumnezeu să-l ierte și în 1977, 

printre altele, mi-a dat niște autografe, pe cărțile, pe gramaticele 

lui, care rămân în arhiva de aur a subsemnatului. Dar a venit 

vorba și despre Sadoveanu, după 15-16 ani de la moarte, expresia 

lui a fost extrem de exactă: „A fost necesar.” Mi-am adus aminte 

acuma, cine s-ar mai fi exprimat atunci, nu băgam foarte bine de 

seamă cine-l analizează pe Sadoveanu. 

GEORGESCU (neinteligibil) Hai să nu mai... 

MARIN Deci a fost necesar. Astea-s cuvintele lui Iorgu 

Iordan. Mulțumesc. 

JUDECĂTOR Vă mulțumesc. Și acuma domnul profesor 

Nae Georgescu, prietenul meu, de vreo cincisprezece ani de când 

ne-am cunoscut. Da. 

ANCA: Nu se aude. 

MARIN Microfonul, domnule profesor, microfonul. 

ANCA N-aveți microfon. 

GEORGESCU Este important cum percepe Ion Dur, ca 

profesor, universitar, filozof, un asemenea fenomen. Poate e dur, 

cum îi spune și numele, toți suntem mai organici, în ultimă 

instanță, însă eu zic că dacă va da sfaturi fără ascultare, măcar pe 

jumătate, dacă puteți să-l mai readuceți, nu am putut să particip la 

ședința dumneavoastră trecută, nu m-a atras tema, eu v-am spus 

că nu accept conceptele astea, este o practică comunistă,... acum 

văd că dumneavoastră, domnule Cetățeanu, aduceți răutatea cu 

forcepsul, poate fi o cercetătoare, ce fel de cercetătoare poate fi 

această femeie, dacă în 61 l-a văzut pe Sadoveanu. Decât să fie 

vreo femeie de vreo optzeci de ani. I-ați făcut un pedigree ca la 

nu mai știu ce. Mă rog, îi aduceți, e foarte bine că-i aduceți și 
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pentru ei e democrație. Probabil că na, noi lucrăm pro bono, nu e 

nicio problemă. Dar țineți cont și de anumite repere mai dure. Nu 

se poate, adică... mangă, știți ce este aceea, mangă. Când dai la 

popice. Popica, dacă bila nu merge pe urdinișul ei, și discursul are 

mangă. Dai în stânga, dai în dreapta, dar de câte ori dai? Mai pe 

urdiniș. Mai pă... Da. Asta-i tot ce pot să spun. Doamnaaa 

procuror filolog, așa...? Poate să știe că nu Sadoveanu bătea la 

mașină procesele alea verbale și nici măcar nu le citea, dacă le-a 

semnat, e mare lucru. Iar GH. Călinescu, așa semna el în actele 

oficiale. El scria ca și Iorga, N. Iorga. Nu e nici Neculai, nici 

Nicolae, nici... El și semna G. Călinescu, așa, dar despre A. Toma 

pe care-l poartă și psihologul popoarelor, care se prezenta 

adineaurea, cu un ochi, care ochi l-a scos domnule, lu Ștefan ăsta 

Dumitrescu, la ce ochi s-a operat? S-o opera și la ăla, poate vede 

mai bine. Văd că și el îi spune Al. Toma, nu e Al Toma, e A. 

Toma. E treabă de cultură specială, dacă vreți, da. Nu e de vină 

Sadoveanu că acolo apare Gh. Călinescu și că mai jos apare Al. 

Toma. Cine a scos lucrurile astea, putea să le învețe din bun simț. 

Oricum, vă mulțumesc că am putut să răbufnesc, pentru că eram 

așa de încărcat... Nu se poate domnule, până la urmă e mizerabil, 

hai să-l judecăm pe Sadoveanu, dar vă spun, nu se face așa ceva, 

nu se face, ca să nu mai zic (tușește, neinteligibil)că dacă ne luăm 

de ăștia mari, cu ăștia mărunți ce mai facem? Chiar dumneata 

întrebai cine sunt vinovații anilor ălora. Vrei să-ți dau eu acuma 

o listă mitralieră? Începând cu Ion Călugăru? Ce, nu știm ce s-a 

întâmplat în anii 50? Lasă-i acolo, în răutatea lor, e pânza lor, văd 

că l-ați invitat, l-ați citat pe Miron Radu Paraschivescu. Păi... a 

fost directorul Scânteii. La moartea lui Rebreanu, știți cum a 

scris? „Nu te-ar înghiți pământul patriei, Liviu Rebreanu. Te-ai 

vândut nemților, ești un trădător, exact ce a spus cucoana aia 

adineaurea, a spus-o el în anii 1944, 23 august -25 august, a fost 

îngropat Liviu Rebreanu și în Scânteia, asta a scris domnul Miron 
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Radu Paraschivescu. Altfel, n-are decât țigănești, operă culturală, 

a ajutat pe mulți, panglici, panglici...dar, dacă vreți să faceți 

betonul armat al anilor 50, luați cărțile Academiei și le vedeți că 

sunt........(neinteligibil) nu e Sadoveanu. Sadoveanu, ce-a spus 

Codreanu, este cel mai de bun, bun simț. A încercat să 

„îmblânzească fiara”, cât se poate, să apere ce poate, (tușește tare) 

să îmblânzească ce poate. 

JUDECĂTOR Domnule profesor,  

GEORGESCU Mă scuzați de vorba lungă. 

JUDECĂTOR Dar vă întreb, vă întreb..., în primul rând, 

nu este nicidecum „atitudine comunistă”, oricine are dreptul să 

vorbească, să spună, ceea ce nu se întâmpla în comunism, numai 

să fi spus ceva împotriva partidului comunist, că asta-ți era... 

GEORGESCU Și dumneavoastră sunteți cam exagerat. În 

primul rând că ședințele de partid în comunism, peste două ore 

nu durau...(Corbu râde zgomotos!). Îndurau critici de nu se poate. 

JUDECĂTOR Atâta minciună... 

GEORGESCU Am fost membru de partid în facultate, 

m-au făcut ăia pentru că știau că mă trimit la țară, mă pot înțelege 

cu primarul, cu... 

JUDECĂTOR Și eu m-am făcut membru...  

GEORGESCU N-am avut o funcție, dar am plătit, am 

cotizat, până în 89. Așa că știu ce înseamnă să fii membru de 

partid. Că avea partidul elitele lui, asta-i altceva... 

JUDECĂTOR Vedeți dumneavoastră, noi nu ne-am 

propus să-l judecăm numai pe Sadoveanu, ci comunismul, cu 

posibilitățile noastre reduse. 

GEORGESCU Aș vrea să nu uitați... 

JUDECĂTOR L-am luat pe Sadoveanu primul, pentru că 

era în fruntea partidului, nici n-a fost membru de partid, dar era 

în Marea Adunare Națională... 
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GEORGESCU N-a făcut bine. Decât marii scriitori 

români care sunt sub embargoul familiilor lor... Vasile 

Voiculescu, Mihail Sadoveanu, familiile nu dau voie să se 

publice nimic din ei, pentru că sunt înjurați în România. Dacă 

dumneavoastră puneți gaz pe foc, înseamnă că...cum spune 

Creangă: „Dacă te-a învățat cineva, rău te-a învățat, dacă ai 

făcut-o din capul tău, proastă minte ai avut.”. 

Corbu râde sardonic.  

De aia a reușit Academia Română să smulgă acordul unui 

nepot al lui Sadoveanu, după 4 ani de pertractări, să scoată aceste 

4 volume, acuma...  

JUDECĂTOR Păi urmașii se pare că au caracterul lui 

Sadoveanu... 

GEORGESCU Se pare, păi uite, vezi, vezi cum insiști... 

eu spun una, tu spui alta... de ce nu îl iei pe Miron Radu 

Paraschivescu? 

JUDECĂTOR Ce naște din pisică, șorici mănâncă. 

Domnule profesor... 

GEORGESCU Exemplul nu e oportun. Dacă cineva te-a 

învățat, te-a învățat rău.... 

JUDECĂTOR E după mintea mea și sunt mândru. 

GEORGESCU Caz politic, caz politic... 

JUDECĂTOR Pentru că eu nu mai am mentalitate 

românească deloc, eu am mentalitate... 

GEORGESCU Alex Ștefănescu e gelos că Sadoveanu are 

statuie în Fălticeni, el nu. Iar Alex Ștefănescu e mai gras decât 

Sadoveanu. 

JUDECĂTOR Nu numai Alex Ștefănescu a fost citat... 

GEORGESCU Ba numai el. A fost citat de 7 ori. 

JUDECĂTOR OK. Domn profesor, vă mulțumim de 

intervenție! Mai aveți ceva de spus? 

JUDECĂTOR Noapte bună. 
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CORBU Nu nu, rămâneți domn profesor, că se va vota. 

Votul dumneavoastră contează. 

GEORGESCU Nu particip la vot. Clar că nu mă abțin, dar 

sunt pentru Sadoveanu, pentru el, până-n pânzele albe. 

JUDECĂTOR Vedeți, sunteți radical. 

GEORGESCU Dacă e nevoie merg în locul lui la eșafod. 

GEORGESCU CORBU Rămâneți aici să votați. 

Păi da, uite-mă, am votat. Gesticulează cu ambele mâini. 

CORBU Stați aici, stați aici. Ca altfel, pierdem un vot. 

GEORGESCU Mă duc la o țigară și vin. 

 

* 
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PARTEA II 
Rejudecarea 

 

 

JUDECĂTOR Stați așa, mai are cineva de spus, ceva pertinent, 

la subiect, să zic așa...? Domnul Sebastian Doreanu? 

Discuții libere – SEBASTIAN DOREANU 

JUDECĂTOR Domnul Sebastian Doreanu din Denver 

Colorado, de la înălțime, pe care-l apreciem întotdeauna, îl iubim, 

este un om extraordinar, ține cenaclul Mircea Eliade, deci este un 

om pe care îl apreciem foarte mult. (în imagine se oglindește 

melancolic și cuminte, Doamna Tulics) 

SEBASTIAN Mulțumesc Alex pentru frumoasele cuvinte 

și eu vă iubesc pe toți, chiar de aici de la înălțime, să nu credeți că 

mă uit de la înălțime, chiar dacă suntem la o milă: Vreau să spun 

doar câteva lucruri, în primul rând în ceea ce a prezentat doamna 

procuror. Sunt nu câteva inexactități, sunt chiar mai multe. Acea 

ședință de fapt nu a fost despre... cred că domnul coleg Nicolae 

Georgescu a menționat, nu a fost despre opera lui Brâncuși, a fost 

vorba de aducerea acelor statui ale lui Brâncuși în România, a fost 

(intervine o voce feminină, bruiază cu o posibilă solicitare). Da, 

a intervenit cineva? 

CORBU (pe post de oficial colocvial): Cineva perturbează, 

sau perturbă, pardon. 

JUDECĂTOR Trebuie să închidem microfoanele la toată 

lumea, altfel nu se aude. 



110 

Sebastian Acolo a fost vorba de o ședință despre 

jdahanovism, despre artă. De faptul că arta lui Constantin 

Brâncuși nu se potrivea comunismului care se construia în 

România. (Este întrerupt de sunete ciudate..., care l-au perturbat 

pe vorbitor – cineva nu putea să aștepte).  

JUDECĂTOR Nu am apucat să-mi exprim punctul de 

vedere și anume – nu avea nici cea mai mică importanță pentru 

ce au ținut academicienii ședința – nu interesează deloc, dar 

absolut deloc. Ce interesează, este concluzia lor – că opera lui 

Brâncuși nu are valoare. Atât. În felul acesta au eliminat orice 

urmă de bunăvoință a genialului sculptor spre România, în care 

era nu era considerat artist (ce rușine!), așa cum au decis 

academicienii.  

TULICS Domnule președinte! Și eu aș vrea să spun ceva, 

nu pot. Permiteți vă rog.. frumos (!...sunet defectuos, cu zgomote 

și întreruperi) 

CORBU Sanda Tulics vrea să spună și ea câteva cuvinte. 

JUDECĂTOR Da, dar nu aveți microfonul bun. Vă auzim 

înfundat. Dragul meu prieten Sebastian, nu are nici cea mai mică 

importanță dacă acea ședință a fost despre o statuie, despre o 

lucrare, despre două... dacă Brâncuși a primit acea insultă, 

indiferent ce se discuta, pe ce subiect...(nu a apucat să ducă fraza 

până la capăt). 

SANDA (întrerupe cu bruiaj continuu...) 

SEBASTIAN Alex, Alex, las-o pe Sanda să vorbească, că 

văd... neapărat vrea să vorbească. Putem vorbi după aceea. 

JUDECĂTOR Păi...nu are microfon. Cum să înțeleg, dacă 

vorbește înfundat? Sigur, o las, poftim... Poftim, Sanda. Ai 

cuvântul. (pauză – nu se aude nimic). Ai cuvântul, așteptăm 

Sanda... nu se poate, nu ai internet ca lumea. 

SANDA ....Ininteligibil. 

ANCA Are microfonul închis. 
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CORBU Închideți camera, poate aveți mai multă bandă, și 

poate aveți mai mult sunet. Încercați să vă conectați cu alt 

computer, ca să vă auziți mai bine.  

SANDA Bună seara tuturor, nu am vrut să mă suprapun... 

mă auziți? 

JUDECĂTOR Cam greu, cam greu. 

SANDA Nu sunt eu, altcineva care vorbește. Nu sunt eu 

cea care vorbește. E altcineva. Deci nu sunt eu cea care vorbește, 

nu sunt eu. 

JUDECĂTOR Noi nu vă auzim decât...  

SANDA Deci nu sunt eu cea care vorbește (țipă) Aud eu pe 

altcineva. 

JUDECĂTOR Noi nu vă auzim decât pe dumneavoastră, 

SANDA Am vrut să spun numai atât. Că ar trebui să nu se 

mai încerce demonizarea scriitorului Mihail Sadoveanu, pentru 

că noi toți prezenți, azi, acum, martori implicați sau neimplicați, 

în acest proces, am crezut... continui sau nu? 

JUDECĂTOR Încercăm să ne înțelegem, vorbiți. 

SANDA OK. Bine, mergeți mai departe, fără mine. 

Mulțumesc. 

(Toată intervenția a fost în tonalitate răcnită, nu totul se 

datorează defecțiunii de microfon. Răstită, ostilă, chiar 

amenințătoare.) 

JUDECĂTOR Păi acuma se aude. Tocmai acuma a 

început să se audă mai bine (pauză). Uite ce a vrut să spună 

doamna, dar din nou cam ceva absurd, noi discutăm, domnule, 

discutăm, domnilor, ne spunem părerile, circulă pe Internet, dacă 

vă uitați pe Internet, fel de fel de vorbe la adresa lui Sadoveanu, 

citiți, căutați. Unii îl fac criminal, noi vrem să stabilim adevărul, 

ascultând pe toți. Trageți niște concluzii și prin aderența la o idee 

sau la alta, poate că acela e adevărul. 
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VICTORIA Alex, îmi cer scuze că intervin, dar am 

impresia că Sebastian Doreanu mai avea de continuat în ideile lui, 

începuse o propoziție și n-a terminat-o. 

JUDECĂTOR Da exact, exact, dar mi-a cerut Sanda 

cuvântul. Nu mai „băteam apa în piuă” cu acel proces verbal al 

Academiei. Nu are nicio importanță de ce, pentru ce s-au adunat 

academicienii. Numai faptul că Brâncuși a primit o scrisoare, în 

care ei spuneau că el nu e artist, că n-are operă..., deci asta l-a 

făcut pe Brâncuși să uite România. Atât. Că ce și cum și de ce, nu 

are importanță, trebuie să se înțeleagă faptul că acea Academie, a 

semnat o hârtie că Brâncuși nu are valoare. Vă dați seama ce 

influență (am vrut să spun „șoc”) a avut asupra lui Brâncuși? N-a 

mai vrut să audă de România comunistă. 

SEBASTIAN E adevărat, Alex, așa este, dar rechizitoriul 

doamnei a fost tocmai pe această hotărâre, ceea ce s-a discutat 

acolo, ori ea l-a acuzat pe Mihail Sadoveanu de acest lucru, că din 

cauza lui, Brâncuși nu a mai fost recuperat în România. 

JUDECĂTOR Brâncuși, dacă a primit acea scrisoare, e 

evident că s-a supărat. Ce ar fi făcut dacă n-ar fi primit-o, dacă 

Academia l-ar fi adulat, i-ar fi spus, – domnule, vă iubim, ce mare 

artist! – asta este greu de spus.  

SEBASTIAN Asta este o istorie contra factuală, noi nu 

putem spune ce s-ar fi întâmplat,  

CORBU Ar fi devenit un artist colaboraționist. 

SEBASTIAN Nu, nu cred că ar fi venit, nici nu s-ar fi întors 

în România, dar ceea ce vreau să spun este cum îi judecăm pe 

oamenii care trăiesc într-o societate nu totalitară, supra totalitară, 

că sabia lui Damocles, sau mă rog, sabia Securității stă deasupra 

capului. Nu putem să facem niște judecăți, noi. Eu cel puțin, care 

m-am născut mult mai târziu, nu pot să fac acele judecăți. În felul 

acesta, dacă-l acuzăm pe Sadoveanu de trădare, atunci îl putem 

acuza și pe Blaga, pentru că a acceptat să scrie acel articol 
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împotriva lui Cioran. Cioran a fost primul care l-a iertat, și dat 

seama că nu a fost ceva care a fost venit din interiorul lui Blaga. 

A fost ceva mai deasupra lui Blaga, nu mă refer acuma la 

gândirea lui Blaga, ci la o amenințare care plana asupra lui. Cum 

îi putem acuza pe cei care ieșiți din închisori, au fot siliți să scrie 

în „Glasul Patriei?” Și Crainic, și Noica, toți au scris în Glasul 

patriei, care era revista Securității pentru occident? Au vrut ei să 

scrie, NU. Bineînțeles că nu, au fost siliți. De unde începem 

această trădare? Cineva a spus mai devreme și cred că domnul 

profesor Ion Corbu, că de fapt, trebuie făcut un proces al celor 

care i-au silit pe aceștia să scrie. Care i-au silit să accepte aceste 

trădări. Care i-au silit să-și încarce conștiința lor. Pe Sadoveanu 

acuma, cum a spus și domnul Culcer, putem să-l acuzăm din 

1913, când a început niște detractări, să-l acuzăm când a fost 

director al ziarelor Dimineața și Adevărul. Al ziarelor, să zicem, 

democratice, din Sărindari. A scris împotriva Dreptei. Deci nu 

știm de unde să începem acuzarea lui Mihail Sadoveanu, plus, am 

înțeles când a început prima oară acest proces, un proces literar, 

nu este un proces al omului. Am toată considerația pentru 

doamna Corleanca, scrie foarte bine, dar ceea ce s-a citit mai 

devreme, de fapt era un a domnime, a fost un atac la persoană, la 

Mihail Sadoveanu, nu a avut niciun fel de legătură cu opera lui 

Mihail Sadoveanu, l-a descris așa cum l-a văzut ea, ceea ce mi se 

pare complet greșit, ca și când nu mi-ar place un scriitor pentru 

că este șasiu. E greșit. La fel cum, Alex, nu te supăra, dar n-ar fi 

trebuit să vorbești despre profesorul Ion Dur sau despre Adrian 

Săhlean, când ei nu sunt de față. Nu se face. Că nu i-ai invitat, e 

treaba lor, Ion Dur și-a cerut iertare doamnei, data trecută, 

într-adevăr a folosit niște cuvinte mai dure, dar și-a cerut iertare, 

și-a dat seama că n-ar fi trebuit să vorbească așa cu o doamnă și 

și-a cerut iertare. Ori noi aicea suntem într-un club, select, cât 

decât, care ar trebui să păstreze niște reguli și anumite principii. 
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JUDECĂTOR (Nu am vrut sa-l las pe prof. Nick Dima să 

aștepte și așa se face că nu i-am răspuns la reproșuri – Ion Dur 

nu s-a scuzat la nimeni pentru bătaia de joc la adresa noastră (nu 

știu de unde a scos asta), iar noi nu acceptăm limbaj urât, 

„strigat” în gura mare în „mahalaua” care este FaceBook-ul. 

Suntem „club select”, aici nu l-aș fi contrazis pe Sebastian.)  

NICK Alex, dă-mi și mie, te rog, un cuvânt. Scurt. Vreau 

să spun următorul lucru că sunt nuanțe, nu judecăm aici opera 

literară, ar fi greșit, complet, dar atitudinea morală o putem 

judeca. Și pentru că am făcut o diferențiere între cei care s-au dat 

cu comuniștii în 45-50, și alții care erau deja persecutați, și erau 

aduși la sapă de lemn, și au făcut compromisuri, douăzeci, treizeci 

de ani mai târziu. Oricum ar fi, din punctul meu de vedere, ca 

atitudine, eu îl găsesc pe Sadoveanu vinovat moral pentru că a 

făcut acel compromis, conștient de consecințele lui. Și vă rog să 

mă scuzați, dar mă retrag, ăsta-i votul meu dacă... 

SEBASTIAN Dragă domnule profesor Nick, Sadoveanu a 

făcut compromisuri toată viața. Și dacă ne uităm la Arlus-ul care 

s-a înființat în 1945, toți cei care nu erau în închisoare, erau în 

Arlus. Deci aveau două soluții, a fi în ARLUS, sau a fi în 

închisoare. 

 

Discuții libere – Judecător, Corbu, Zeană, Albu, Tulics 

Domnilor jurați, vă rog să vă gândiți la următorul lucru. În 

1950 Sadoveanu avea 70 de ani, era diabetic și avea toate scuzele 

din lume să iasă din mocirlă. Nu i-ar fi făcut nimeni nimic. Dacă 

el, la 70 de ani spunea „domnilor, uitați, mă retrag la fiica mea. Și 

s-a mai făcut aici o eroare, copiii lui Sadoveanu, fiii lui 

Sadoveanu, aveau între 30 și 50 de ani, erau toți maturi cu 

„joburi”, nu mai trebuia să le dea „țâță” Sadoveanu. Deci trebuie 

să ne gândim din toate punctele de vedere. Sadoveanu putea 

foarte ușor, nu să fugă din țară, în altă țară. Scrisese deja „Lumina 
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vine de la răsărit,” să nu mai vorbim despre mesajul pe care-l 

trimitea românilor: „A..., dacă și Sadoveanu s-a dat cu comuniștii, 

înseamnă că-i bun comunismul”. Deci trebuie să ne gândim, noi 

nu judecăm opera lui Sadoveanu, am admirat-o și s-au adus aici 

atâtea elogii operei lui Sadoveanu, tot timpul, și procurorul a spus 

„opera lui nemuritoare” și Ceahlăul literaturii, domnule, dar 

vorbim de caracterul unui om, care caracter se transmite 

românilor până în ziua de astăzi. 

CORBU Este un punct de vedere, domnule președinte, este 

un punct de vedere.  

JUDECĂTOR Eu nu v-am întrerupt, domnule avocat. 

Deci eu vorbesc acum în calitate de moderator, cum gândesc eu, 

cu mentalitatea mea americană, mentalitatea mea canadiană, sunt 

om care am trăit printre americani, efectiv și într-o clasă 

superioară, nu am fost în clasa de jos. Deci trebuie multă 

demnitate, mai multă demnitate, deci mă cutremur la gândul că 

dacă noi suntem...dacă rușii ar ocupa Moldova, ar apărea scriitori 

să-i elogieze. Mă cutremur și ăsta-i mesajul lui, deci el s-a grăbit 

să-i elogieze pe cotropitori. Și se știa foarte bine ce crime făcuse 

Stalin în Uniunea Sovietică. Poate cineva mă ajută, a existat un 

roman, „CRUCEA ALBĂ”, scrisă de un Sadoveanu, poate de 

băiatul lui care a murit pe front, în 1944, în care se vorbește exact 

de crimele comuniste, o familie a reușit să fugă din URSS în 

România. Cam așa ceva îmi amintesc... Mama mea ținea ascuns 

acest roman pentru că probabil intra la cărți interzise. A auzit 

cineva de acest roman? (nimeni nu a auzit) Poate se numea  

„Fântâna Albă”?   

Nu putem să-i abordăm pe toți (suspecții de 

colaboraționism) deodată. Nu putem. A spus domnul profesor 

Nae Georgescu, de atâția alții, cutare, cutare. Nu putem să-i 

abordăm pe toți. O luăm „bucățică cu bucățică......”? a la fois cum 

se zice, une a la fois, sau „step by step” cum se mai zice, 
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discutând, prietenește – spunem și una mai bună, poate și una mai 

dură, vorbim în fel și chip, fără cenzură, fără niciun fel de cenzură, 

vorbim și ajungem poate la niște concluzii înțelepte, și 

transmitem generațiilor viitoare mesaje corecte. Mesaje care 

trebuie să transmită „dacă ești geniu... poți să fii geniu oricât de 

mare, dar nu poți să fii și lichea”. Vedeți, ca asta am vrea să se 

transmită. Să fim mai fermi, să fim oameni de caracter, buni, în 

convingerile noastre. Deci cam asta am vrea să se întâmple, și am 

o propunere, dar să dau cuvântul...(I.C. intervine brusc...) 

CORBU Domnu președinte, dar mai vreau să spun și eu 

ceva. Tot acuzați, dar mai trebuie să mai fie și cineva care să 

contracareze, nu trebuie să trageți în permanență, în permanență, 

mai lăsați să mai zică ceva și alții. 

JUDECĂTOR Bineînțeles, uitați domnul...(iar se taie 

cuvântul) 

CORBU Păi eu aș vrea să intervin chiar acuma pentru că 

dumneavoastră tot îi dați una că el avea o scuză la 70 de ani, putea 

să se lase. Eu am 70 de ani, aș putea să fiu foarte laș acuma și să 

nu mă implic. Așa și Sadoveanu, el s-a implicat și a vrut să 

salveze nația și a făcut tot ce i-a stat în putință, să „îmblânzească 

fiara”, așa cum spunea regretatul Codreanu. Remarca domnul 

profesor Georgescu, cum v-am spus și eu de la început, s-a 

implicat și putea să fie laș, putea să trăiască liniștit în Elveția, s-a 

implicat și a salvat ce a putut, a salvat ce se putea salva. Ce spuneți 

dumneavoastră, asta e opinia dumneavoastră, vreau să vă spun că 

mai există și o altă opinie. 

JUDECĂTOR Și asta e opinia dumneavoastră. Nu s-a 

implicat deloc, n-a făcut nimic, crimele s-au produs în continuare, 

n-a reușit nimic și așa ar putea să aibă scuze toți. Toți cei care au 

colaborat, toți pot să zică, „hai, domnule, am fost conform 

proverbului românesc, „te faci frate cu dracul să treci puntea”, sau 

ceva de genul ăsta. Toți ar putea să zică asta. Deci dumneavoastră 
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ați putut să ajungeți la concluzia că nu a existat niciun trădător, 

niciodată.  

Dar... domnule doctor Corneliu Zeană, vă rugăm să luați 

cuvântul. 

CORNELIU Da,...eu sunt consonant perfect cu depoziția 

domnului Ștefan Dumitrescu și cu poziția domnului Alexandru 

Cetățeanu. Sigur că există o psihologie a popoarelor, care este o 

amprentă genetică. Eu care sunt aromân, macedonean să spunem, 

cum se cheamă, la noi nu există proverbul ăsta, „să te faci frate 

cu dracul, ca să treci puntea”. Nu pot să spun că Sadoveanu nu 

are o operă absolut monumentală, nimeni nu spune altfel, dar 

lamentabil a fost comportamentul lui sub aspect moral, nu cred 

că a salvat nimic din ce putea să salveze, dimpotrivă, a dovedit o 

lipsă de curaj și comoditate. A acceptat o mulțime de avantaje. 

Sfârșitul vieții lui, contrazice pozițiile lui anterioare, așa al 

românismului. Și ca aromân, vreau să spun că majoritatea 

aromânilor nu acceptă în principiu, trădarea, chiar atunci când 

greșesc și bună parte din luptătorii din munții Dobrogei, au fost 

aromâni. Cu durere în suflet eu îl consider pe Sadoveanu vinovat 

de scăderile pe care le-a comis, de faptele pe care le-a făcut în 

ultima lui parte, partea lui de viață. Fără îndoială că rămâne un 

mare scriitor și regretabil, cărțile lui au dispărut practic, din 

librării. Vă mulțumesc. 

JUDECĂTOR Vă mulțumim mult. Domnul doctor 

Corneliu Zeană este Președintele Asociației Medicilor Scriitori și 

Publiciști din România. 

CORNELIU Da, și lansăm o carte la Sighișoara, peste 

câteva zile. 

JUDECĂTOR Felicitări, domnule doctor, vă mulțumim 

de intervenție! Uitați..., se pare că tot nu s-a înțeles. Unii folosesc 

cuvinte dure – „că-l demonizăm” pe Sadoveanu, dacă spunem 

adevărul despre el, sau spunem părerile noastre, care poate se vor 
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dovedi false. Oooo, asta înseamnă că-l demonizăm. Deci să nu 

spunem ce am auzit, pentru că-l „demonizăm”. Domnule, de 

unde atitudinea asta? Putem să spunem orice, domnul doctor Ion 

Corbu spune invers, exact pe dos și tragem concluziile care se 

cuvin prin logică. Deci asta facem. A fost o perioadă dură a 

României, când el era în fruntea piramidei. Bun, a făcut-o din 

viclenie, ca să îmblânzească dușmanul. Cât a îmblânzit, câți 

scriitori au murit în pușcării? (Corbu taie cuvântul judecătorului, 

cu voce stridentă, a nu știu câta oară) 

CORBU A îmblânzit dușmanul până acolo că România 

există. Altfel era situația până a ieși din istorie. România putea să 

iasă din istorie.  

JUDECĂTOR Nu e adevărat, este un fals, e un sofism. Și 

Polonia există și Cehoslovacia, și Bulgaria există, și Ungaria 

există. Deci... fără Sadoveanu, dacă sunteți de acord cu mine. Dar 

Ungaria și Polonia și Cehoslovacia, au luptat împotriva 

comunismului, iar noi, românii, nu am luptat. Au avut revoluții 

anticomuniste, maghiarii, cehii... Au avut revoluții polonezii,... au 

avut revoluții puternice anticomuniste. Noi... nu, pentru că 

mentalitățile, mesajele transmise de „șefii” noștri au fost de 

obediență și..., cum a zis Cioran. Da, Cioran se plângea de 

„fanatismul, pasivitatea și toleranța românului, tot atâtea defecte 

care-l țin departe de marile civilizații”. Așa a spus Cioran. Deci 

noi, acum, vrem să schimbăm puțin asta. Această toleranță 

extraordinară, dar până când? Și uite, rezultatele acestei 

perpetuări ale mentalităților, se văd și astăzi. Cum a zis foarte 

bine, Ștefan Dumitrescu. Deci, ne plângem că nu merg lucrurile 

bine în România? Păi dacă noi avem mentalități din acestea... 

Astea-s de vină, mentalitățile! Uitați un exemplu foarte bun dat 

de Sanda Tulics, care se pare că nu înțelege ce vrem noi. Mi-a 

trimis mesaj aici. Îmi pare rău, că are o voce foarte plăcută, foarte 

convingătoare, mi-a trimis mie mesajul să-l citesc. Citesc cu 
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plăcere: „Personal, cred că ar trebui să înceteze demonizarea 

scriitorului (auziți, domnilor, demonizare!) pentru că noi, toți cei 

prezenți în acest proces, am crescut în asuprirea comunismului, 

dar dincolo de ea, ne-am format în crezul și practica binelui 

caracterului nostru. Sunt speriată de faptul că azi, când 

distrugerea binelui, familiei a viitorului copiilor noștri, este în 

mâna celor care distrug identitatea de gen, credința în Domnul 

Iisus Hristos. În aceste pericole, se cere desființarea scriitorului 

M. Sadoveanu, care a fost cel mai mare narator al naturii, cel care 

a descris excelent femeia româncă de la sat, de o inteligență rară, 

nativă, este un comisar de investigație de excepție, Vitoria Lipan. 

Prin discreditarea scriitorului, a operei sale, se creează un vid 

imens în care învățăturile demonice ale celor prezenți în toate 

guvernele lumii, se vor instala triumfal și agresiv, măturând cu 

efectul educației parentale, școala nemaifiind prezentă în educația 

benefică a copiilor și nepoților noștri.” Am încheiat citatul. Îmi 

pare rău că nu l-a citit chiar Sanda, pentru că noi o iubim. Deci, 

putem să avem păreri diferite, putem să avem gânduri diferite, dar 

să le auzim... 

CORBU Și ce e greșit, ce e greșit în ce-a spus Sanda? Tot 

ce-a spus este corect și este reacția firească a unui om de bun simț 

în fața unui linșaj care se vrea asupra lui Sadoveanu. A spus foarte 

corect. 

VICTOR ALBU Pot să intervin și eu? Răspunsul doamnei 

Sanda se apropie foarte, foarte mult de ceea ce cred eu. Un scriitor 

nu poate fi gândit separat de personalitatea lui, de felul în care 

gândește, de felul în care își trăiește viața. Toate lucrurile aste se 

reflectă în scriitura lui. N-am găsit în atât cât am citit, și am citit 

destul de mult de Sadoveanu, nimic dubios în opera lui literară 

care să mă ducă cu gândul „că ăsta a fost o victimă a societății în 

care a trăit”, și că este, ca noi toți, un duplicitar sadea. De asta mi 

se pare, că războiul pe care îl porniți împotriva comunismului, nu 
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trebuie să înceapă cu Sadoveanu. Cred că lucrurile astea pot fi 

gândite și concluzionate mult mai corect, dacă ne analizăm 

fiecare din noi, făcând abstracție de veleitățile literare, în 

conjunctura politică și socială în care am trăit. Eu sunt o victimă 

a comunismului, și din câte am înțeles, din evoluția fenomenelor 

istorice și sociologice, vindecarea de sechelele comunismului, va 

dura cel puțin încă 50 de ani. Deci eu nu am nicio șansă să mă 

vindec. Singura mea speranță este ca copilul și nepoții mei să nu 

moștenească această mentalitate înnăscută în lumea poporului 

român, și să redevină acei oameni pașnici, adânc filozofic, și cu 

speranța într-o viață frumoasă. Asta sper. Dar noi, ăștia care 

suntem acuma de 70 de ani, nu mai avem nicio șansă, cu atât mai 

puțin Sadoveanu. Eu n-aș vrea să trăiesc în sufletul acestui om, în 

drama pe care el a trăit-o. El s-a inspirat din viața societății în care 

a trăit, din viața oamenilor pe care i-a întâlnit, dar foarte mult, 

după părerea mea, s-a inspirat și din propria lui viață, din propriile 

lui drame. Și pentru asta, nu mi se pare corect să facem această 

departajare, ăsta-i omul, ăsta-i sacul lui literar. Nu poți. Omul 

trebuie luat „la pachet”, cu ceea ce gândește, cu ceea ce scrie. Și 

dacă el trișează în mesajul lui literar, asta trebuie să se simtă 

imediat. Eu mi-aduc aminte, am făcut în tinerețile mele, un an de 

fizică la Cluj. Acolo se făcea școală foarte serioasă, foarte multă 

filozofie, și aveam niște colegi în cămin, cu care puteam discuta 

lucruri foarte serioase. Mă enerva teribil când vedeam la colegii 

mei din generație, că abordează o atitudine simplistă și sub forma 

unor clișee. Domnule, se spune despre Mihai Beniuc, că este un 

rebut al societății românești. Și țin minte că au fost nopți întregi 

în care am provocat discuții pe tema lui Beniuc, am avut șansa să 

aflu mai multe informații despre viața lui ca profesor de filozofie, 

și preocupările lui în domeniul filozofiei, care rău impresionante, 

m-am chinuit cu colegii mei, v-am spus, ceasuri întregi, până spre 

ora 4 dimineața, să-i conving că sunt superficiali în modul în care 
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abordează subiectul, ca în final, să spun: Da domnule, ca poet a 

fost o făcătură. Și s-a iscat o bătaie cu perne care a mai ținut câteva 

ore. Am impresia că și nouă, aici, ne lipsește o bătaie cu perne. 

Din păcate Zoom-ul nu ne permite. Vă mulțumesc.  

Discuții libere – Judecătorul, Corbu, Vali, Melania 

 

JUDECĂTOR Vor veni vremuri când Zoom-ul ne va 

permite și asta. Domnule, vă mulțumesc mult. Nu știu cum să 

insist, cum să subliniez mai mult. Nu urmărim în niciun caz, sub 

nicio formă, niciodată, nicicând,... demonizarea, parcă așa era 

termenul, lui Sadoveanu. Deloc. Am luat-o cu începutul, c-așa 

trebuie să începi, cu începutul. Unul dintre primii aderenți la 

comunism (el nu a fost membru de partid), dar a fost unul din 

colaboratorii, cum a spus foarte bine doamna procuror, a fost unul 

dintre colaboratori, aparent să zicem, „numai aparent”... el nu a 

fost deloc, deloc colaborator (exprimare ironică), dar ce credeau 

ceilalți care-l vedeau vicepreședinte în Marea Adunare Națională, 

în ARLUS, în aia, în aia...ce credeau românii, ce mesaj transmitea 

Sadoveanu? Și nu avea el opțiunea, la 70 de ani, să 

zică...Domnule, în „mocirla” asta... eu nu mai stau în „mocirlă”. 

Ion Corbu nu se retrage la 70 de ani, că el nu e în mocirlă. Dar 

Sadoveanu era într-o „mocirlă”. El nu știa că se execută oamenii, 

nu știa că sunt scriitori în pușcării, nu știa de procesele criminale? 

Nu avea opțiunea să iasă din acea mocirlă? De ce n-a făcut-o? De 

ce atâția alții au luat calea exilului, de ce... (aici din nou întrerupe 

Corbu, cu voce puternică – se vorbește în același timp – vocea 

judecătorului este acoperita)  

CORBU A ieșit, a ieșit, a ieșit din mocirlă prin creația sa. 

JUDECĂTOR Când a murit, da, a ieșit din mocirlă, e 

adevărat, dar nu înainte. Deci Nick Dima încerca să treacă 

Dunărea înot. Păi îi punem alături? Punem alături demnitatea 

acelor oameni care au luptat, a celor din munți, alături de 
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demnitatea lui Sadoveanu? (iar intervine intempestiv avocatul 

Ion Corbu, acoperind voce judecătorului)  

CORBU Devine, devine inechitabilă discuția, iar Vali mă 

persecută și-mi tot închide microfonul. 

JUDECĂTOR Păi nu aveți voie să vorbiți, nu aveți voie 

să vorbiți, decât după ce termină celălalt, când celălalt spune „am 

terminat”.  

LUCA Nu te persecut eu, 

CORBU Nu mai îmi închide microfonul. 

JUDECĂTOR Deci nu vorbim doi în același timp. Nu 

facem stereofonie. După ce am zis eu, „am terminat”, vă dau 

cuvântul din nou. Deci dumneavoastră aveți obiceiul să 

întrerupeți. Îmi pare foarte rău, dar asta este, constat că așa este, 

să nu vă supărați. Bun..., ați avut cuvântul de câteva ori, Bun..., 

mai aveți ceva de spus? 

CORBU Păi bineînțeles că am, la atâta revanșardă luare de 

poziție și la atâtea atacuri, bineînțeles că am, bineînțeles că atâta 

timp cât îmi închide microfonul în permanență, și eu nu pot să 

vorbesc și să contracarez, bineînțeles că dacă dumneavoastră ați 

invitat aici o serie întreagă de persoane care sunt vădit împotriva 

lui Sadoveanu, ca-n faimoasele procese cu demascare și cu 

linșajul public, bineînțeles că am de spus, multe lucruri. Și m-aș 

simți obligat să reiau, dacă tot ce am spus dumneavoastră, le 

interpretați prin prisma că eu nu înțeleg, dar același lucru putem 

să-l spunem și noi, dumneavoastră nu înțelegeți. Deci lucrurile 

care s-au spus, haideți să nu le mai repetăm. Dacă venim cu 

lucruri noi, bine, dacă nu venim cu lucruri noi, iarăși bine, dar nu 

putem să batem apa în piuă cu aceleași lucruri, doar doar vom fi 

intoxicați. Eu refuz intoxicarea, eu gândesc la fel cu mintea și cu 

capul meu, și înțeleg perfect care este situația și care este poziția 

lui Sadoveanu în momentul de față, și care este, cum să spun, 

viziunea unora dintre noi cu privire la Sadoveanu. Și eu repet, 
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scăpăm din vedere un lucru fundamental. N-a zis nimeni că acest 

Sadoveanu a fost un înger. Dar pe de altă parte, nimeni de pe 

planeta pământ, nu este un înger. Nimeni, toți avem păcatele 

noastre, dar esența esențelor este că Sadoveanu este un reper al 

societății noastre. Și în momentul de față, în care se încearcă 

distrugerea tuturor valorilor românești și începând de la 

Eminescu, care e „cadavrul din debara”, continuând cu valorile 

fundamentale interbelice, cum se spune, Vulcănescu nu are voie 

să mai apară, nu știu care la fel, până și Cioran și alții sunt luați la 

disecat acuma, a deschide un nou front și după părerea mea a 

folosit excepțional cuvântul, îmi pare rău că nu mi-a venit mie, 

dar o apreciez pe Sanda Tulics, a folosit foarte bine, se încearcă 

demonizarea și linșarea lui Sadoveanu, ori chestiunea asta este, 

după părerea mea, o crimă împotriva națiunii noastre, pentru că 

dacă lăsăm națiunea fără valori, lăsăm fără repere, pe de altă 

parte, 6 milioane de români au plecat din țară, încet încet 

România se depopulează și iese din istorie. Și noi trebuie să fim 

mândri de asta? Eu mă revolt! (spus cu voce stridentă) 

JUDECĂTOR Deci... eu vă mulțumesc! Din acest 

moment voi închide microfonul, pentru ca să nu fiți tentat să 

întrerupeți. Păi.. amestecați lucrurile, domnule profesor, după 

părerea mea. Că românii...că 6 milioane de români au plecat din 

țară..., păi da, pentru că a existat acel comunism barbar, în care 

unii au fost propagandiști ai comunismului, au fost 

colaboraționiști, unii nu. Și această mentalitate, de a fi ambiguu, 

„hai lasă-l, că-i băiat bun!”, s-a transmis până în zilele noastre, s-a 

creat un fel de „lehamite de România”, din nefericire! Pentru că 

noi nu am fost cum au fost japonezii, sau cum au fost nemții. 

După ce am fost distruși de acel comunism barbar, noi nu ne-am 

revenit și bine a spus domnul profesor Albu, sechelele 

comunismului încă sunt prezente, eu le simt acum în sală. Adică 

să nu vorbim acum despre Sadoveanu, că dacă vorbim ce-a fost, 
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poate unele lucruri le greșim, poate n-a fost, dar să nu vorbim, 

pentru că „demonizăm”. Acestea sunt exact concepții comuniste. 

Să nu vorbim despre cineva, pentru că..., nuuu, de la partid nu e 

voie. Noi suntem acum într-o societate liberă, putem să spunem 

orice, fără insulte, dar ne putem spune părerile. Propun ca 

voturile, adică, sentința, să se pronunțe la o altă ședință, pentru a 

fi timp de analiză, să stăm „la rece...să stăm strâmb și să judecăm 

drept”. Deci... Sadoveanu a fost achitat data trecută. Foarte bine, 

i-am făcut un serviciu lui Sadoveanu, nu l-am demonizat, l-am 

adus în atenția oamenilor. Oamenii au început să-i citească din 

nou cărțile, deci i-am făcut un bine. Am făcut un bine culturii 

noastre, nu o demonizare. Data viitoare s-a propus să-l judecăm 

pe Zaharia Stancu. Noi nu ne băgăm să-i judecăm pe..., cine a 

zis?... pe Churchill pe Roosevelt. Bineînțeles că ne-au produs 

mari necazuri, dându-ne rușilor, lăsându-ne sub sfera de influență 

a lui Stalin. Dar noi ne „legăm” numai de scriitorii care au 

colaborat sau n-au colaborat cu regimul comunist. Cam atâta am 

avut de spus. Propun să închidem. Dacă e cineva care are ceva de 

spus foarte important? Melania mi-a trimis niște materiale. 

Doamna Melania, cu înțelepciunea dânsei...,  

MELANIA Da. Mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat 

cuvântul. Trebuie să vă spun că sunt profund afectată, în sensul 

că eu sunt un mare admirator al lui Mihail Sadoveanu și eu aș 

putea să adaug câteva circumstanțe atenuante în ceea ce privește 

acuzele care i-au fost aduse, lui Mihail Sadoveanu. În ce sens..., 

dumneavoastră faceți parte din generațiile care nu ați trăit în 1940. 

Eu sunt dintre aceia. Dumneavoastră, probabil în afară de doamna 

Virginia, căreia i s-a întâmplat nenorocirea ca o mașină neagră, 

fără număr, să vină să-l ridice pe soțul domniei sale și să-l ducă la 

închisoare, dumneavoastră, cei de față, nu știți ce a însemnat 

teroarea sovietică și teroarea comunistă. Dar de asemenea 

dumneavoastră nu știți, cât de mult a contat cenzura. Cenzura a 
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mers până acolo, încât pur și simplu a modificat pasaje întregi din 

opera scriitorilor. Sadoveanu nu este printre noi, ca să ne spună 

asemenea întâmplări din viața lui, pentru că Sadoveanu s-a sfârșit 

în... să spunem așa, în deceniul 70. Deci noi, răsfoind anumite 

surse, sau comunicări din străinătate, sau, ca să spunem, de la 

niște martori oculari, pentru că se mai găsesc și cei de vârsta mea, 

și cei de vârsta mea care au lucrat în tipografii, care au lucrat în 

redacții, care au lucrat la cenzură, aflăm unele lucruri și din 

revistele străine, pe care, din fericire, le mai primim, din 

bunăvoința românilor care se găsesc în diferite țări din lume. 

Deci...sunt foarte afectată, după discuțiile de astăzi și mă bucur 

de faptul că în copilăria mea și în tinerețea mea și în adolescența 

mea, nu s-a discutat niciodată despre slăbiciunile lui Mihail 

Sadoveanu. Așa cum s-a subliniat aici, fiecare dintre noi am fost 

obligați poate să încălcăm un cod moral, sau poate am fost 

șantajați, sau poate am fost martorii unei trădări și, cum spune 

religia, nu am îndrăznit să dezvăluim acea trădare. Deci sunt și 

rămân adeptul gloriei lui Sadoveanu. Atât. Mulțumesc! 

(5:16. 40 – ora, minutele și secundele de la începutul 

Ședinței, când a terminat discursul Melania) 

 

Discuții literare Judecător, Corbu, Sebastian 

JUDECĂTOR (Către Melania) Vă mulțumim. Vă 

mulțumim! Deci... ce vrem noi? Eu de exemplu, victimă a 

comunismului. Mi-ar fi stat multa mai bine la Amărăștii mei cu 

viile străbunilor mei, să beau vin din butoi, nu din sticle de 750 

de ml, și cu chimicale în ele. Ce vrem noi, vrem binele României. 

Asta vrem, atât... (iar este întrerupt) 

CORBU Dar binele României nu se obține prin 

crucificarea lui Mihail Sadoveanu. 

JUDECĂTOR Ba da. Am vrut să răspund dur, dar nu am 

vrut să spun DA. Am zis în glumă. Nu, e vorba nu de crucificarea 
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lui Mihail Sadoveanu. E vorba de a cunoaște adevărul. De a ști 

toate laturile ființei umane Sadoveanu...(întrerupere I.C.) 

CORBU Dacă acesta era scopul, ne opream, 14 care au zis 

nevinovat, erau suficient, acum putem să aducem un milion, ca 

să ne țină partea, și tot nu vom mai mai descoperi adevărul, 

adevărul este acela, restul este revanșardism. 

JUDECĂTOR Ok, iar m-ați întrerupt, dar vă iert de data 

asta. V-am întrerupt microfonul. Să răspund: Nu e adevărat că 

ne-am fi putut opri acolo, pentru că am stabilit de la început niște 

reguli, că va fi recurs, sau va fi rejudecare și am făcut așa cum am 

promis; noi nu suntem „sadoveni”, ne ținem de cuvânt, sau am 

zis „rejudecare” și am făcut așa cum am promis – am făcut 

această rejudecare. Era esențial, după părerea mea, să vedem ce 

s-a întâmplat la alte națiuni, care o duc mai bine ca România 

noastră în prezent. Franța a fost ocupată 4 ani de trupele naziste, 

care nu și-au propus să schimbe sistemul social, să zdruncine țara. 

Au făcut crime, au deportat sărmani evrei, au făcut crime, dar nu 

au distrus Franța. Ce s-a întâmplat în Franța cu cei care au fost de 

acord cu Hitler,  mai puțin evident decât Sadoveanu cu 

bolșevismul. Mult mai puțin evident, dar acești scriitori, precum 

Celline, Pierre Drieu la Rochelle, au fost condamnați, domnilor. 

De ce noi să nu ne...(vrea să întrerupă din nou avocatul Corbu) 

Nu vă mai dau voie, domnule Ion Corbu, nu vă mai dau voie să 

vorbiți, ați vorbit mai mult decât toți, lăsați să termin și eu,  

CORBU Așa spuneți, e în ordine 

JUDECĂTOR Lăsați-mă să termin. După aceea vă dau 

din nou cuvântul, dacă vreți neapărat,  

CORBU Păi evident că vreau. Păi la asemenea 

abominație... 

JUDECĂTOR Mă întrerupeți pe mine și nu se cuvine să 

mă întrerupeți. Deci.. francezii au condamnat scriitorii, repet, 

scriitorii valoroși care au scris cât de cât favorabil cotropitorilor. 
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Noi am fost cotropiți mai mulți ani decât Franța. Armata sovietică 

a plecat din România, pasămite, din 59, dacă nu mă înșel și s-au 

găsit acei oameni care să-i laude pe ocupanți. Unul dintre ei a fost, 

din nefericire, Sadoveanu. Îmi pare rău pentru geniul lui, pentru 

ce a făcut. Dar dacă un geniu intră cu mașina și omoară 10 

oameni, este scutit de pedeapsă? Un geniu, cel mai mare geniu al 

planetei, omoară câțiva oameni, nu e scutit de pedeapsă. Deci să 

aducem în discuție atât aspectele pozitive dar și aspectele 

negative. Sadoveanu a fost, din nefericire, co-la-bo-ra-ți-o-nist. 

Asta este. Vrem să mai avem colaboraționiști în viitor? NU. 

Mesajul spre viitor este acesta – chiar și după moarte, după 100 

de ani, o să vină unii care o să te condamne, pentru 

colaboraționism. Acum vă dau cuvântul, domnule profesor Ion 

Corbu. 

CORBU Mulțumesc, domnule președinte, e bine că 

încercați să salvați aparențele, și așa este corect, atâta timp cât și 

dumneavoastră mă întrerupeți, și eu îmi permit, pentru că eu 

doresc un dialog, o interacțiune, dacă îmi permiteți, în discuția 

noastră, dar rugămintea mea ar fi, dacă e posibil, dacă e posibil, 

nu pot eu să vă impun nici dumneavoastră, nici distinșilor 

acuzatori, nu pot vă impun chestiile astea, dar rugămintea mea 

este pentru oamenii care nu înțeleg întotdeauna, nu mai aduceți 

în discuție mizeria aceasta de analogie cu colaboraționismul 

francez. Colaboraționismul francez a fost făcut cu niște guverne 

care au fost condamnate într-un tribunal internațional la 

Nüremberg. Spuneți în care tribunal a fost condamnat guvernul 

Uniunii Sovietice, comunismul ș.a.m.d. Deci nu mai folosiți 

această analogie care este înșelătoare, este ticăloasă și are scopul 

efectiv de a-l condamna pe Sadoveanu. Vă rog din suflet, pentru 

că ne insultă inteligența. V-am explicat și v-am demonstrat ce 

înseamnă utilizarea analogiei incorecte de către oamenii 

inteligenți. Știu, sunt oameni inteligenți care au făcut o asemenea 
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chestiune inteligentă, dar eu vreau să vă spun că nu toți suntem 

fraieri. Suntem unii care și gândim, am o mare rugăminte, nu mai 

aduceți în discuție chestiunea asta, că nu-i corectă. Spuneți-mi, în 

care tribunal a fost condamnat guvernul rușilor? În care tribunal 

a fost condamnat comunismul? Spuneți-mi chestiunea asta, că 

dacă găsim așa ceva, putem să luăm în calcul și guvernul 

colaboraționist al lui Petain. Dar dacă nu, nu, să nu mai folosim 

chestia asta, e un abuz, e un abuz de limbaj, e un abuz de 

argumentație, și mai ales ne subestimați, ne subapreciați, nu 

putem să tolerăm chestia asta. Păi dacă veți mai zice, e posibil să 

mai am ceva. 

JUDECĂTOR Nu, ați vorbit destul. Deci, mă surprinde, 

deci îmi vine chiar să și râd. Vedeți... Doamne,  că dacă 

comunismul n-a fost învins și el s-a menținut și n-a fost judecat, 

să nu-l judecăm. Să nu judecăm colaboraționiștii. Este de-a 

dreptul absurd, după logica mea, că dacă n-a fost tribunalul de la 

Nuremberg al comunismului, noi să nu ne legăm de crimele 

comunismului, care...(Iar întrerupe cu o voce foarte puternică 

I.C.) 

CORBU Păi vedeți cum faceți iar...(am oprit microfonul 

domnului I.C.) 

JUDECĂTOR Nu aveți voie să vorbiți. Nu putem să 

vorbim în același timp. După ce dumneavoastră ați terminat, îi 

dau cuvântul lui Sebastian Doreanu.... Atunci, îi dau cuvântul lui 

Sebastian Doreanu și nu dumneavoastră, pentru că este un istoric 

și poate să ne spună mai bine. Deci faptul că a existat un tribunal 

de la Nuremberg, bine că a existat și nu a existat un tribunal al 

comunismului, tribunal internațional al comunismului, nu 

înseamnă absolut deloc, sub nicio formă, „whatsoever” că noi nu 

putem condamna comunismul și pe cei care au colaborat cu acel 

comunism criminal, că nu a fost comunism cum a vrut Marx, a 

fost un comunism criminal, au fost crime, crime după crime și noi 
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suntem cei care facem tribunalul de la Nüremberg pentru 

comunism. Noi avem dreptul ăsta, să-l facem literar, mai în 

glumă, mai în serios, iar analogia cu Franța, cu guvernul lui 

Petain, este perfectă. 

CORBU (zbiară) DELOC!  

JUDECĂTOR Comunismul a fost pus de alte forțe, de 

forțe străine, deci e o analogie perfectă, se potrivește ca o mănușă, 

situația acesteia și vă rog să nu mai insistați să nu facem această 

comparație. Sebastian Doreanu: 

SEBASTIAN Da, într-un fel proces al comunismului 

există, pentru că s-au scris o mulțime de cărți despre crimele 

comunismului, începând cu acea Carte Neagră a Comunismului, 

cele trei volume ale francezului Bartosek (nu se aude bine numele 

– este vorba de cartea Le livre noir du communisme: Crimes, 

terreur, repression, de Karel BARTESEK și Stephame 

COURTOIS – Trebuie menționată și cartea HOLOCAUSTUL 

ROȘU – Sau crimele în cifre ale comunismului internațional, 

de Dr. Florin MĂTRESCU – 1998, 995 de pagini format A4) cu 

istoria comunismului, acum de curând au apărut alte tei volume, 

Ideile Comunismului, tot așa cu cei care au colaborat, cum s-a 

instaurat, dar nu despre asta este vorba, vreau să te întreb pe tine, 

Alex, care este limita colaboraționismului, pentru că dacă vorbim 

de colaborare cu sistemul comunist, pentru că ne referim doar la 

asta, să nu uităm că și, nu vreau să supăr pe nimeni, și Ana 

Blandiana a scris poezii comuniste, dar a devenit o dizidentă, 

cealaltă, cum cum o cheamă, Nina Cassian la început a făcut 

poezii comuniste, dar a fugit la New York, unde este această 

limită a colaboraționismului, cum putem să-l definim? Eu cred că 

un colaborator al unui regim ideologic, este cel care scrie articole 

și lucrări ideologice în care sprijină regimul comunist. Nu putem 

să acuzăm un scriitor decât dacă una dintre cărțile lui este foarte, 

foarte puternică în favoarea unui regim. Îl putem acuza pe 
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Marquez că este comunist, a fost fost foarte bun prieten cu Castro, 

l-a vizitat de multe ori pe Castro și chiar trăind ca să povestesc 

viața, spune despre prietenia lui cu Castro. Îl putem acuza pe el 

c-a fost un colaborator al sistemului comunist, că a acceptat faptul 

că au fost omorâți opozanții lui Castro în închisori comuniste,? 

Nu cred. Deci această delimitare între colaborator și ne 

colaborator este o linie foarte subțire. Cred că în România 

comunistă au existat trei feluri de oameni, cei care au intrat în 

pușcărie, este clar, cei care au luptat în munți, un număr foarte 

puțin, și ceilalți care au trebuit să se adapteze. Ce a însemnat 

această adaptare, nu noi suntem în stare să facem evaluarea, 

pentru că adaptarea fiecăruia, la sistemul comunist sau nazist, la 

orice fel de sistem totalitar, ține de omul respectiv. Noi nu putem 

acuza pe cineva de colaborare decât dacă este vinovat așa cum ai 

spus tu, un geniu dacă lovește pe cineva cu mașina, da, aceea este 

o crimă, dar nu cred că prin cărțile lui, Sadoveanu a dus pe cineva 

la închisoare. Nu cred că a sprijinit regimul comunist per se, că a 

fost manipulat de regimul comunist, este adevărat, s-a spus aici și 

toată lumea este de acord, deja era o legumă, băiatul lui murise 

pe front, nu mai știa ce este cu el, a acceptat să semneze, da, 

într-adevăr, dar omul nu mai avea un discernământ sută la sută. 

A fost o canalie, a fost și înainte, când a scris la ziarele Dimineața 

și Adevărul, a fost și după aceea, dar asta... Să știi Alex, Cezar 

Petrescu a scris lucruri mult mai puternice pentru comunism 

decât a scris Mihail Sadoveanu. Deci nu știu de ce neapărat să 

judecăm un scriitor, pentru ceea ce a făcut ca om. Din moment ce 

nu a dus pe nimeni la închisoare, din moment ce nu a pus pe 

nimeni în situații critice, nu cred că are rost să-l judecăm. Dacă a 

pus pe cineva în situații critice, da, atunci trebuie făcut un proces 

la fel cum se face unui criminal, sau unui ucigaș. Dar pentru ceea 

ce a scris el, ar însemna să-l acuzăm pe Mircea Eliade sau pe 

Cioran, așa cum și sunt acuzați, fără niciun fel de acoperire, îi 
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acuzăm că „ Au adus fascismul „ în România, cartea Martei 

Petreu, așa se numește Cioran și evoluția fascismului în România. 

Păi n-are nici în clin, nici în mânecă una cu alta. La fel, 

Sadoveanu nu a adus comunismul în România, nu este dintre 

ideologii socialismului, ar trebui, da dacă vrem să facem un 

proces, proces celor care l-au adus, într-adevăr, care prin scrierile 

lor, au răspândit acest comunism. Dar Sadoveanu, dacă e să-l 

judece cineva, îi pot judeca Frații Jderi. Îl poate judeca Vitoria 

Lipan că n-a păstrat ștacheta acelor personaje și a coborât la 

Mitrea Cocor. Da într-adevăr, acele personaje pot spune, 

„Stăpâne, ne-ai trădat.” Dar noi nu putem spune așa ceva. Scuză 

că am vorbit așa demult. 

5:30. 34. (Au trecut peste 5 ore și jumătate de când a 

început procesul!) 

 

Discuții libere Anca, Judecător, Irina, Corbu, Sebastian 

JUDECĂTOR Se pare că ne-a lipsit o întrebare 

ANCA Pot spune o vorbă? 

JUDECĂTOR Imediat, doamna profesoară Anca Sârghie, 

dar Sebi mi-a pus o întrebare. Mi-a pus o întrebare, foarte, foarte 

clară. Până unde, care este limita? Păi spun așa, mai în glumă...59. 

Până în 59, armata sovietică a fost în România. Și atunci, în 

perioada aceea de început, atunci s-a stabilit „drumul” 

comunismului care a urmat. Deci, acei colaboratori de la început, 

din 44, la 23 august 1944, aceia au fost cei mai periculoși. Păi... 

nu știu câte crime au făcut prin faptul că, fiind în frunte, acolo sus, 

au dat speranțe multor oameni că va fi bine; dacă chiar și marele 

Sadoveanu este în elita comunistă, înseamnă că va fi bine. Unii 

s-au întors în România și au luat plasa vieții lor. Deci, indirect 

Sadoveanu a contribuit la asta. Acei oameni care s-au grăbit să 

îmbrățișeze armatele sovietice, aceia sunt responsabili de drumul 

care a urmat mai târziu. Eu sunt aici (în exil) pentru că s-a ajuns 
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la acel comunism insuportabil din România. Unii l-au suportat 

mai ușor, unii au avut norocul meu să scape, alții nu au avut noroc 

să scape de acolo. Deci acuma ți-am dat răspunsul și cad celelalte 

comentarii pe care le-ai făcut cu Gabriel Garcia Marquez... 

ceilalți care au contribuit la comunism – era un comunism 

instalat. Oameni care au făcut compromisuri (Dinu Săraru, l-am 

adus la Cenaclu), sunt mai puțin vinovați. Sunt vinovați cei de la 

început, de aia am luat-o cu începutul. Dar uite, noi îi scoatem lui 

Sadoveanu „din cârcă”, anumite acuzații. Acuzația că el a semnat 

sentința de condamnare la moarte a unor țărani. O scoatem din 

discuție, e acuzație falsă, până la proba contrarie, pentru că există 

o fotocopie a unei condamnări la moarte în care se vede 

semnătura lui Sadoveanu. N-am văzut-o, dar vă spun că ea există. 

Dacă găsesc acea fotocopie, categoric îl acuz pe Sadoveanu de 

crimă. Până atunci, NU. Dacă se găsește o fotocopie a unui 

document de semnare a unei condamnări la moarte, cu semnătura 

lui, ce-ați mai avea de spus? A, că a semnat așa de formă, că 

n-avea ce face. Păi avea ce face, avea 70 de ani, când a văzut că 

se condamnă la moarte oamenii pentru nimic, trebuia să zică „mă 

scuzați, domnilor, sunt bolnav, sunt bătrân, am plecat”. Dar el nu 

a făcut-o, a murit în glorie comunistă, în 1961. Deci trebuie să 

gândim în toate felurile, să gândim și așa și așa, ca să iasă 

adevărul la suprafață. Și noi ce vrem, vrem binele României 

ATÂT. Vream mesaje corecte care se vor transmite generațiilor 

viitoare. (vroiam să-i amintesc lui Sebastian broșura clară de 

propagandă pro-sovietică, numită „Lumina vine de la 

RĂSĂRIT!”, dar am fost întrerupt – a câta oară?) Corbu sare ca 

fript: 

- Cu tot respectul, cu tot respectul, domnu Cetățeanu, 

direcția nu s-a dat în 44 sau la început, s-a dat la Teheran, cum 

bine ar trebui să ne amintim cu toții, de acolo s-a dat direcția și nu 

trebuie să transmitem asupra altora acea vină esențială. Nu este 
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vina lui Sadoveanu că la 70 de ani a trebuit să se implice încă o 

dată, să, așa cum am spus, cum spune și Codreanu, cum spun și 

alții, „să îmblânzească fiara”, el asta a făcut, s-a sacrificat, deși el 

putea să stea liniștit, să stea în Elveția, și-a sacrificat prestigiul, 

și-a sacrificat timpul, bătrânețea, ca să îmblânzească fiara, pentru 

că altfel ar fi fost aicea prăpăd, el a salvat ce se putea salva, dacă 

e să discutăm contra factual. Prin urmare, rugămintea mea este să 

nu considerăm că ce spune Corbu, este bătut în cuie, dar nici ce 

spune Alexandru Cetățeanu, nu este bătut în cuie. Sunt opiniile 

noastre, sunt părerile noastre și nu poate fi judecat un om de talia, 

de valoarea și de importanța lui Sadoveanu, pe idei, opinii, păreri, 

părelologii, impresii ș.a.m.d. Ar fi mare păcat și ne-am lega 

numele de o chestiune care nu ne va onora în timp. 

JUDECĂTOR Bun..., o să-l luăm pe Zaharia Stancu la 

discuții. Păi noi discutăm, nu condamnăm. Că nu avem cum, a 

murit de mult. 

CORBU Păi cum, dacă noi zicem că e proces literar și după 

aceea ne legăm de omu, păi cum dacă noi zicem că nu 

condamnăm, dar încheiem așa zisul recurs, cu niște condamnări 

de ți se zbârlește pielea și ți se face părul măciucă. Păi asta nu e 

condamnare? Adică ce ar trebui să facem mai rău decât să-i luăm 

cărțile și să le ardem publică, să-i scoatem scheletul de unde e 

acolo, Dumnezeu să-l ierte, și să-l mai ghilotinăm o dată în piața 

publică!? 

JUDECĂTOR Nu, s-a vorbit elogios despre Sadoveanu, 

procuroarea, toți am vorbit elogios, am lăudat cărțile lui 

Sadoveanu. De unde trageți dumneavoastră concluzia că... să-l 

ardem, nu știu ce. 

CORBU Păi da,  

JUDECĂTOR Păi dimpotrivă, cărțile lui Sadoveanu sunt 

bijuterii ale literaturii române. 
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CORBU Domnule profesor, fapte, nu vorbe. Fapte, nu 

vorbe! 

JUDECĂTOR Păi asta spun și eu. Dumneavoastră, uitați 

unde a ajuns România. Deci s-a mers în continuare pe o linie 

falsă, pe linia falsității, a colaboraționismului; „Vezi Doamne, 

că-i băiat bun”, a colaborat, dar... Păi așa toți pot să spună la fel, 

domnule, a colaborat, dar a vrut binele...(Am fost întrerupt – nu 

am putut să amintesc din nou „Lumina vine de la Răsărit”, 

dovadă clară de de colaborare. Ba chiar și mai rău – de 

propagandă abilă, cu credibilitatea pe care o câștigase până în 

1944, pentru bolșevism, pentru cotropitorii României) 

CORBU Și dacă vom merge pe direcția aceasta, să sădim 

în continuare vrajba, la fel îi va fi de rău României. Noi trebuie 

să..., mai ales că ne declarăm unii dintre noi și creștini. Noi trebuie 

să mai căutăm să existe și iertare, noi trebuie să mai înțelegem că 

există momente zero, la care România trebuie să renască, pentru 

că dacă vom merge în continuare prin a băga vrajbă între națiuni, 

între tineri și bătrâni, între sadoveniști și antisadoveniști, nu vom 

face bine în calitate elite, nu vom face bine poporului. 

JUDECĂTOR Cu alte cuvinte, să nu discutăm. 

CORBU Să discutăm să discutăm. Dar să nu judecăm, că 

vom fi judecați. N-avem dreptul să judecăm, ascultați ce vă spun 

eu, un om cu anumită vârstă. 

JUDECĂTOR Domnule, ar trebui să învățăm foarte mult 

de la evrei. Ar trebui să învățăm, dar noi n-am învățat nimic, Păi 

ei au atâta demnitate, încât cât nu se lasă prinși, judecă tot timpul 

și condamnă tot timpul... 

CORBU Păi n-ar fi bine, păi n-ar fi bine să începem și noi 

noi să judecăm mai întâi acțiunile antiromânești care abundă 

peste tot, – noi ne judecăm între noi. Dați-mi și mie un exemplu 

de ceartă și discuții de acest tip, între evrei care sunt dintre cei mai 

internaționaliști și.... (Se aude o voce gâtuită, neclară, care îl 
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întrerupe pe I.C., încearcă să intre în conversație și nu reușește, 

pare a fi vocea Sandei Tulics???) 

CORBU Când e vorba de ei, sunt naționaliști și uniți. Și noi 

dăm aici exemplu de unire cumva? Și n-am fost eu de față? (surâs 

de satisfacție a verbului rostit) 

JUDECĂTOR Da, tot timpul, ce am făcut noi, astăzi, este 

un exemplu de unire. 

CORBU (sardonic) HA, HA, HA, ce păcat. 

JUDECĂTOR De Mare Unire. 

CORBU Așa unire, la dușmanii noștri. 

JUDECĂTOR Nu, nu, noi discutăm și ne aducem...  

CORBU Noi ne pretăm a spune neadevăruri. 

JUDECĂTOR Ce ați vrea dumneavoastră să spuneți, că 

eu vreau răul României, sau discutând, eu vreau rău? 

CORBU Eu nu am spus că vreți, răul se face de multe ori 

cu inconștiență și cu intenții bune. Știm bine proverbul. 

JUDECĂTOR Îl știu. 

CORBU (jovial și mulțumit) Îl știți, îl știți. 

JUDECĂTOR Dar discutând aici, vom ajunge la niște 

concluzii, care vor fi utile, necesare. S-a ajuns la acele concluzii 

prin discuții... 

CORBU S-a ajuns la acele concluzii, dar noi continuăm, 

dacă se va ajunge și acuma, noi vom continua și vom continua cu 

atâtea re judecăți și re re... până când l-om condamna pe 

Sadoveanu. 

VICTORIA Alex, te rog mult mult de tot, doamna Anca 

Sârghie a încercat să spună ceva și mi-aș dori din tot sufletul s-o 

ascult și pe dumneaei, dacă nu vă supărați. 

JUDECĂTOR Absolut, doar era la rând, dar ați văzut..... 

n-are microfon, n-are sunet. Poftim doamna profesoară Anca 

Sârghie, ne bucurăm. 
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ANCA Vă mulțumesc, în sfârșit, apropos de această 

literatură dezvoltată acuma, vă arăt o carte pe care o citesc, 

„Vertebre românești” – Mărturii ale rezistenței 

anticomuniste. Este o carte masivă... (Ne-o arată). Vreau să vă 

spun că fac parte din generația care a trebuit să șteargă mereu cu 

buretele ceva. M-am născut la începutul socialismului și sunt 

fericită că l-am văzut abolit, dar am învățat literatura pe care în 

școală ne-au predat-o în deceniul acela teribil, obsedantul deceniu 

și am șters cu buretele proletcultismul. Efectiv, la facultate am 

intrat cu ce știam din perioada aceea, am șters. Încetul cu încetul 

am șters până și ideea că cei care au plecat înainte de Revoluție 

din țară, sunt niște trădători. Așa ni se spunea, așa am crezut noi 

atunci. Mereu a trebuit, am șters câte ceva. Am înțeles de ce au 

plecat oamenii, am înțeles de ce au rămas unii, Sadoveanu este 

un om al timpului său. Acele greșeli pe care le-a făcut, sub raport 

moral, nu pot să conteze în cântarul valorii lui, Opera. Sigur că la 

cenaclu ar fi cazul să punem în discuție opere ale lui. Ar fi mai 

firesc decât să mai insistăm atât de mult. Gata, s-a spus, am 

înțeles, au fost niște lucruri reale, e foarte bine că procurorul le-a 

pus în discuție, e foarte bine că au existat apărători, ne-am făcut 

fiecare o idee, dar asta e foarte puțin valoros, cum să spun, față de 

ce operă are. Da, socotesc 10-20% minus față de ce valoare are 

opera sa. Bine, am stabilit, a avut niște scăderi. Cei care am trecut 

prin tot socialismul, de la cap la coadă, cu toate durerile și toate 

renunțările, cu toate articolele în presă, unde nici vorbă să nu pui 

un citat din Ceaușescu și când apărea un articol, se punea un citat 

din Elena sau din Nicolae Ceaușescu, au fost lucruri absolut 

inacceptabile. Da, le știm, le știm toți cei care asistăm la 

întâmplarea aceasta, da? La procesul acesta. Pe viitor vrem să ne 

ferim de asemenea lucruri, e bine să avem în vedere și cum s-au 

descurcat mari scriitori. Dar nu impietează asupra valorii în sine 

a operei. Aceea rămâne. Nu m-ați convins să denigrez nici pe 
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sfert, nici alții nu au avut ideea aceasta, ce-a fost negativ, se 

înțelege în ce context a fost. Nu toată lumea a marșat, fără 

îndoială. Este părerea mea, și cu aceasta vreau să și închei. Dacă 

am trecut prin epocă, știm și câte riscuri au fost. Știm ce capcane 

au fost. Cât a putut Sadoveanu să apere, știm. Cât a putut 

Sadoveanu să-i apere pe scriitori, e bine că a făcut-o dacă a 

făcut-o. Atât vreau să spun. 

JUDECĂTOR Mulțumim, doamna profesor Anca 

Sârghie! Deci „Hell is paved with good intentions” – Drumul spre 

iad e pavat cu intenții bune!  

ANCA Dar nu aicea se aplică. Vorba asta vrea să arunce în 

derizoriu. Nu. Valoarea lui rămâne. Pentru că n-am găsit în 

literatura lui lucruri așa de abominabile, cum ar fi acelea care ar 

întuneca un scriitor într-o situație foarte gravă. Da, ca om a avut 

scăderile lui. 

JUDECĂTOR Eu nu cred, de ce ați mai spus vorba – nu a 

pus nimeni sub semnul întrebării valoarea operei literare. De ce 

ați subliniat acest lucru? 

ANCA Pentru că deja e a doua ședință, gata, am înțeles, 

s-au repetat lucrurile suficient. Ne putem opri fără niciun fel de 

pierdere. Și reuniuni pe care să le dedicăm și operei lui. Încă nu 

am văzut o reuniune în care să spunem ce a fost bun în opera lui. 

Suntem un cenaclu, hai să ne ocupăm de ce merită. Asta cu 

politica, știm cum a fost, știm cum a fost cu congresele, cum se 

ridica toată oastea, știm ce paradă se făcea, lasă. Bun. Din păcate 

le trăim, a zis bine domnul Albu. Nu vom uita, nu vom pieri, 

înainte ca lucrurile astea să se poată șterge, dacă s-ar șterge cu 

noi. Așa a fost, comunismul cu rele. 

JUDECĂTOR Dacă s-ar descoperi în arhive, se pare că 

s-a descoperit, semnătura lui pe condamnări de moarte, la moarte 

a țăranilor, ce-ați mai zice? Dacă n-ar mai fi niciun dubiu, că 
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Sadoveanu a semnat condamnări la moarte? Ce ați mai zice? 

(Întrerupe I.C....) 

CORBU Am zice că s-au pretat până acolo... 

ANCA Deja s-a spus, a fost oportunist, gata. A fost 

altădată. Și Păunescu, Doamne iartă-l, nevastă-sa a omorât o 

persoană, două trei și n-a păți nimica. A propos de semnat. Fără 

să semneze nimic, a omorât. Și n-a fost condamnată. 

JUDECĂTOR Ce-am învățat de la cenaclul Mircea 

Eliade, este că trebuie să închidem la o anumita oră și gata. 

ANCA E chiar suficient, dar m-am repetat mereu. 

JUDECĂTOR Propun să încheiem aici, vom mai face o 

ședință, în care o să aveți timp de gândire. Să nu-l condamnăm pe 

Sadoveanu, dacă a fost nevinovat. Dimpotrivă, să-l elogiem. 

Gândiți-vă. Gândiți-vă bine. Să nu trecem în pripă la vot. Părerile 

juraților.  

(5:47:00 – de la începerea dezbaterilor!) 

CORBU Cu speranța că nu vor veni votanți care nu au 

participat la dezbateri și care nu știu argumentele, nici pro, nici 

contra. N-au drept de vot decât cei care au fost în sală. 

ANCA Asta e, dar cum trebuie votat, cum s-a discutat acum 

evenimentul. Cum să lași pe altădată? Ce e aia? 

JUDECĂTOR Acum nu putem să votăm, pentru că ne-am 

întins cam mult. Și au plecat deja participanții. 

ANCA Și nu se va mai vota atunci. N-are niciun sens. 

JUDECĂTOR Au plecat deja șapte-opt persoane. Nouă 

persoane. 

ANCA N-au vrut să rămână. 

JUDECĂTOR De ce să nu dăm șanse la toți, să-și spună 

părerea, mai ales că au ascultat toată partea, așa mai logică a 

acestei întâlniri. Mă rog, tribunal, noi am glumit, sună mai bine. 

Sună mai bine tribunal, pentru că s-a bătut apa în piuă, până 

acuma, de treizeci și cinci de ani, câți ani au trecut, treizeci și patru 
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de ani și nu s-a ajuns la nicio concluzie. Iar România merge din 

ce în ce mai rău. Sunt fel de fel de caractere proaste. În fond, 

caracterele oamenilor au dus România la dezastru. Ne-am gândit 

și noi, că dacă umblăm puțin la caractere, vorbim de caractere, 

dăm de gândit. Asta vrem, să gândim. 

ANCA Asta e foarte bună parte, aprecierea. 

JUDECĂTOR Săracul Sadoveanu, a căzut el primul, 

pentru că a fost el primul, am vrut să vedem și noi, cine a început 

primul (propaganda procomunistă) – păi... Sadoveanu. În loc să-l 

discutăm pe Zaharia Stancu, de exemplu. Arghezi săracul,...mai 

târziu s-a aliat cu comuniștii, după ce a suferit groaznic, aproape 

vreo zece ani. Dar el nu s-a grăbit. 

ANCA Se știe. 

JUDECĂTOR Bine, dragii mei, propun să închidem 

această întâlnire de astăzi, și vă așteptăm cu drag, sâmbăta 

viitoare, când vom avea literatură. Îl vom avea pe prof. Pierre 

Morel care a predat și în România comunistă și a fost prieten cu 

profesorul Anton Soare. 

ANCA Așa. 

CORBU Care cred că nu va vorbi despre Sadoveanu, 

sperăm. 

JUDECĂTOR Aici, în Quebec, Sadoveanu nu există, nu 

cred că a fost tradus din limba română. 

SEBASTIAN A fost, a fost. Alex, foarte multe romane în 

anii 60, s-au tradus cel puțin zece. Eu am șase sau șapte. 

JUDECĂTOR Unde? 

SEBASTIAN Eu am aici la mine, acasă, șase sau șapte. 

Traduse în limba engleză. 

JUDECĂTOR Da, și cine le-a cumpărat? N-au avut niciun 

impact. 

SEBASTIAN (râde) Nu știu cine le-a cumpărat. Eu le-am 

primit. 
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JUDECĂTOR Virgil Gheorghiu, de exemplu, a avut mult 

mai mare impact, în lumea francofonă, decât oricare alt scriitor 

român. 

ANCA Pentru că a fost în Franța, Sadoveanu... a refuzat să 

plece. Asta e deosebirea. 

SEBASTIAN Alex, exista în anii 50, în cadrul editurii de 

stat, exista o secție care traducea în limbi străine și trimitea cărți 

la marile biblioteci din toată lumea. S-a tradus Sadoveanu, Cezar 

Petrescu, Blaga, Zaharia Stancu, s-au tradus în limba engleză... 

JUDECĂTOR Am și eu cărți de aici, s-au tradus operele 

lui Lenin, le am aici, o să vi le arăt. 

SEBASTIAN Bine, astea s-au tipărit aici, în America, dar 

eu spun de statul român. S-a preocupat să traducă în limbi străine 

cărți din literatura română, în timp ce astăzi nu se mai traduce 

nimic. 

CORBU Ba eu cunosc un poet tradus, ba ar lua, ba n-ar lua 

Nobelul. 

SEBASTIAN Bine, aia este ceva particular. 
JUDECĂTOR Apropos de Cărtărescu, mie îmi pare rău 

de el. Dacă vrei ca cineva să nu ia Nobelul, chiar dacă îl merită, 
îl merită pe deplin, răspândești zvonul că a fost propus pentru 
premiul Nobel. Dacă se află la Academia suedeză că a 
„transpirat” că a fost cineva propus pentru premiul Nobel, 
automat este scos din discuție. Asta știu de la unul din consilierii 
importanți de la premiul Nobel, cu care am avut onoarea să intru 
în relații cordiale. Iar, să fie foarte clar, e foarte serios lucrul 
acesta: Nu trebuie să știe nimeni, cum n-a auzit nimeni de Herta 
Müller că a fost propusă de 9 (nouă) ori, nouă ani la rând. Știa 
cineva că a fost propusă? Nimeni, pentru că astea sunt secrete 
totale. Nimeni nu trebuie să știe cine a fost propus pentru premiul 
Nobel. Poți să spui după ce se renunță. Eu pot să vă spun că l-am 
propus pe Corneliu Leu, doi ani la rând, pentru Premiul Nobel. 
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Acum pot să spun, pentru că nu mai are importanță. Nu o să-l mai 
ia niciodată, pentru că dragul nostru scriitor Corneliu Leu a plecat 
la ceruri. Dar în calitate de președinte de asociație de scriitori, ești 
băgat în seamă, dacă propui pe cineva pentru premiul Nobel. Și 
foarte puțin se ia în seamă, de exemplu, chiar și cei propuși de 
Academia Română. Sau cei din aceeași naționalitate, sau din 
aceeași țară cu autorul. Foarte puțini se iau în seamă. Trebuie să 
fie propus din alte țări. Pentru că premiul Nobel nu este pentru 
opera extraordinară, a unui om uluitor, chiar un geniu, important 
pentru o regiune măruntă a Planetei. Interesează universalitatea. 
Interesează ce impact are acel autor în cultura planetei, nu a limbii 
române. M-ați înțeles? Am avut această șansă să stau de vorbă 
amical cu unul din marii coordonatori ai Premiului Nobel. Bine. 
Ați rămas pe gânduri puțin. Da, eu, Alexandru Cetățeanu am avut 
o șansă, onoarea pe care foarte puțini au avut-o. Nu vă spun 
numele acelei personalități, dar s-a întâmplat să mă bage în 
seamă, iar când voi merge în Suedia, o să-l invit la o bere. Sper 
să primească. Bine. Mai are cineva de spus ceva? Liniște?  

CORBU Plecăm cu regretul că nu știm verdictul. Data 

viitoare se va dilua ș.a.m.d. 

ANCA Trebuia votat acum. 

JUDECĂTOR Dar, au plecat oamenii, ce să facem? 

ANCA Păi nu contează. Eu special am rămas. 

JUDECĂTOR Ar fi incorect să votăm fără ei. 

CORBU Păi, trebuie să respectăm regula pe care ne-am 

impus-o. La noi respectăm reguli, în funcție de cum ne convine. 

MAGISTRAT Păi trebuie să fim reverențioși cu instanța 

și cu președintele. Îmi pare rău că la sfârșitul atâtor ore, trebuie să 

iau cuvântul ca magistrat expert. Ăsta-i rolul magistratului expert. 

Vreau să vă spun că trebuie să adoptăm o atmosferă de salon, 

pentru că suntem oricum, niște oameni deosebiți. Și să nu 

transformăm acest tribunal și repet, tribunal, scuzați-mi expresia 
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dacă voi fi cam dur, în bâlci sau chiar șatră. Știți că sunt chirurg 

și am și obiceiuri chirurgicale. Vă mulțumesc mult. 

CORBU Am fost foarte politicoși, excesiv de politicoși. 

MAGISTRAT Domnule profesor, sunteți un om deosebit, 

eu cel puțin, vă simpatizez enorm. Într-adevăr, ați fost sufletul 

apărării, ați fost cel care l-ați apărat, cum să spun, chiar cu 

măiestrie avocățească pe Sadoveanu, pe învinuit. Dar de aicea și 

până a influența o soluție, este o distanță foarte mare, iar 

președintele... să-i respectăm dreptul de decizie. Și să știți că el se 

consultă și cu alții.. 

CORBU Dar n-ar trebui, n-ar trebui. 

MAGISTRAT Tribunalul are în compoziția lui și alți 

magistrați. Vi s-a părut ciudat că s-a reluat. A fost o procedură 

legală. S-a trimis la instanța de fond, dosarul pentru rejudecare. 

Nu s-a dat o sentință la instanța primară, că vezi Doamne, 

procesul a fost câștigat de nu știu cine. 

CORBU Ba s-a dat, ba s-a dat. 

VOCE Pot să spun și eu ceva, din păcate... 

MAGISTRAT Eu știu că președintele a anunțat foarte 

corect. Eu am auzit, se trimite la instanța primară pentru 

rejudecare. Se rejudecă. 

CORBU Da, dar la instanța primară s-a dat o sentință. Au 

fost șaisprezece la zero. Cu patru sau șase abțineri. 

MAGISTRAT Nu-mi amintesc să vă fi dat vreo sentință. 

PROCUROR A fost viciu de procedură. Ați vorbit și ați 

votat, majoritatea. 

CORBU Asta este. Și dacă nu suntem cuminți, ne ia și la 

bătaie, doamna. Io sunt pregătit, aveți nuiaua în mână și întorc 

spatele să dați câteva curele. 

PROCUROR Domnule avocat, cu tot respectul, că eu am 

voce slabă, dar trebuie să vă spun, să vă spun, să vă opresc doar 

o secundă, să auziți. S-au invocat vicii de procedură. 
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CORBU Care viciu de procedură, doamnă, că s-a lăsat cu 

o sentință întreagă, dată public, spus aici, e înregistrat totul. 

VICTORIA Alex, din punct de vedere juridic, tehnic aș 

vrea să precizez că a fost vorba de o rejudecare, și se întreabă 

lumea „de ce, de ce„? O sentință care a fost pronunțată se reia 

acest proces. Pentru că au fost pledoarii noi, au fost mărturii noi, 

persoane care nu au fost audiate în primă instanță, la primul 

proces și atunci este vorba de date care pot, nefiind cunoscute de 

prima instanță, ele pot schimba destinul unui nou proces, prin 

rejudecare. Mulțumesc. 

CORBU Dar nu a fost nicio probă nouă. 

VICTORIA Dar au fost mărturii, domnule Corbu. Nu 

probă, mărturii noi, nu probă. 

JUDECĂTOR Ce nu s-a întâmplat data trecută. Data 

trecută s-a discutat, în primul rând că s-a votat fără să aibă drept, 

avocații de exemplu. 

CORBU Acum au votat și procurorii și judecătorii. Și tu 

judecător, adică moderatorul. 

JUDECĂTOR Eu n-am votat. 

CORBU He he he he! Am trăit s-o văd și pe asta. 

JUDECĂTOR Cel mai grav lucru este că s-au spus 

„acestea sunt minciuni”. Unde-s probele? Și într-adevăr, 

rechizitoriul data trecută, a fost fără probe. 

CORBU Ca și de data asta. Nicio probă, numai opinii, 

păreri, impresii, părelologie. 

JUDECĂTOR Dați-mi voie să termin. Deci rechizitoriul 

care a fost trimis, la orice afirmare, afirmație, a existat linkul de 

unde a fost luată. 

CORBU Dar alea nu sunt probe, alea sunt opinii, eu dacă 

aș da linkuri, v-aș da o serie de linkuri doar laudative la dresa lui 

Sadoveanu, 1000. 
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JUDECĂTOR Păi să le dați, pentru că nu le-ați dat. Acelea 

sunt probe. Deci nu avem alte probe decât acestea pe internet, 

linkuri. Puteați să mi le dați, eu nu le-am văzut. 

VOCE (Cine e? neinteligibil) 

CORBU Proba este că a făptuit asta și avem mărturia asta. 

Sau înscrisul ăsta ăsta.. ăsta. Sau expertiza asta asta asta. În rest 

că trimit la niște linkuri, nici-o problemă, vă trimit 1000 de linkuri 

în care-l laudă pe Sadoveanu. 

JUDECĂTOR Să-mi trimiteți, vă rog foarte mult. 

CORBU Da, dar și lasă că e ușor de găsit. 

JUDECĂTOR Procesul nostru literar, proces literar, 

mergem pe litere. Linkurile acelea duc la litere. La texte, la ce s-a 

scris, noi asta avem.  

6.02. 57 

CORBU Aici ați adus o altă problemă în discuție. Proces 

literar în care se amestecă omul, morala, opera ș.a.m.d. ori e 

literar, ori nu e literar? Discutăm opera, valoarea artistică. 

JUDECĂTOR Nu există bariere. Noi suntem flexibili. 

CORBU Noi suntem flexibili, adică facem orice, după 

principiul Machiavelli, doar ne atingem obiectivul, să îl 

condamnăm pe Sadoveanu. 

JUDECĂTOR De unde scoateți dumneavoastră că vrem 

să-l condamnăm pe Sadoveanu? 

CORBU Din vehemența cu care insistați, împotriva a 

oricărei probe sau dovezi, să-l condamnați pe Sadoveanu. 

JUDECĂTOR Dumneavoastră aveți vehemența. 

CORBU Dar nu uitați că eu sunt reactiv, adică reacționez. 

Nu sunt ăla care arunc cu piatra. 

CORNELIU Campion la vehemență sunteți. 

CORBU De acord, de acord. 

JUDECĂTOR Ce spuneți domnule doctor, cine e mai 

vehement? 
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CORNELIU Fără îndoială, este temperamental domnul 

Corbu, dar ce vreau să spun, e că mi-e indiferent ce concluzie 

tragem, Sadoveanu a ratat șansa de a fi un mare erou al națiunii. 

JUDECĂTOR Categoric. Îl iubim pe Sadoveanu, dar mai 

mult iubim demnitatea. E lipsă de respect pentru cei care au 

murit.... 

CORBU Nici vorbă, tot respectul pentru ei. Este lipsă de 

respect pentru cei care au murit uciși. Tot respectul pentru ei. 

JUDECĂTOR E lipsă de respect a-l pune pe Sadoveanu 

alături de ei, alături de acei eroi, acele victime ale comunismului. 

CORBU Amicus Plato.. 

JUDECĂTOR Deci noi discutăm, poate îl punem alături 

de țăranii care au murit. 

CORBU Chiar dacă îmi tăiați microfonul, vreau să vă spun 

printre picături, pentru ce s-a întâmplat aici, vom deschide o listă 

de semnături să-i facem o statuie lui Sadoveanu. 

JUDECĂTOR Dar Adrian Păunescu nu are vreo cinci? 

CORBU Bravo lui. Suntem invidioși și pe Adrian 

Păunescu acuma? 

JUDECĂTOR Dar chiar, Sadoveanu nu are nicio statuie? 

CORBU Nu, dar față de ce s-a făcut aici, merită făcută o 

reparație. Din punctul meu de vedere trebuie să facem o reparație, 

nu putem să asistăm la calomnierea unui om sub pretextul de 

proces literar, care n-are nimic de-a face cu literatura. 

JUDECĂTOR Păi nu luăm pâine de la gură criticilor sau 

analiștilor literari... 

CORBU Asta-i bine, ăsta e un lucru bun. Dar cel mai bun 

lucru este pentru că ați suscitat interesul. Eu m-am dus la 

biblioteca națională și am de gând să mă mai duc, am găsit „ 

Păuna mică”, „Creanga de aur” și, mai e una „Lumina vine de la 

răsărit.” Și, pe-alea nu le-am citit. 
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EMANUEL Domnu Corbu, are Sadoveanu statui, are 

chiar la Brăila. Și lângă el este statuia lui Panait Istrati. Adevărul 

unde este? 

CORBU Și credeți că strică o statuie în plus? 

EMANUEL Nu, nu strică, dar apropos de evidență și de... 

mesaj. 

Voci una peste alta, vizibilă este doar doamna Anca. 
EMANUEL Și apoi e prea mult consum de bronz. Nu se 

putea compara cu silueta lui Panait Istrati. 
CORBU Dacă asta e grija dumneavoastră, asta înseamnă 

recunoștința Brăilei. 
EMANUEL Este, este la preț. 
Atmosferă destinsă, cu umor spontan. 
JUDECĂTOR Domnilor, asta va fi o carte a noastră. Ce 

faceți dumneavoastră, domnule Corbu, cu aceste argumente 
magnifice de apărare? Deci țineți minte, se va reproduce ad 
literam, tot ce s-a spus. 

Atmosferă destinsă de umor, chiar de voioșie. 
JUDECĂTOR Dacă noi am fi aprobat de la început ce ați 

spus dumneavoastră, cartea nu ar fi avut sens, dar așa... cu 
argumente, pro și contra, fel de fel, va fi o carte interesantă. Nu 
credeți?  

CORBU Sunt convins că va fi interesantă, mai ales că va 
descoperi, să zicem așa, cu adevărat Sadoveanu, un om complex, 
care și-a trăit epoca, a trăit sub o anumită epocă pe care nu știu, 
câți dintre noi, dacă am trăi, am ajunge la exigențele pe care le 
vrem acuma să le impunem oamenilor care au trăit atunci. 
Sofisticat, nu? Sofisticat, dar așa e. 

JUDECĂTOR Să nu-i mai condamnăm nici pe naziști, 
nu? 

CORBU Păi nu, naziștii au fost condamnați de un tribunal 
național. 
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JUDECĂTOR Lăsați tribunalul, Câștigătorii fac 
întotdeauna tribunale. 

CORBU Acum ăsta este adevărul, câștigătorii fac istoria. 
Trebuie să recunoaștem asta. 

JUDECĂTOR Bine domn profesor... 
VICTORIA Alex, îmi permit să spun și eu, cum să zic, 

această amânare a votării nu aș fi de acord cu ea, este umila mea 
opinie,  

1 Pentru că argumentele sunt foarte proaspete, acuma s-a 

discutat, s-a dezbătut... 

2 Iar în al doilea rând pentru că eu cred că prelungim prea 

mult, o chestie care ar trebui să se încheie cumva. Nu știu, mi se 

pare inutilă această amânare a votării, cred că astăzi trebuie să se 

purceadă, 

3 Și în al treilea rând pentru că...Anca taie replica Victoriei. 

ANCA De acord, de acord. 

CORBU Nu sunt de acord. 

ANCA Și noi avem deja verdictul pe care trebuie să-l dăm. 

Ce sens are această amânare când noi știm deja ce să votăm? 

JUDECĂTOR Voi trimite pe internet să voteze cei care 

doresc...voi trimite fiecăruia un rezumat al discuțiilor, pentru că 

nu mai are cine să mai voteze, suntem vreo douăzeci. 

CORBU Prin urmare tribunalul nu-și poate încheia 

misiunea. Ne oprim aici, nu are rost să mai votăm data viitoare, 

să dezgropăm iar morții, s-o luăm cu argumente, iar să vin să vă 

spun, doamna procuror și domnul expert să vină din nou și să ne 

spună aceleași, aceleași chestii care nu au niciun suport faptic. Au 

suport ideologic, sau suport părelologic, n-au suport faptic, eu nu 

am găsit o probă, ca să zic așa, deci că Sadoveanu a făcut un fapt 

și a fost dovedit cu alta și cu alta, nimic. 
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JUDECĂTOR Asta mă face, o dată în plus, să amân 

procesul, dacă dumneavoastră n-ați găsit nicio probă, e atât de 

curat, înseamnă că ascundeți ceva, domnule profesor! 

CORBU Alt sofism, nu e așa?  

JUDECĂTOR Cum se face că eu am găsit? 

CORBU Oi fi vândut cumva vândut lui Kim Ir Sen. N-am 

găsit o probă, luați dumneavoastră vreuna și spune de exemplu: 

uite domnule, omul ăsta -î l mai avem pe domnul specialist care 

zâmbește, pe domnul specialist aici. Ați văzut în „Enigmele” lui 

cum face? Are contextul, are textul și vii acolo cu argumentul, 

ăsta, ăsta, aia e o probă. Așa se dovedește, ceva. Nu faptul de a 

trimite la un link, în care Alex Ștefănescu își dă și el cu părerea. 

Alex Ștefănescu își dă și el cu părerea, ca și alții. Eu găsesc mie 

de oameni care-și dau cu părerea despre Sadoveanu și-l laudă, 

deci ăsta nu e un argument. 

EMANUEL Dacă-mi permiteți, dincolo de Alex 

Ștefănescu, domnu Corbu, iertați-mă, poate că dacă nu vom vota 

în seara asta sau noaptea asta sau dimineața asta, depinde unde ne 

aflăm, aș propune un vot pe capete de acuzare: Colaboraționist 

sau nu, valoare literară sau nu, deci să se voteze în funcție de 

capete de acuzare diferite și bine definite. 

CORBU De acord, dar trebuie să avem definiții, ce 

înseamnă colaboraționist... 

EMANUEL Definiții, dacă stăm așa, ajungem la Socrate.  

JUDECĂTOR Arată o foaie cu notițe 

CORBU Dacă prin definiții înțelegem faptul de a colabora 

înseamnă a colabora, a discuta cu cineva, e una, și doi... 

EMANUEL Haideți să definim... 

CORBU Colaboraționismul care se încearcă prin 

rechizitoriu, colaboraționismul care a fost condamnat de un 

tribunal internațional consemnat de istorie „Tribunalul de la 

Nüremberg.”. Aici este șmecheria. 
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EMANUEL Aici greșiți. Datorită faptului că nu există un 

proces al comunismului, da? Că nu există, că nu s-a făcut, asta nu 

înseamnă – comunismul ăsta nu ne-a afectat și pe noi și că a fost 

cel mai mai mare rău în el. 

CORBU Eu nu am zis nimic... 

EMANUEL Deci nu putem să ne construim logica din 

cauza faptului că un lucru nu s-a întâmplat. 

CORBU Dar încă o dată, trebuie să avem aceeași unitate 

de măsură. 

EMANUEL Asta vă și propun. Haideți să avem aceeași 

unitate de măsură, să definim capete de acuzare și să dăm definiții 

fiecăruia. Și pe urmă să votăm. 

CORBU Dacă înțelegem dacă prin colaboraționism 

înseamnă condamnare de istorie, criminal de război 

MAGISTRAT Înțelegem ce scrie în DEX. 

EMANUEL Trebuie să însemne și pentru cei care au făcut 

parte din țara respectivă și au colaborat cu un regim dictatorial. 

Dar nu discutăm de asta. 

CORBU Îmi pare rău, ori vă faceți că nu înțelegeți, ori nu 

înțelegeți. 

JUDECĂTOR Nu mai repetați. 

EMANUEL Eu zic că avea temei să definim termenii, 

capetele de acuzare și să votăm pentru fiecare cap de acuzare, 

chiar și diferit. Ar mai fi putut să limpezească lucrurile. 

JUDECĂTOR Exact, eu îmi notasem aici întrebările, cele 

trei capete de acuzare. Să le zic așa, pe care vreau să le pun. 

Bineînțeles că intervin din nou alte obiecții că nu am definit ce 

înseamnă colaboraționism. 

EMANUEL Bun, hai să ne întâlnim pe email, facem 

definiția acestor termeni, după care votăm. 

JUDECĂTOR Deci prima întrebare:  

A fost sau nu, Sadoveanu, colaboraționist? 
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Răspuns Da/ nu/, sau nu știu 

A doua întrebare ar fi fost: 

Circumstanțele atenuante, în absolvă pe Sadoveanu de 

culpă? 

Și a treia întrebare ar fi fost: 

Poate fi Sadoveanu un model pentru generațiile viitoare? 

Trei întrebări. 

EMANUEL Cu umilință, hai să propunem numai trei.: 

A fost sau nu a fost colaboraționist? 
Este sau nu, valoare literară? 
Pot exista sau nu circumstanțe atenuante? Împreună cu „are 

statură morală sau nu? 
JUDECĂTOR Nu, nu. Că este sau nu valoare literară, nu 

se poate pune întrebarea. Nu a fost contestat sub nicio formă/ 
EMANUEL Bun, atunci rămânem numai la două. 
A fost sau nu colaboraționist? 
Are statură morală sau nu? 
MAGISTRAT Da, e bine. 
EMANUEL Votăm doar pe acestea două. Zic eu cu 

umilință, nu vă supărați pe mine. 
JUDECĂTOR Domnule expert juridic, vă cerem părerea. 
MAGISTRAT Părerea mea este că ar simplifica cu mult 

procedura și domnul din Anglia are dreptate. 
EMANUEL Simplific puțin lucrurile. Așa, o ținem la 

infinit. 
JUDECĂTOR Să supunem, nu la vot, cum se zice? 
MAGISTRAT Și să dați un termen rezonabil pentru ca 

oamenii să aibă timp să se gândească. 
EMANUEL Da, și participanții se știu. Deci nu votează 

cineva care nu a participat. 
JUDECĂTOR Voi trimite pe email, eu consider că vor fi 

trei întrebări, pentru că sunt foarte utile. Le voi trimite pe email, 
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cu rugămintea pentru cei care au participat, să răspundă: vinovat, 
nevinovat, abținere. 

CORBU Domnule judecător, dar aveți ceva împotrivă să 
formulez și eu trei întrebări? 

JUDECĂTOR NU. Dumneavoastră, cu pasiunea pe care 
o aveți pentru Sadoveanu, puteți veni cu niște propuneri, dar s-ar 
putea să nu fie acceptate. 

Rumoare. 
CORBU Numai dumneavoastră să puneți întrebări prin 

care răspunsurile să fie sugerate. Numai dumneavoastră dați 
sentința și gata. Vă urez succes. E în ordine și toată lumea e 
fericită. Eu în condițiile în care nu am dreptul să formulez trei 
întrebări, eu mă retrag, cum să-i zic, din acest aranjament, 
politicos vorbind. 

EMANUEL Rămâneți domnu Corbu, pentru că e 
important, 

CORBU Eu nu intru în aranjamente cu acest 
colaboraționism în acest proces, și eu nu vreau. 

EMANUEL Rămâneți, domnule profesor, că e important. 
JUDECĂTOR Eu știu că profesorii sunt obișnuiți să 

vorbească, nu să asculte studenții. Am spus clar, puteți să îmi 
propuneți trei întrebări, sau chiar mai multe, dar aceste  

CORBU întrebări vor fi supuse aprobării instanței. Adică 
și aceste trei întrebări să fie supuse instanței, adică între 
dumneavoastră acolo. Gata, gata, e în ordine, eu mă retrag. Eu nu 
vreau să girez cu mintea și numele meu un asemenea aranjament. 
Nu vreau. 

JUDECĂTOR Dumneavoastră suspectați ca orice român, 
niște mișelii. 

EMANUEL Domnu Corbu, iertați-mă că mă amestec, cu 
umilință vă spun, dumneavoastră puteți să puneți trei întrebări, 
dar n-o să puteți pune trei capete de acuzare. Aici este problema 
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noi, discutam de capete de acuzare, să se voteze după fiecare. 
Dumneavoastră n-o să faceți asta, sunteți apărător. 

CORBU Fiecare din aceste trei întrebări are răspunsul 
inclus. Nu discutăm. Eu, nici nu mai are rost să mai comentăm. 

EMANUEL Așa se întâmplă cu orice capăt de acuzare. 
CORBU Ok, Și atuncea eu cum să mă apăr? 
EMANUEL Puteți să ieșiți dumneavoastră din chestia asta 

logică? Nu. 
CORBU Sigur, sigur, ne girând o asemenea sofisticărie. 
EMANUEL Sigur, asta este adevărat, dar până acuma ați 

girat. 

VICTORIA Domnule Corbu, vă rog frumos,  

MAGISTRAT De când apărarea se erijează în instanță? 

CORBU Eu sunt aici ca să mai discutăm. Nu-mi impune 

mie nimeni dacă să mă retrag sau nu. Dacă-mi pune pumnul în 

gură, e în ordine. Așa nu are dreptul nimeni să-mi spună, 

retrage-te, Corbule sau nu. Fiecare se retrage când vrea și dacă 

vrea. Prin urmare, cine nu vrea să mai discute, să se retragă. Dar 

vă rog fiți politicoși și tratați-ne cu respect. Eu m-am referit la 

domnul Ganea, stricto sensu. 

MAGISTRAT Am zis „apărarea se erijează în instanță”. 

CORBU Nu vă erijați dumneavoastră în omul care dă 

direcții. Aș vrea să spuneți: Eu dau exemplu de moralitate și-mi 

ard diploma de pe vremea lui Sadoveanu, și în momentul de față 

mă apuc și studiez în regim democratic. N-ați făcut-o, în 

chestiunea asta suntem mai vinovați decât Sadoveanu. 

JUDECĂTOR Domnule profesor Ion Corbu, gândiți-vă la 

un lucru, că în această înregistrare, noi vă vom spune câte minute 

ați vorbit dumneavoastră, și se pare că acea obstinație din partea 

mea, este că ați vorbit mai mult decât toți la un loc. 

CORBU Pentru că am fost cel mai nedreptățit. 

JUDECĂTOR A, sunteți vreo rudă cu Sadoveanu. 
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CORBU Domnule, e credința într-o valoare a neamului 

meu și pentru asta mă bat cu oricine și oricât. 

JUDECĂTOR Da, suntem de acord, dar în același timp, 

să fim sinceri cu noi înșine. 

CORBU Absolut. Cu sinceritate am vorbit, cu argumente, 

cu rațiune, cu tot ce trebuie. 

JUDECĂTOR Deși eu nu sunt gata să mor pentru ideile 

mele, că s-ar putea să fie false. Dumneavoastră sunteți gata. 

CORBU Pentru ideile în care cred, DA. Și mai ales pentru 

România, sunt gata. 

JUDECĂTOR Deci să fim pragmatici. 

CORBU Deci, dacă nu votăm în seara asta, eu data viitoare 

nu voi mai vota, dacă se pun întrebări, îmi dați voie să pun și eu 

trei întrebări. Dacă nu, salut și vă doresc succes. 

MAGISTRAT Dar nici nu puteți vota, domnule profesor. 

Nu puteți pentru că sunteți avocat. De când avocații se erijează în 

jurați? Ori jurat, ori avocat. 

CORBU Da, domnule expert, de când cei care se cred 

judecători sau procurori au dreptul legal să-mi accepte sau să 

nu-mi accepte mie proba. Am depus data trecută o solicitare de 

recuzare a domnului moderator, în calitate de judecător, și 

dumneavoastră v-ați permis să spuneți că se respinge. În ce 

calitate? 

MAGISTRAT Nu, eu am fost doar un membru al 

instanței. 

CORBU Dumneavoastră trebuia să vă recuzați. Nu trebuie 

să votați. Cel mai mic abuz, generează marile abuzuri. Nu pot să 

las lucrurile să degenereze în asemenea măsură. 

JUDECĂTOR Absurditatea acestei discuții vine din faptul 

că dumneavoastră vă??? considerați că unii sunt dușmani, alții, că 

noi toți, nu. Vă asigur că doctorul Mihai Ganea iubește enorm 

România. Este o victimă a sistemului comunist și vrea binele 
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României. Noi toți vrem binele României. Dumneavoastră 

credeți că vreți binele României, iar noi, NU. 

CORBU Greșit fundamental. 

În cele din urmă, personajele se pun de acord ca judecătorul 

să-i trimită avocatului capetele de acuzare formulate, pe baza 

cărora avocatul să formuleze, la rândul său, trei întrebări. 

Se încheie ultimele momente ale procesului. 

Urmează formularea capetelor de acuzare, propuse către 

analiză juraților. În funcție de deciziile juraților, se anunță 

sentința. 
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PARTEA III 
Sentința 

 

 

DOSAR NR. RO/111/MS/21.05.2021, CANADA 

 

TRIBUNALUL INTERNAȚIONAL LITERAR QUÉBEC 

 

SENTINȚA LITERARĂ NR. 001/29.05.2021 

Ședința publică din data de 29.05.2021 

 

Instanța constituită din: 

Jurați: 

Victor Albu (România), Buică Elena (Canada), Melania 

Rusu Caragioiu (Canada), Nicholas Dima (SUA), Sebastian 

Doreanu (SUA), Corneliu Victor Drăghici (România), Gheorghe 

Cărbunescu (România), Dan Culcer (Franța), Monica Ligia 

Corleanca (SUA), Emanuel Pope (Austria), Dumitru Ichim 

(Canada), Valeriu Moldoveanu (SUA), Mircea Stefan (SUA), 

Marin Voican (România), Corneliu Zeană (România), 

PREȘEDINTE: Alexandru Cetățeanu (Canada) 

GREFIER: Valentin Luca (Canada) 

 

Parchetul Literar Special (PLS) de pe lângă 

TRIBUNALUL INTERNAȚIONAL LITERAR QUEBEC este 

reprezentat de prim procuror Virginia Paraschiv (România) și 

Mihai Ganea (România), magistrat expert.  
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Pe rol fiind soluționarea cauzei de față, privind speța literară 

și biografică a celui mai vizibil romancier român Mihail 

Sadoveanu, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii următoarelor 

delicte: 1. Trădarea ființei naționale prin punerea sa voluntară în 

slujba ocupantului sovietic. 2. Colaboraționism cu ocupantul. 3. 

Consimțământul și stimularea, de la nivelul funcțiilor de partid 

bolșevic și de stat a proletcultismului și realismului socialist în 

literatura românească postbelică. 4. Colaborarea cu conducătorii 

securității, de la cel mai înalt rang, în scopuri oculte represive în 

Cazul Nicolski și Ionel Pop 5. Complicitate la umilirea și 

alungarea definitivă din Panteonul Românesc a lui Constantin 

Brâncuși.  

Apărătorii aleși, avocat Dorin Nădrău și Ion Corbu (cu auto 

împuternicire avocațială), ca avocați din oficiu cu delegație 

pentru asistență juridică obligatorie depusă la dosarul cauzei 

acceptată de instanță și martorul Dumitru M. Marin, personal. 

Procedura de citare este legal îndeplinită în condițiile 

stabilite de instanță. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după 

care, Instanța procedează la audierea martorilor conform 

condițiilor stabilite, declarațiile acestora fiind consemnate și 

atașate la dosarul cauzei. 

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepții de invocat sau 

probe de administrat, în baza dispozițiilor prevăzute de instanța 

cu jurați constituiți din cei prezenți și participanți la dezbateri, 

conform regulamentelor votate și acceptate, instanța constată 

terminată cercetarea judecătorească și acordă cuvântul în 

dezbateri. 

Parchetului Literar Special(PLS) arată că va prezenta în 

rechizitoriu expunerea de motive și propunerile sale privind 

punerea sub acuzare a învinuitului Mihail Sadoveanu pentru 

delictele săvârșite. 
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Apărătorii autoarei și al învinuitului solicită audierea de noi 

martori, respectiv: Dumitru M. Marin și alții, citați în depoziția 

acestora, din literatură și referate literare. 

 

 

INSTANȚA, 

 

Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul Literar Special 

(PLS) de pe lângă TRIBUNALUL INTERNAȚIONAL 

LITERAR QUEBEC la data de 21.05.2020... în dosarul nr. 

RO/111/MS/21.05.2020 s-a dispus trimiterea în judecată în stare 

post mortem a învinuitului Mihail Sadoveanu sub aspectul 

săvârșirii următoarele delicte: 1. Trădarea ființei naționale prin 

punerea sa voluntară în slujba ocupantului sovietic. 2. 

Colaboraționism cu ocupantul. 3. Consimțământul și stimularea, 

de la nivelul funcțiilor de partid bolșevic și de stat a 

proletcultismului și realismului socialist în literatura românească 

postbelică. 4. Colaborarea cu conducătorii securității, de la cel 

mai înalt rang, în scopuri oculte represive (Cazul Nicolski și Ionel 

Pop) 5. Complicitate la umilirea și alungarea definitivă din 

Panteonul Românesc a lui Constantin Brâncuși, delicte prevăzute 

de Codurile Naționale și Internaționale de Etică și Deontologie 

specifice, inclusiv civile, administrative și penale. 

S-a reținut în esență prin actul de sesizare a instanței că 

învinuitul a comis, de bunăvoie și nesilit de nimeni, aceste fapte. 

În cursul cercetărilor au fost administrate următoarele 

mijloace de probă: Documente, fotografii, filme, înregistrări 

audio și video, cărți și bibliografii selective. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul tribunalului la data de 

21.05.2020, sub nr. RO/111/MS/21.05.2020.  

Prin încheierea de ședință din camera de consiliu din data 

de 29.05.2020, judecătorul de cameră preliminară a constatat 
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legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a 

efectuării actelor de cercetare literară și istorică din perspectiva 

istoriei literaturii române și a statului român, sub influența 

bolșevismului și a neo bolșevismului și a dispus începerea 

judecății.  

La primul termen de judecată, cu procedura legal 

îndeplinită, ulterior citirii în extras de către grefierul de ședință în 

baza actului prin care s-a dispus începerea judecății, instanța i-a 

întrebat pe reprezentanții învinuitului dacă solicită ca judecata să 

aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul 

cercetărilor, studiilor literare și a înscrisurilor prezentate de părți, 

aducându-le la cunoștință dispozițiile votate în consens privind 

procedurile și modul de desfășurare al dezbaterilor în instanță iar 

în urma răspunsului negativ al acestora, a procedat la audierea 

reprezentantului învinuitului, în conformitate cu dispozițiile 

prevăzute în Normele de cercetare filologică literară și istorică 

acceptate. Totodată, au fost audiat martorul Dumitru V. Marin. 

Ștefan Dumitrescu și Monica Ligia Corleanca - declarațiile 

acestora fiind consemnate și atașate la dosarul cauzei și s-a 

încuviințat învinuitului, prin reprezentanții săi, proba cu înscrisuri 

în circumstanțiere, în cadrul probei fiind depuse la dosarul cauzei 

punctele de vedere ale acestora, inclusiv pledoariile avocaților.  

Analizând materialul probator administrat în cursul 

studiilor literare și istorice și al cercetării judecătorești, instanța, 

curtea de jurați, reține următoarea situație de fapt:. 

Învinuitul Mihail Sadoveanu și-a propus, în proiectul său de 

viață, să trăiască în glorie și îndestulare din scris. Ceea ce și a 

reușit cu prisosință. Volumul mare de scriitură se explică poate și 

din ofertele editurilor, dar și îndatoririle față acestea. Modelul 

balzacian va fi fost poate o sursă de inspirație. Ne referim la 

volumul scriiturii, în rest, Balzac, cu a sa Comedie Umană, a 

influențat societatea franceză întru cu totul altă direcție. 



159 

Sadoveanu, în alcătuirea volumelor sale, a urmărit cu 

predilecție măgulirea simțului național românesc. Istorismul 

eroic, cu predilecție a evului mediu românesc, descriptivismul 

paradiziac, personajele statuare, prin etica lor, alcătuite cu 

ingeniozitate structurală și stilistic lexicală, făceau o notă distinctă 

în istoria învolburată contemporană. Confereau o notă de 

stabilitate convenabilă, în serenitatea și calofilia lor stilistică. 

Sadoveanu nu supăra pe nimeni, dintr-un bun și talentat 

povestitor, a fost consacrat povestitorul de excelență al literaturii 

române. 

Politica și administrația românească postbelică, l-au 

răsplătit cum au crezut de cuviință că e mai bine și mai drept: Pe 

traseul carierei sale politice, este străvezie versatilitatea sa. Nicio 

adeziune serioasă la nicio ideologie curentă, în epoca sa, ci doar 

funcții și demnități de conjunctură, sub aura „marelui scriitor”. 

Venituri uriașe din scris, dar și din funcțiile pe care le obține cu 

reală abilitate, fără a se simți nimănui dator, ci doar aurei sale de 

„om providențial” la timpul și la locul potrivit. Talentul său la 

scris, se îmbină cu talentul de a profita de orice conjunctură 

pentru a-și augmenta veniturile. Trece cu lejeritate de la dreapta 

la stânga, vânător de glorie și de bani. Este de notorietate în epocă, 

instaurarea sa ca director la gazetele de stânga Adevărul și 

Dimineața(1936). S-a erijat în formator de opinie de stânga, cu 

mod de viață de dreapta, luxuriantă. După preluarea puterii de 

către sistemul comunist, Mihail Sadoveanu a sprijinit noile 

autorități, trecând de la propria versiune de realism la doctrina 

comunistă a realismului socialist. Aceasta a dus la colaborarea cu 

Asociația Română pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea 

Sovietică (ARLUS), condusă de medicul endocrinolog (ulterior 

academician) Constantin Ion Parhon. Scriitorul îndeplinește rolul 

de gazdă pentru delegațiile sovietice conduse de Andrei Vîșinski 

și Vladimir Kemenov în timpul vizitelor lor din 1944, după care 
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devine președintele „secției literare și filosofice” a ARLUS 

(secondat de Mihai Ralea și Perpessicius). În februarie 1945, el 

se alătură lui C. I. Parhon, Alexandru Rosetti, compozitorului 

George Enescu, biologului Traian Săvulescu și alții.  

Instanța a reținut situația de fapt descrisă anterior în urma 

analizei coroborate a materialului probator administrat în cauză, 

atât în faza cercetărilor literar-istorice, cât și în faza cercetării 

judecătorești, respectiv: consultanță și expertize. 

În drept, faptele învinuitului Mihail Sadoveanu constând în 

aceea că acestea întrunesc elementele constitutive ale delictelor 

prevăzute și pedepsite de codurile etice, deontologice și penale 

naționale și internaționale. 

Analizând latura obiectivă a faptelor prevăzute și 

prezentate, instanța reține că elementul material constă în 

acțiunea de colaboraționism și trădare. Acțiunea învinuitului, care 

colaborează, realizează elementul material al acțiunii de trădare, 

urmarea imediată constând în atingerea adusă relațiilor sociale 

create în jurul instituțiilor statului, valoare socială ocrotită 

moralmente și penalmente prin norme sau legi specifice. 

Legătura de cauzalitate dintre elementul material și urmarea 

imediată rezultă în cauză din rezultatele politice și istorice 

derulate în consecință. 

Sub aspectul laturii subiective, învinuitul a acționat cu 

vinovăție în modalitatea intenției directe, conform normelor etice 

și deontologice uzuale, întrucât învinuitul, a prevăzut rezultatul 

faptei sale și a urmărit producerea lui prin săvârșirea faptelor sale. 

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată 

inculpatului, instanța va avea în vedere criteriile generale de 

individualizare prevăzute de legi și norme, respectiv 

împrejurările și modul de comitere a faptelor, precum și 

mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea 

ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor 
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consecințe ale acțiunii, motivul săvârșirii faptelor și scopul 

urmărit, natura și frecvența acțiunilor care constituie antecedente 

politice ale învinuitului, conduita după săvârșirea faptelor în 

cursul vieții și nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, 

situația familială și socială. 

Jurați: 

Victor Albu (România), Buică Elena (Canada), Melania 

Rusu Caragioiu (Canada), Nicholas Dima (SUA), Sebastian 

Doreanu (SUA), Corneliu Victor Drăghici (România), Gheorghe 

Cărbunescu (România), Dan Culcer (Franța), Monica Ligia 

Corleanca (SUA), Emanuel Pope (Austria), Dumitru Ichim 

(Canada), Valeriu Moldoveanu (SUA), Mircea Stefan (SUA), 

Marin Voican (România), Corneliu Zeană (România), au decis că 

învinuitul Mihail Sadoveanu se face vinovat de colaboraționism 

cu sovieticul cotropitor, în majoritate numerică, respectiv 10 l-au 

considerat VINOVAT (au răspuns DA la întrebarea 1), 2 l-au 

considerat NEVINOVAT (au răspuns NU la întrebarea 1) și au 

existat 3 abțineri.  

În concret, instanța reține că Mihail Sadoveanu a săvârșit 

următoarele delicte: 1. Trădarea ființei naționale prin punerea sa 

voluntară în slujba ocupantului sovietic. 2. Colaboraționism cu 

ocupantul. 3. Consimțământul și stimularea, de la nivelul 

funcțiilor de partid bolșevic și de stat a proletcultismului și 

realismului socialist în literatura românească postbelică. 4. 

Colaborarea cu conducătorii securității, de la cel mai înalt rang, 

în scopuri oculte represive (Cazul Nicolski și Ionel Pop) 5. 

Complicitate la umilirea și alungarea definitivă din panteonul 

românesc a lui Constantin Brâncuși, delicte prevăzute de 

Codurile Internaționale de Etică și Deontologie specifice, 

inclusiv civile, administrative și penale. 
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Pentru aceste motive, în baza normelor naționale și 

internaționale, prevăzute de lege, va condamna pe învinuitul 

Mihail Sadoveanu, la: 

1. 100 de ani de dispreț post mortem în al Nouălea Cerc al 

Infernului lui Dante), pentru trădarea ființei românești, prostituție 

civică, politică, culturală, colaboraționism pervers cu 

bolșevismul, cu profit material, financiar.  

2. Introducerea în cercetare de caz, Mihail Sadoveanu, din 

partea istoricilor, pe tema criminalității comunismului cultural.  

3. Eliminarea lui Mihail Sadoveanu din Panteonul culturii 

românești, pentru contribuția la terorizarea poporului român, prin 

bolșevizarea ROMÂNIEI. 

 

Instanța consideră că în prezenta cauză sunt îndeplinite 

cerințele prevăzute de legiuitor, condamnarea prin prezenta 

sentință fiind de un secol de uitare, iar învinuitul nu are 

antecedente juridice, nu s-a sustras de la urmărire filologică ori 

istorică, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a 

identificării și tragerii la răspundere judiciară a autorului sau a 

participanților astfel încât instanța are convingerea că scopul 

pedepsei poate fi atins și fără executarea de către acesta a 

pedepsei aplicate. 

Față de aceste considerente, în baza prevederilor legilor în 

vigoare va dispune suspendarea executării pedepsei sub 

supraveghere și va stabili un termen de supraveghere de 20 ani, 

conform dispozițiilor legale în vigoare. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

HOTĂRĂȘTE: 
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1. Condamnă pe învinuitul Mihail Sadoveanu la pedeapsa 

de 100 de ani, de dispreț post mortem (în ultimul cerc al infernului 

lui Dante) pentru trădarea ființei românești, prostituție civică, 

politică, culturală, colaboraționism pervers cu bolșevismul, cu 

profit material, financiar.  

2. Introducerea, în cercetare de caz, Mihail Sadoveanu, din 

partea istoricilor, pe tema criminalității comunismului cultural. 

3. Eliminarea lui Mihail Sadoveanu din Panteonul culturii 

românești, pentru contribuția la terorizarea poporului român, prin 

bolșevizare.  

 

În baza prevederilor legilor în vigoare va dispune 

suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și va stabili un 

termen de supraveghere de zece ani, conform dispozițiilor legale 

în vigoare 

 

Observație: Condamnările sunt cumulative  

Prejudiciile aduse statului român, sunt iremediabile și 

incomensurabile. 

Nu se solicită cheltuieli de judecată 

Definitivă  

 

Pronunțată în ședința T.I.L.Q., azi, 28.06.2021 

 

PREȘEDINTE,       GREFIER, 

Alexandru Cetățeanu      Valentin Luca 
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PARTEA IV 
Documentație 

 
 
În 1944 se pune la dispoziția lui Mihai Sadoveanu casa din 

administrarea Mănăstirii Neamț, casă de oaspeți a mănăstirii, 
fostă reședință a mitropolitului Visarion, plecat în exil. Reședința 
a fost cedată spre folosință pe viață, în beneficiul scriitorului, în 
1949. 

Facem precizarea că Mihai Sadoveanu era amfitrion, cu 
program oficial, pentru. delegațiile sovietice. Înțelegem că era un 
om de mare încredere politică și pentru staliniștii sovietici (v 
imaginea liderilor staliniști din anexă) și pentru haita bolșevică 
românească. Scriitorul îndeplinește rolul de amfitrion de protocol 
pentru delegațiile sovietice conduse de Andrei Vîșinski (fost 
Procuror General în URSS, în timpul marilor procese, convertit 
în diplomat sovietic cu pumnul de fier) și Vladimir Kemenov 
(Din 1940 până în 1948 a ocupat funcția de președinte al 
Consiliului de administrație al Societății All-Union pentru relații 
culturale cu țările străine) în timpul vizitelor lor din 1944. 

 
TRIBUNALUL LITERAR INTERNAȚIONAL DE LA 

QUEBEC – Virginia Paraschiv, Procuror  
Documentație la dosarul învinuitului Sadoveanu Mihail  

1 Imagine de epocă cu stăpânii roșii ai României 
2 Ambianță de lux de la care învinuitul Sadoveanu 

clamează lupta de clasă 
3 MENȚIUNI BIOBIBLIOGRAFICE – ALE SCRIITO-

RULUI ȘI OMULUI POLITIC SADOVEANU MIHAIL 
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4 Procesul verbal 

5 TITLUL III Marea Adunare Națională 

6 Mihail Sadoveanu -„Contele de Ciorogârla”  

7 Certificatul de moarte, Sadoveanu Mihail 

8 Precedente de jurisprudență 

 

1 

 2 
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3 MENȚIUNI BIOBIBLIOGRAFICE – ALE 

SCRIITORULUI ȘI OMULUI POLITIC SADOVEANU 

MIHAIL  

Carieră literară prodigioasă – începe sub girul lui Titu 

Maioreascu (1904).  

O șansă providențială pentru un tânăr scriitor. 

Studiile superioare, întrerupte. Îi rămân la dispoziție 

TIMPUL pentru CREAȚIE și disponibilitatea auctorială. În 

proiectul său de viață, Mihail Sadoveanu își propune și chiar 

reușește să trăiască în îndestulare, din SCRIS. Un proiect de 

dimensiune balzaciană, dar cu trimitere tematică îndeosebi în 

istoria evului mediu românesc. 

1906 Publică volumele Floare ofilită, Mormântul unui 

copil și Amintirile căprarului Gheorghiță.  

Premiul Academiei Române, la vârsta de 26 de ani.   

Cariera sa auctorială ia deja turnura unei recunoașteri 

oficiale. 

1910-1919, director al Teatrului Național din Iași;  

(1912-1913) Încorporat ca sublocotenent în rezervă, în 

primul război din Balcani.  

Primul război mondial, participă la lupte pe front, dar 

acționează și în calitate de corespondent de front.  

-1916, convocat la București, pentru a coordona „Gazeta 

Ostașilor”, publicație dedicată luptătorilor de pe front. Activitate 

de publicist. 

Apar și în povestiri, dar și în prestația sa gazetărească, 

imagini aproape ireale ale combatanților țărani: „erau fantastici 

oamenii mei, cu căciulile negre de campanie pe cap și cu opincile 

umplute cu paie în picioare”. 

„...dacă o oștire străină tăbărăște peste noi, trebuie să 

mergem la război, altfel nu avem nici un dram de 

onoare”(volumul Strada Lăpușneanu, crezul țăranului Avram 
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Roșca);... „ țăranul ne dă pâine și ne apără glia cu arma în mână” 

(volumul File Însângerate). 

Admiratorii săi ignoră, sau se fac că nu văd că Mihail 

Sadoveanu, pe vreme de război, face mai ales propagandă pentru 

front. El conturează niște personaje-țărani, luminați de 

înțelepciune, combatanți cu fervoare aproape mistică, aproape 

ireali. Suferința lor din tranșee, cu mintea și sufletul măcinate de 

grija pentru gospodăriile lor lăsate în ruină, este obturată. Autorul 

și gazetarul, impersonal în crearea unei lumi cavalerești 

imaginare, evită cu abilitate realitatea tragică a frontului. 

Sadoveanu, aproape imun la aspectul tragic al suferinței. 

Ulterior, în scrierile sale, apar ca protagoniști, în romanele 

lui istorice, răzeșii, în diferitele lor ipostaze. Același cavalerism 

de luptători care au făcut, în deplină cunoștință de cauză, opțiunile 

de loialitate, pentru cauze drepte, după principiile dreptății 

naționale și sociale. Răzeși, temerari aventuriei? și sapiențiali. 

Mihail Sadoveanu și-a propus, în proiecul său de viață, să 

trăiască în glorie și îndestulare din scris. Ceea ce și a reușit cu 

prisosință. Volumul mare de scriitură se explică poate și din 

ofertele editurilor, dar și îndatoririle față acestea. Modelul 

balzacian va fi fost poate o sursă de inspirație. Ne referim la 

volumul scriiturii, în rest, Balzac, cu a sa Comedie Umană, a 

influențat societatea franceză întru cu totul altă direcție. 

Sadoveanu, în alcătuirea volumelor sale, a urmărit cu 

predilecție măgulirea a simțului național românesc. Istorismul 

eroic, cu predilecție a evului mediu românesc, descriptivismul 

paradisiac, personajele statuare prin etica lor, alcătuite cu 

ingeniozitate structurală și stilistic lexicală, făceau o notă distinctă 

în istoria învolburată contemporană. Confereau o notă de 

stabilitate convenabilă, în serenitatea și calofilia lor stilistică. 

Sadoveanu nu supăra pe nimeni, dintr-un bun și talentat 
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povestitor, a fost consacrat povestitorul de excelență al literaturii 

române. 

Politica și administrația românească postbelică, l-au 

răsplătit cum au crezut de cuviință că e mai bine și mai drept: 

1921, Mihail Sadoveanu devine membru al Academiei 

Române.  

1923, Mihail Sadoveanu devine președintele Secției 

Literare a Academiei.  

Carieră parlamentară impresionantă:  

-deputat din partea județului Bihor(1927)  

-senator din partea județului Iași(1931);  

-președinte al Senatului României, în perioada 

cabinetului țărănist, condus de Nicolae Iorga. 

Așadar faimă de scriitor de succes, dar autoritate în viața 

publică românească. 

-1938, scriitorul devine Doctor Honoris Causa la 

Universitatea din Iași, într-un moment de cumpănă dramatică 

a carierei sale, de altminteri, în continuă ascensiune. Scriitorului 

nu i-au lipsit, așadar, nici onorurile, nici susținerea comunitară, în 

momente de restriște. 

1940, Editura Fundațiilor Regale, îi publică primele 

două volume din Operă. Din nou recunoscut oficial, consacrat 

ireversibil ca autoritate în literatura românească. Scriitor de 

succes și cu autoritate. 

Pe traseul carierei sale politice, este străvezie versatilitatea 

sa. Nicio adeziune serioasă la nicio ideologie curentă, în epoca sa, 

ci doar funcții și demnități de conjunctură, sub aura „marelui 

scriitor”. Venituri uriașe din scris, dar și din funcțiile pe care le 

obține cu reală abilitate, fără a se simți nimănui dator, ci doar 

aurei sale de „om providențial” la timpul și la locul potrivit. 

Talentul său la scris, se îmbină cu talentul de a profita de orice 

conjunctură pentru a-și augmenta veniturile.Trece cu lejeritate de 
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la dreapta la stânga, vânător de glorie și de bani. Este de 

notorietate în epocă, instaurarea sa ca director la gazetele de 

stânga Adevărul și Dimineața (1936).  

S-a erijat în formator de opinie de stânga, cu mod de viață 

de dreapta, luxuriantă. 
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4 Procesul verbal de la celebra ședință și decizie de 

excomunicare a lui Brâncuși dintre români și România 

ACADEMIA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE 

Secțiunea de Știința Limbii, Literatură și Arte Nr…. 

București, Calea Victoriei, 125  

PROCES-VERBAL Nr. 10 al ședinței din 7 Martie 

1951  

Ședința este prezidată de tov. Acad. M. Sadoveanu  

Participă: Acad. Gh. Călinescu, I. Iordan, Camil 

Petrescu, Al. Rosetti, Al. Toma, G. Oprescu, Jean al. Steriadi, 

V. Eftimiu și tov. Geo Bogza, Prof. Al. Graur, Prof. I. Jalea, 

I. Panaitescu-Perpesicius și K.H. Zambaccian. Și-au scuzat 

absența tov. Acad. Gala Galaction și tov. Lucian Grigorescu.  

1/ Se citește procesul-verbal al ședinței din 28 Februarie 

a.c., care se aprobă.  

2/ Tov. Acad. I. Iordan depune raportul de activitate pe 

luna februarie 1951 al Institutului de Lingvistică și tov. Acad. 

G. Oprescu depune procesul-verbal al ședinței din 1 Martie 

a.c. a Institutului de Istoria Artei.  

3/ Tov. Prof. Jalea dă citire unei note de completare a 

comunicării d-sale asupra sculptorului C. Brâncuși, 

prezentând și numeroase planșe și publicații cu reproduceri 

din Brâncuși.  

Rezumând ideile din comunicarea D-sale anterioară 

asupra cărții lui Sobolev „Teoria leninistă a reflectării și 

artă” în care se pune problema formalismului în artă, tov. 

Jalea amintește că citase pe Paciurea și Brâncuși ca exemple 

de formalism în sculptură la noi. Fiind cazul tipic al unui 

artist de talent care oscilează între realism și formalismul 

extreme, cazul Brâncuși trebuie să fie discutat pentru că 

ridică probleme importante.  
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Tov. Acad. Călinescu, ia notă asupra comunicării tov. 

Prof. Jalea, constată că Brâncuși nu poate fi considerat un 

creator în sculptură fiindcă nu se exprimă prin mijloacele 

esențiale și caracteristice acestei arte. D-sa clarifică noțiunea 

de realism, în sensul vederilor creatorilor de artă sovietici, ca 

o transpunere pe plan superior a realității și nu ca o 

reproducere fotografică a ei, așa cum o înțeleg în mod 

stângist. D-sa încheie arătând inutilitatea continuării 

discuțiilor asupra lui Brâncuși.  

Tov. Acad. Oprescu spune că nota tov. Călinescu a 

lămurit o serie de chestiuni importante. D-sa arată că datele 

și faptele citate de D-sa cu privire la Brâncuși, o figură mai 

puțin cunoscută, arată lipsa lui de sinceritate, și îl ilustrează 

ca pe un om de talent și de mari speranțe în prima parte a 

activității sale, dar care, sub influența unor sculptori la modă 

la Paris, care cultivau indefinitul și a cubismului, a devenit 

formalist, chiar când folosește elemente din arta populară, 

speculând prin mijloace bizare gusturile morbide ale 

societății burgheze. 

Tov. Acad. V. Eftimiu, precizează că tov. Jalea a 

intenționat prin comunicarea D-sale să reabiliteze operele 

valabile ale lui Brâncuși. Tov. Prof. Graur este împotriva 

acceptării în Muzeul de Artă al R.P.R. a operelor 

sculptorului Brâncuși, în jurul căruia se grupează 

antidemocrații în artă. D-sa cere ca în secțiune să se discute 

pe viitor probleme rezolvate și publicate de autorul 

comunicării și propuse spre discutare Secțiunii. 

Tov. K. Zambaccian și Acad. Victor Eftimiu revenind 

la sculptorul Paciurea arată că „himerele” acestuia au fost un 

protest împotriva realităților de atunci și că Paciurea a 

terminat ca realist cu busturile printre care se numără cel al 

lui Tolstoi.  



174 

Tov. Acad. Camil Petrescu relevă meritul comunicării 

tov. Jalea de a fi prilejuit discuții interesante și de a fi deschis 

probleme de o semnificație deosebită. D-sa anunță că, în 

ședința viitoare își propune să precizeze câteva nuanțe 

asupra formalismului în artă. Ședința se ridică la orele 19.  

SECRETARUL SECȚIUNII,  

Acad. Mihail Sadoveanu, ss“ 

 

5 Mihail Sadoveanu – „Contele de Ciorogârla”  

Unul dintre cele mai ucigătoare pamflete, scrise de 

Pamfil Șeicaru este cel închinat lui Sadoveanu. Sadoveanu, 

după 23 august 1944, nu doar că se lipise de comuniști, dar îi 

furase lui Șeicaru tot: conac, mobila, tacâmuri, pat și 

probabil chiar și „nădragii”, cum spunea Victor Frunză. 

Cândva cei doi fuseseră apropiați. Petrecuseră chiar o 

seară la Fălticeni, când crâșmarul le-a scos din hruba de doi 

kilometri lungime, sticle vechi de Cotnari. Și apoi, brusc, 

viața cască între ei o prăpastie fără pod de unire. Prăpastia 

s-a numit atitudinea față de soarta României: unul 

reprezenta destinul învinsului, celălalt al învingătorului. 

Unul anticomunist, celălalt stalinist.  

Tocmai această diferență de atitudine îl face pe Pamfil 

Șeicaru să-i scrie lui Sadoveanu, poreclit la vremea respectivă 

„Contele de Ciorogârla” (unde se afla conacul lui Șeicaru) în 

termenii cei mai duri: „Dimensiunile talentului dumitale, 

tovarășe, nu pot acoperi găleata cu laturi a marxismului de 

ocazie pe care o porți cu atâta zel… Este trist, tovarășe 

Sadoveanu, și o știi mai bine decât mine că faci parte din 

Comitetul de administrație a coloniei care până la 23 august 

1944 a fost un stat suveran… M-am gândit mai ales la 

dumneata, la rolul sinistru pe care îl joci în aceasta 

crucificare a neamului românesc. Si cu atât mai mult ne 
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doare, cu cât mânjești ca un netrebnic tot ce ne-a încântat 

tinerețea noastră de prețuitori ai literaturii”. 

Față de cel care scrisese „Mitrea Cu-Cur”, cum spunea 

Păstorel Teodoreanu, Pamfil Șeicaru avea numai dizgrație. 

Acest pamflet a fost scris și tipărit în 1954, când Sadoveanu 

mulsese bine vaca Ciorogârla, unde stătea pe locul 

„trădătorului” condamnat la moarte. Prin 1949 moșia lui 

Șeicaru de la Ciorogârla avea să intre în patrimoniul 

proaspăt înființatului GAS, Sadoveanu primind o altă vilă de 

lux, de data asta „la șosea”. Oricum, în urma lui nu mai 

rămăsese nimic din inventarul și mobilierul fermei care 

aparținuse până în 1944 lui Pamfil Șeicaru. Orice ai face, 

dacă dai la o parte durerea din glasul lui Șeicaru din acest 

pamflet, găsești omul care știa că nu se va mai putea întoarce 

niciodată în țară, din din pribegia pe care și-o impusese, 

pentru că în curtea casei lui, la masa lui, în patul lui, avea să 

dea peste un ins pe care îl știa foarte bine: Sadoveanu. Omul 

care ținea în mâna sentința „Tribunalului poporului”. 

Despre acest ins, Șeicaru se putea doar întreba: „mă întreb 

ce mârșave dovezi de slugarnică fidelitate ai putut da ca să fii 

menținut”. Unde? La masa învingătorilor. Tragic loc.  

Pamfil Șeicaru, 1945 — Din 22 mai până pe 4 iunie, 

Pamfil Șeicaru a fost judecat în lipsă, în țară, în procesul 

ziariștilor „criminali de război vinovați de dezastrul țării” și 

condamnat la pedeapsa capitală.  

Preluat din ISTORIA COTIDIANĂ, semnat 

HISTORICUS, v.link –  

 

https://www.tititudorancea.com/z/biografie_pamfil_sei

caru.htm 
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JURISPRUDÉNȚĂ, jurisprudențe, s. f. 1. Totalitatea 

hotărârilor pronunțate de organele de jurisdicție într-un anumit 

domeniu; spec. ansamblu de decizii ale unui tribunal; felul în care 

judecă în mod obișnuit un tribunal un litigiu. 2. Analiza naturii 

dreptului și a sistemelor juridice; filosofia dreptului. – Din fr. 

juris-prudence, lat. jurisprudentia. 

ANTECEDENTE FRANȚA – judecarea și condamnarea 

scriitorilor pentru colaboraționism cu naziștii, promovarea 

antisemitismului, cu ferocitate, pe cale orală, scrisă în publicații 

și cărți. 

Nazismul a fost ideologia și politica totalitară naționalistă, 

rasistă, antistalinistă. 

Procesele de la Nürnberg: Un avertisment pentru criminali 

de război și dictatori. 

Cartea neagră a comunismului: Crime, teroare, represiune 

este o carte care descrie istoria represiunilor politice și civile din 

statele comuniste incluzând genocidurile, execuțiile 

extrajudiciare, deportările și stările de foamete provocate. Cartea 

a fost publicată în 1997 în Franța cu titlul Le Livre noir du 

communisme: Crimes, terreur, répression. Cartea a fost scrisă de 

mai multe cadre universitare europene și editată de Stéphane 

Courtois. Hotărârile și avizele instanțelor interpretează legea. 

Aceste interpretări pot fi ulterior citate de către alte instanțe sau 

autorități drept „precedente” și/sau jurisprudență. Influența 

jurisprudenței poate fi în mod special importantă în domenii care 

nu sunt reglementate sau care sunt doar parțial reglementate de 

așa-numitele legi statutare, respectiv norme juridice scrise 

stabilite de puterea legislativă (cum ar fi Parlamentul). Aceasta 

înseamnă că, în anumite circumstanțe, și instanțele pot crea 

norme juridice. 
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Jurisprudența este o sursă majoră de drept și hotărârile 

instanțelor superioare de apel sunt considerate drept normative – 

stabilesc norme care ar trebui, sau care în unele cazuri trebuie, să 

fie aplicate pentru a soluționa litigii similare (numite „precedente 

obligatorii”, în special în țările al căror sistem juridic se bazează 

pe dreptul comun). În multe alte țări (în special cele care urmează 

tradiția civilistă derivată din dreptul roman), instanțele nu sunt 

obligate să aplice normele și principiile jurisprudenței. 

Le soleil des morts (Soarele morților), Camille Mauclair, 

a cunoscut disprețul la vârsta sa înaintată. 

Jean Fontenoy, condamnat în contumacie la 20 de ani de 

muncă forțată. 

 

Jean Giono, a denunțat stalinismul, rămâne proscris. 

 

Otto Abetz, a trecut prin purgatoriul celorlalți, uitare totală 

Robert Brasillach condamnat la pedeapsa capitală, a fost 

împușcat. 

Lucien Rebatet Condamnat la moarte în 1946, eliberat 

după șapte ani, grațiat în 1952 

Louis Ferdinand Céline 

„Comptez sur moi pour mettre Juifs, Jésuites, maçons, 

synarchistes, curés, anglais, protestants, tièdes, mous, antisémites 

vagues dans le même bateau et sans fond et dans les eaux de 

Nantes” 

Refugiat în Germania, Danemarca, s-a întors în Franța, 

într-o atmosferă de uitare și indiferență 

Pierre Drieu La Rochelle, se sinucide la eliberare 

Alphonse de Châteaubriant, opțiune pentru o Europă 

arianizată- condamnare la moarte în contumacie, refugiat într-o 

mănăstire din Tyrol 

Henri Béraud, roman anglofob, 
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Condamnat la moarte, apoi grațiat comutarea pedepsei la 

20 de ani de muncă forțată, apoi  

10 ani de recluziune, bolnav, este eliberat în 1950, 

Sacha Guitry, arestat la domiciliu, dus la închisoare, liber 

după 2 luni de la arestare 

Le journal communiste „L’Humanité” écrira: „La nouvelle 

incroyable a été transmise dans la soirée. Sacha Guitry qui s’est 

vautré aux pieds de l’envahisseur, Sacha Guitry qui a banqueté 

avec les tortionnaires, Sacha Guitry qui a ramassé des millions 

pendant l’occupation, Sacha Guitry est libéré par le juge 

d’instruction Angeras.” 

Henry Bordeaux 

– conferințe favorabile lui Petain, i-au adus oprobiul public 

George Blond A fost alături de Brasillach, la revista Je suis 

partout, hebdomader fascist și antisemit; a scris romanul Anglia 

pe timp de război, 1941,  

A fost pedepsit cu degradare națională la Curtea de justiție 

de la Sena, 1947, fără condamnare.  

Henry de Montherlant (Regina moartă) 

– arestat pentru că a jucat piesele sale sub ocupație; 

considerat colaboraționist, a scăpat. 

René Barjave  

Colaborator la revista Je suis partout 

Apel către francezi, pledează pentru o colaborare cu 

germanii, rezonabilă și necesară. 

A fost pe lista neagră, dar a fost retras, după 2 luni dus la 

reședință. 

Nu a putut face o carieră strălucită. Prin simpla integrare pe 

lista neagră era nedemn, iar o colaborare cu el, era de neconceput. 

Rene Benjamin 

Premiul Goncourt în 1915 pentru romanul său Gaspard 

A redactat scrieri elogioase pentru mareșalul Petain 
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Colaborator revista Je suis partout 

16 septembrie 1944, arestat, dus la închisoarea din Dax, 

supravegheată, din nou arestat, dus la închisoare, exonerat de 

acuzații, dar interzis de a publica pentru 2 ani; este radiat de pe 

lista neagră, în 1946, exclus din Academia Franceză, pentru 

afinitatea față de germani. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enRO885

RO887&source=univ&tbm=isch&q=gallimard+intelligence+au

x+ennemis&sa=X&ved=2ahUKEwiDr_aL4dXvAhUIxYUKHf

nIDDoQjJkEegQIAxAB&biw=1280&bih=578 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/F

olio/Intelligence-avec-l-ennemi 

 

ALEX CETĂȚEANU  

ÎNTREBĂRILE (prin email): 

Doamnelor și domnilor, 

Vă mulțumim pentru participarea la „Procesul Sado-

veanu”! Așa cum s-a subliniat, scopul nu a fost de a minimaliza 

valoarea operei acestui mare scriitor, ci de a se stabili adevărul 

despre omul Sadoveanu, caracterul lui, despre colaborarea (sau 

nu) cu dușmanii României, anume cu primii comuniști care au 

acționat în mod criminal, prin teroare, în etapa de început a 

bolșevizării țării. 

Așa cum s-a stabilit la finalul „procesului” (nu toți „jurații” 

mai erau prezenți), trimitem următoarele 3 întrebări și în funcție 

de majoritatea răspunsurilor, se va da decizia finală: 

1. A fost Mihail Sadoveanu un colaboraționist cu 

ocupantul sovietic și cu primii comuniști care au început 

bolșevizarea României? 

2. Circumstanțele atenuante prezentate de avocații 

apărării și de unii martori (prof. univ. dr. Nicolae Georgescu, 

de exemplu), îl absolvă pe Mihail Sadoveanu de culpă? 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enRO885RO887&source=univ&tbm=isch&q=gallimard+intelligence+aux+ennemis&sa=X&ved=2ahUKEwiDr_aL4dXvAhUIxYUKHfnIDDoQjJkEegQIAxAB&biw=1280&bih=578
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enRO885RO887&source=univ&tbm=isch&q=gallimard+intelligence+aux+ennemis&sa=X&ved=2ahUKEwiDr_aL4dXvAhUIxYUKHfnIDDoQjJkEegQIAxAB&biw=1280&bih=578
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enRO885RO887&source=univ&tbm=isch&q=gallimard+intelligence+aux+ennemis&sa=X&ved=2ahUKEwiDr_aL4dXvAhUIxYUKHfnIDDoQjJkEegQIAxAB&biw=1280&bih=578
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enRO885RO887&source=univ&tbm=isch&q=gallimard+intelligence+aux+ennemis&sa=X&ved=2ahUKEwiDr_aL4dXvAhUIxYUKHfnIDDoQjJkEegQIAxAB&biw=1280&bih=578
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio/Intelligence-avec-l-ennemi
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio/Intelligence-avec-l-ennemi


180 

3. Poate fi Mihail Sadoveanu prezentat generațiilor 

prezente și viitoare, ca un caracter model, demn de urmat? 

 

Distinși jurați,  

După cum știți, am convenit la proces ca apărarea să vă 

pună 3 întrebări. După cum puteți vedea mai jos, dl. conf. univ. 

dr. Ion Corbu, nu a pus întrebări, ci a continuat pledoaria de la 

proces, aducând și câteva elemente noi. În aceste condiții, datoria 

judecătorului este aceea de a instrui jurații corect, ce voi face în 

continuare, după fiecare capitol. 

1. Onorați jurați, realizați diferența dintre a fi 

„colaboraționist” în accepțiunea franceză a termenului, în care 

forța de ocupație a fost una fascistă, antisemită, condamnată de 

istorie în cadrul Procesului de la Nürnberg și „colaboraționist” 

în accepțiunea română, cu o forță de ocupație care, împreună cu 

alte forțe (americane, britanice etc) au eliberat lumea de această 

plagă a secolului al XX-lea și nu a fost niciodată condamnată în 

cadrul vreunui Tribunal internațional? (Analogia 

„colaboraționist” Franța- „colaboraționist” România este una 

incorectă și manipulatorie) 

Total fals și îmi este greu să cred că domnul avocat crede 

ce a pledat. Nu cumva este o pledoarie „incorectă și manipu-

latorie” (ca să folosesc cuvintele domniei sale)? Cu alte cuvinte, 

domnul Ion Corbu susține că bolșevismul (comunismul), căruia 

nu i s-a intentat un proces ca la Nürnberg, a fost bun pentru 

România. Uită că cea mai „mare plaga” a Planetei a fost (și încă 

mai este poate) comunismul? Și mai uită faptul că la scurt timp 

după ce „Aliații” au învins Germania, salvând U.R.S.S.- ul cu 

dictatorul Stalin în frunte, a început Războiul Rece (1947-1991), 

care era „în floare” pe vremea când Sadoveanu se plimba pe la 

Moscova la Stalin, colabora cu Petru Groza, Gheorghiu Dej 

(prietenul lui) Vâșinski, Ana Pauker, Teoharie Georgescu și alții. 
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Analogia este perfectă, neexistând două feluri de colaboraționiști, 

unii buni și unii rai. Vedeți acest link să vă convingeți: 

https://dexonline.ro/definiție/colaboraționist. Să nu uităm că 

agresiunea sovietică împotriva României a început în 28 iunie 

1940 prin anexarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord. 

 

2. Cunoașteți faptul că marea personalitate Mihail 

Sadoveanu a avut de ales, în anul 1944, între a pleca în Elveția 

(frații masoni i-au făcut, ferm, această ofertă) unde urma să 

aștepte, liniștit și fără probleme, să se termine războiul și a 

rămâne în România, (asumându-și mari riscuri, inclusiv acela 

ca posteritatea, nerecunoscătoare și oarbă, să-l judece nedrept) 

unde sub aparența colaborării cu ocupantul, a luptat cu mijloacele 

sale (inteligență, talent și prestanță în fața ocupantului) pentru 

protejarea și salvarea a ceea ce se mai putea salva din România și 

cultura sa, adică, așa cum spunea Theodor Codreanu, pentru 

„îmblânzirea fiarei”? 

Unul din motivele pentru care am „rejudecat” pe „marea 

personalitate Sadoveanu” a fost și acela că dl. avocat Ion Corbu a 

cerut în instanță, probe la acuzațiile din rechizitoriu. Acesta a fost 

refăcut, s-au anulat anumite acuzații care nu aveau probe certe și 

la fiecare acuzație s-a dat proba/ linkul serios, credibil, de unde 

erau informațiile. Cum se face că domnul avocat a uitat să dea 

proba pentru ce afirmă? Când în 1944, la ce oră? „Ce e bun pentru 

Petrică este bun și pentru Georgica”, se zice pe aici.  

Nu ați răspuns la o nedumerire a mea și poate și a juraților, 

tot referitor la „plecat”: În anul 1950, când Sadoveanu a împlinit 

70 de ani (!) și știa că zeci de mii de oameni nevinovați erau 

arestați, torturați, mureau în pușcăriile comuniste, la criminalul 

canal Dunăre-Marea Neagră etc., de ce nu s-a retras la copiii lui, 

cu vârste aproximative între 30 și 50 de ani? Având și diabet, nu 
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putea să se retragă de lângă tovarășii proletari, să-și vadă de 

sănătate? 

 

3. Înțelegeți că prin întrebarea numărul 2 „Instanța” deja s-a 

pronunțat și, apriori, îl consideră vinovat? (în disprețul total al 

viitoarelor voturi ale dumneavoastră, jurații; Noi, apărarea, nu am 

prezentat NICIODATĂ circumstanțe atenuante ci, de la 

început, ferm și apăsat, am pledat pentru NEVINOVĂȚIA celui 

pe care „Instanța” vrea cu tot dinadinsul să-l condamne cu toate 

că la fond, verdictul a fost copleșitor: 14 jurați au spus: 

„nevinovat” și 6 s-au abținut iar la rejudecare nu s-a adus nicio 

probă. Niciuna! În plus, formularea „ îl absolvă pe Mihail 

Sadoveanu de culpă?” întărește ideea că „instanța” îl consideră 

dinainte condamnat. Ceea ce anulează rolul de instanță neutră 

în raport cu speța. Formularea corectă ar fi trebuit să fie „ îl 

absolvă pe Mihail Sadoveanu de o posibilă culpă?” 

Nu înțelegem și nimeni nu înțelege ce vrea să spună domnul 

avocat. Este clar că dacă la întrebarea 1 se răspunde – NU (nu este 

vinovat) întrebarea 2 nu mai are sens. Este cam insultă afirmația 

cu „disprețul total al viitoarelor voturi...” și nu își avea rostul. Este 

absurd să îl considere cineva vinovat sau nevinovat pe Sadoveanu 

(în contextul Tribunalului), înainte de a se număra răspunsurile. 

Iar cinstea noastră nu cred că se poate pune la îndoială, decât de 

cei care trăiesc într-un mediu cu multă necinste și ajung să creadă 

că toți sunt necinstiți. Nu este cazul nostru, domnule conf. univ. 

dr. Ion Corbu. Revedeți motivele pentru care am inițiat acest 

„Tribunal Literar” – vrem adevărul și numai adevărul. Apoi, 

pledoaria dumneavoastră (a apărării) a fost plină cu eventuale 

CIRCUMSTANȚE ATENUANTE – Că avea 11 copii de crescut 

(fapt inexact), că nu avea „vocație de martir”, că vroia „să 

îmblânzească fiara” etc. Cum de nu vă aduceți aminte? 

Din partea Tribunalului, Alexandru Cetățeanu 
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Notă: Întrebările 4; 5 și 6 au fost formulate de avocatul 

apărării Ion Corbu, spre neschimbare. Cum, de asemenea – 

sper- și întrebările 1; 2 și 3 vor rămâne neschimbate. Schimbarea 

lor ar putea discredita, definitiv, „Instanța”.  

Confirm – această „Notă” a fost trimisă (de Ion Corbu) 

împreuna cu cele trei „pledoarii” cu afirmații discutabile și 

suspiciuni nejustificate și nu s-a schimbat nimic, nici culoarea 

fonturilor. A.C. 

NB. Avocatul apărării – conf. univ. dr. Ion Corbu, a cerut 

în Instanță, ca pe lângă aceste 3 întrebări, să fie trimise la „jurați” 

încă trei întrebări, pe care le va formula „apărarea”. Le veți primi 

imediat ce ne vor fi trimise. Vă rugăm să trimiteți răspunsurile 

dumneavoastră (ale juraților care ați fost prezenți în „sala Zoom 

a tribunalului”) nu mai târziu de 17 mai. 

PS. Împreună cu răspunsurile la întrebări (DA, NU sau MĂ 

ABȚIN), puteți adăuga (dacă doriți) un scurt comentariu, cu 

mențiunea de a fi inclus (sau nu), în cartea despre acest proces din 

seria „proceselor literare ale comunismului”, pe care o vom 

publica în curând. Indiferent care va fi concluzia, recomandăm 

citirea sau recitirea cărților scrise de Mihail Sadoveanu înainte de 

23 august 1944. 

Probabil, următorul „judecat” va fi scriitorul Zaharia 

Stancu. 

Va mulțumim anticipat! 

Prin email, răspunsul lui A.C.: 

  

Onorați Jurați, onorată contemporaneitate, onorată 

posteritate post-procesuală, onorată Instanță, doamnelor și 

domnilor acuzatori, distinse domnule Moderator, autoa-

sumat și Judecător, domnilor avocați, doamnelor și 

domnilor, 
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Împrumut această extinsă formulă de adresare a distinsului 

nostru „avocat”, conf. univ. dr. Ion Corbu cu mulțumiri – mă 

adresez și...mie, plus avocaților – mai puțin „calomniatorilor”, 

deoarece nu există – poate unul singur – „cine zice, ăla este...” 

(glumesc). Răspund prin Reply to all, cu scuze că nu am avut 

timp să răspund mai prompt, chiar și fără „Anexa 2” (vedeți la 

sfârșit), promisă de avocat și încă mult așteptată. 

În primul rând, vă rog să primiți calde salutări de pe țărmul 

fluviului Saint Laurent – martor tăcut la „proces”!  

Repet, nu am timp – sunt extrem de ocupat (iar mâine 

trebuie să plec din nou la Montreal și apoi la Las Vegas), dar 

răspund totuși câteva rânduri, printre rânduri..... Cu ce să încep...? 

Cu mulțumiri! 

Îi mulțumesc domnului conf. univ. dr. Ion Corbu că a intrat 

în acest „joc de-a procesul” și pentru efortul pe care l-a depus 

pentru a convinge că ce a pledat dansul este corect, adevărul 

absolut și că toată lumea ar trebui să gândească la fel. Așa cum 

v-a informat, nu este avocat „de meserie”, dar a impresionat pe 

toți jurații cu pasiunea pledoariilor, volumul verbal și viteza de 

„reacție” la ce nu nu se potrivea cu ce vroia dansul. A impresionat 

chiar și pe „jurata” Violeta Necula, care este avocat și care i-a 

făcut complimente în „Instanță”. Și eu gândesc la fel – și trebuie 

să recunosc – dacă nu era dânsul, totul ar fi fost monoton, nu mai 

rejudecam procesul și rămânea așa cum a ieșit prima dată. Vedeți 

ce am comentat înainte (cu roșu în email), când domnia sa, în loc 

să pună tot trei întrebări la fel de scurte (sau și mai scurte – why 

not?) și la subiect, s-a apucat să facă noi afirmații, unele ciudate 

(după umila mea părere) și multe repetiții. Să vedem ce va mai 

încerca să ne demonstreze în numai 17 (șaptesprezece) pagini, pe 

care le-a trimis deja la unii dintre „jurați” – sper să nu vă plictisiți. 

Răspund sau comentez cu LITERE DE TIPAR, să fie mai ușor 

de urmărit (pentru cine va avea timp). Cartea promisă (despre 
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„proces”), trebuie să fie și amuzantă, dar plină de învățăminte – 

acesta va fi scopul ei. Vom reproduce „ad literam” cum a decurs 

totul și tot ce s-a discutat la „procese”. Puteți asculta tot ce s-a 

vorbit, accesând acest link:  

https://emanuelpopesiinvitati.com/2021/05/23/ep-106-pro

cesul-mihail-sadoveanu-a-doua-parte/. Îi mulțumesc mult 

domnului Emanuel Pope pentru postare! Ascultați neapărat ce 

ne-au mărturisit românii patrioți Elena Buică, Monica Ligia 

Corleanca, Nicholas Dima, Ștefan Dumitrescu, Dan Clucer, 

Corneliu Zeană... să menționez numai câțiva prieteni ai noștri. 

Deci, în continuare, urmează „Notele scrise” ale domnului 

conf. univ. dr. Ion Corbu din Tâncăbești/Snagov și 

răspunsurile/comentariile subsemnatului Alexandru Cetățeanu 

din Valleyfield/Quebec: 

 

Onorați Jurați, onorată contemporaneitate, onorată 

posteritate post-procesuală, onorată Instanță, doamnelor și 

domnilor acuzatori, doamnelor și domnilor calomniatori1, 

distinse domnule Moderator, autoasumat și Judecător, 

doamnelor și domnilor, 

După cum cunoașteți, apărarea, excelentă, a domnului 

avocat Dorin Nădrău a vizat componenta „în drept”. Care a 

demonstrat nevinovăția scriitorului și omului Mihail Sadoveanu. 

La care, nu mai am nimic de adăugat. Și căruia îi rămân 

recunoscător și îi mulțumesc și pe această cale. Totodată îl și 

felicit pentru modul, exemplar, în care s-a implicat și a tratat 

subiectul. 

 
1 A fost prezentată în cadrul procesului o depoziție care nu a avut decât 

calomnii. (I.C. SE REFERĂ LA MĂRTURISIREA UNEI DISTINSE 

PERSONALITĂȚI, OM DE ȘTIINȚĂ ȘI SCRIITOR, CARE A SPUS 

EXACT CE A SIMȚIT CÂND L-A ÎNTÂLNIT PE SADOVEANU. 

NU CONVINE ADEVĂRUL? TREBUIA CENZURATĂ?) 

https://emanuelpopesiinvitati.com/2021/05/23/ep-106-procesul-mihail-sadoveanu-a-doua-parte/
https://emanuelpopesiinvitati.com/2021/05/23/ep-106-procesul-mihail-sadoveanu-a-doua-parte/
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ȘI EU ÎL FELICIT PE COLEGUL NOSTRU DORIN 

NĂDRĂU PENTRU MĂIESTRIA PLEDOARIEI! DAR 

DOMNUL ION CORBU A UITAT CE NE-A MAI SPUS: 

„AVOCATUL ESTE CA LĂUTARUL, CARE CÂNTĂ LA 

MASA LA CARE ESTE PLĂTIT...”. DECI...CHIAR ȘI UN 

ASASIN DOVEDIT, PRINS LÂNGĂ VICTIMELE 

DECEDATE, ARE DREPTUL LA UN AVOCAT (CRED CĂ ȘI 

ÎN ROMÂNIA ACTUALĂ ESTE LA FEL CA ÎN LUMEA 

OCCIDENTALĂ) CARE ÎNCEARCĂ SĂ TREZEASCĂ UN 

FEL DE COMPASIUNE PENTRU CRIMINAL – FIE CĂ ARE 

PROBLEME PSIHICE, FIE CĂ A FOST ABUZAT CÂND ERA 

COPIL ETC. AVOCATUL NOSTRU, A ÎNCERCAT SĂ 

DEMONSTREZE (NU „...a demonstrat”) CĂ SADOVEANU NU 

A PARTICIPAT DIRECT SAU INDIRECT LA CRIMELE 

INCREDIBILE CARE SE PRODUCEAU ÎN PERIOADA 

CÂND EL OCUPA DIFERITE FUNCȚII, BINE PLĂTITE, ÎN 

VÂRFUL PIRAMIDEI CRIMINALE A COMUNIȘTILOR 

FANATICI. EXACT ÎN ACEA PERIOADĂ TRISTĂ, ȚARA 

ERA OCUPATĂ DE „ELIBERATORII” ROȘII. MAI SĂ-MI 

VINĂ LACRIMILE, CÂND NE-A SPUS CĂ SADOVEANU 

AVEA 11 (UNSPREZECE! – AM AUZIT BINE – ASCULTAȚI 

ÎNREGISTRĂRILE) COPII DE CRESCUT – ȘOCANT 

ARGUMENT! DAR, CÂND AM GÂNDIT PE ÎNDELETE, 

COPIII LUI SADOVEANU, ÎN REALITATE 9 (!) ERAU 

OAMENI MARI, FOARTE... ADULȚI, ÎN PERIOADA CARE 

INTRĂ STRICT ÎN DISCUȚIE (ADICĂ DUPĂ 23 AUGUST 

1944 – SE PARE CĂ NU S-A REȚINUT BINE). SUBLINIEZ, SĂ 

FIE CLAR ȘI SĂ NU SE MAI FACĂ ANUMITE CONFUZII 

(CA DIN GREȘEALĂ SAU VOITE): JUDECĂM LITERAR, 

POETIC, PE MIHAIL SADOVEANU, CEL DE DUPĂ 

„ELIBERAREA” ROMÂNIEI DE ARMATELE BOLȘEVICE, 

CARE AU „UITAT” SĂ SE RETRAGĂ DIN ROMÂNIA DUPĂ 

RĂZBOI. ÎN ÎNCERCAREA NOASTRĂ DE A JUDECA 

ACEST COMUNISM FEROCE CARE S-A ABĂTUT PESTE 

ȚARA NOASTRĂ, CUM AM FI PUTUT „OCOLI” PE CEL 
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CARE A SCRIS CĂ „LUMINA VINE DE LA RĂSĂRIT” ȘI A 

AVUT FUNCȚII IMPORTANTE ÎN R.P.R., DIN 1945 PÂNĂ LA 

MOARTE? NU CUMVA A FOST RĂSPLĂTIT ȘI ADULAT DE 

COMUNIȘTII CARE AVEAU MARE, MARE NEVOIE DE 

LĂUDĂTORI PENTRU MANIPULAREA POPORULUI? 

Eu, Ion Corbu, în apărarea lui Mihail Sadoveanu, am 

vizat componenta „în fapt”. Constat, neplăcut surprins, că, în 

continuare, se încercă limitarea dreptului la apărare al marelui 

scriitor Mihail Sadoveanu și condamnarea lui, se pare, cu orice 

preț.  
(IAR EU, ALEXANDRU CETĂȚEANU, SUNT ȘI MAI 

„NEPLĂCUT SURPRINS”. CUM ESTE POSIBIL SĂ AFIRME 

PRIETENUL NOSTRU AȘA CEVA? ESTE TOTAL 

NEÎNTEMEIATĂ ACEASTĂ ACUZAȚIE. DIMPOTRIVĂ, 

DIMPOTRIVĂ, AM ÎNCERCAT SĂ ASCULTĂM TOATE 

PĂRERILE, SĂ NU NE MAI GRĂBIM, SĂ AVEM TIMP SĂ 

GÂNDIM PROFUND, SĂ ANALIZĂM „ÎN FAPT”, ÎNAINTE 

DE A LUA O DECIZIE. ABSOLUT NICIUN „DREPT” NU S-A 

„LIMITAT” ȘI NU SE VA LIMITA – AVÂND ÎNSĂ GRIJĂ, 

CHIAR DACĂ SE SUPĂRĂ „APĂRĂTORUL”, SĂ FIE 

AUZITE TOATE, ABSOLUT TOATE „VOCILE”, TOATE 

OPINIILE CELOR CE S-AU IMPLICAT (ȘI LE 

MULȚUMIM!), NU NUMAI CE ÎNCEARCĂ SĂ CONVINGĂ 

AVOCATUL ION CORBU.)  

Cu toate că la „rejudecare” nu s-a mai respectat procedura 

de la primul proces, respectiv, ca jurații să-și manifeste poziția 

în cadrul ședinței Tribunalului (MAI BINE AȚI FI ZIS – 

GREȘEALA DE LA PRIMUL PROCES, CÂND JURAȚII NU AU 

AVUT TIMP SĂ SE CONSULTE, SĂ ANALIZEZE ETC.), am 

acceptat, cu greu, varianta propusă, respectiv, amânarea votului 

Juraților și, ex -proces, solicitarea făcută către Jurați, de a 

răspunde la trei întrebări care să conțină trei capete de acuzare. 

Procedură insolită și total neuzuală. În calitate de apărător al 

presupusului vinovat, M. Sadoveanu, am făcut, în continuare, 



188 

concesii și am acceptat și această formulă punând condiția 

firească, aceea ca și apărarea să aibă dreptul, ca, după ce 

primește cele trei întrebări, să formuleze și ea, pentru simetrie, 

tot 3 întrebări. Egalitatea de arme, într-un proces, și studenții o 

știu, este o condiție obligatorie pentru un proces corect. 

(EXACT, DAR SĂ FIE CU ADEVĂRAT EGALITATE – 

COMPARAȚI „ÎNTREBĂRILE” APĂRĂRII CU CELE 

ALE „TRIBUNALULUI”). Cu regret, constat, că și acest 

drept i-a fost luat apărării. În sensul că, întrebările apărării au 

fost considerate lungi! Sau prea lung! Nu știu și nici teoria nici 

practica judiciară, nu definește, „lungimea” sau „scurtimea” 

întrebărilor dintr-un proces. Nu cred să fi existat în istoria 

proceselor omenirii, de orice fel, o astfel de abordare. (NICI NOI 

NU CREDEM CĂ ÎN PROCESELE NOASTRE LITERARE, O 

PARTE POATE SĂ VORBEASCĂ, SĂ ARGUMENTEZE, DE 10 

ORI (POATE), MAI MULT DECÂT CEALALTĂ PARTE, CUM 

I-AR CONVENI PRIETENULUI NOSTRU. AM CĂUTAT CA 

„LUNGIMEA SĂBIILOR” ÎN „DUEL” SĂ FIE APROXIMATIV 

EGALĂ. TOTUȘI, NU CRED CĂ AM REUȘIT SĂ EGALĂM 

„SABIA” APĂRĂRII.) Mai mult, distinsul nostru moderator, 

autoasumat „Judecător” consideră că „datoria judecătorului este 

aceea de a instrui jurații corect, ce [...] face în continuare, după 

fiecare capitol2” Probabil, domnia sa va fi fiind dotat cu un 

„corectmetru”! Prin urmare, ab initio, se pornește de la premisa 

că onorații Jurați nu ar ști ce au de făcut și trebuie trebuie să fie 

„instruiți” cum trebuie să judece! {(NU ESTE VORBA DE 

„corectmetru”, CUM SCRIE ÎN DERÂDERE PRIETENUL 

NOSTRU! ESTE VORBA DE A NU FI „INSTRUIȚI” (INFORMAȚI) 

 
2 Pasajele scrise cu italic, font roșu, aparțin Instanței, respectiv 

domnului Judecător, Alex Cetățeanu. Cele scrise cu negru îmi aparțin. 

(Nota mea) IAR LA ACEASTĂ „Notă scrisă” PASAJELE SCRISE 

CU LITERE DE TIPAR ÎMI APARȚIN. ALEXANDRU 

CETĂȚEANU 
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NUMAI DE DOMNUL ION CORBU, CU „premisa că onorații 

Jurați nu ar ști ce au de făcut și trebuie trebuie să fie „instruiți” 

cum trebuie să judece!” JURAȚII TREBUIE SĂ CITEASCĂ ȘI 

RĂSPUNSURILE LA CONTINUAREA (NESOLICITATĂ DE 

NIMENI, DUPĂ CÂTE ȘTIM NOI) A PLEDOARIILOR DOMNIEI 

SALE – NUMITE INCORECT „ÎNTREBĂRI”, INCLUSIV 

ACEASTĂ NOUĂ PLEDOARIE, SAU CUM VREȚI SĂ O NUMIȚI, 

DAR ȘI CU RĂSPUNSURILE MELE, CARE POATE... NU VOR 

CONVENI. VOM VEDEA.} Nu cumva, prin această acțiune se 

pune la îndoială discernământul și capacitatea Juraților de a 

judeca? Nu cumva, prin această „instruire” se poate influența 

într-o anumită direcție decizia Juraților? {BA DA, ÎNSĂ ÎN 

„DIRECȚIA” CORECTĂ ȘI BINE INFORMAȚI. NUMAI CĂ NU A 

EXISTAT ȘI NU AR FI EXISTAT NICIUN CUVÂNT ÎN PLUS 

(„INSTRUCTAJ”), DACĂ NU S-AR FI ADUS NOI ȘI UNELE 

REPETATE „PLEDOARII”, NUMITE INCORECT (REPET) 

„ÎNTREBĂRI”.} Or fi legitime aceste întrebări? Oi fi având voie 

să le pun? (SIGUR. CHIAR NU ȘTIȚI CĂ LE-AM LUAT ÎN 

SEAMĂ, CĂ AM COMENTAT LA ELE ȘI LE-AM TRIMIS LA 

JURAȚI?) În acest context, mă văd nevoit să solicit și eu dreptul 

de a-mi expune poziția față de afirmațiile, vădit tendențioase 
(LĂSAȚI JURAȚII SĂ OBSERVE DACĂ AVEȚI DREPTATE 

– DE CE LE „...PUNEȚI LA ÎNDOIALĂ DISCERNĂ-

MÂNTUL...” – ÎMPRUMUT „DILEMA” 

DUMNEAVOASTRĂ) ale distinsului, autoasumat, Judecător. 
(OARE NU ÎNȚELEGE, SAU SE FACE CĂ NU ÎNȚELEGE 

DOMUL AVOCAT, TRUC AVOCĂȚESC? ACESTE RÂNDURI DE 

MAI SUS ALE DOMNULUI I.C., CU ADEVĂRAT „VĂDIT 

TENDENȚIOASE” CRED CĂ DENOTĂ O MENTALITATE A 

ANUMITOR ROMÂNI – SĂ NU ACCEPTE ȘI ALTE PUNCTE DE 

VEDERE, DECÂT CELE PE CARE EI LE CRED VALABILE. ȘI CE 

ESTE GRAV – NICI NU VOR SĂ ÎNVEȚE. OARE CHIAR NU A 

AUZIT DL. ION CORBU DE PROCEDURILE PROCESELOR CU 

JURAȚI? MAI ESTE CINEVA CARE NU ȘTIE? SĂ EXPLIC 
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SIMPLIST „NEEXHAUSTIV”, ÎN CÂTEVA CUVINTE (MĂ REFER 

LA PROCESELE REALE CU JURAȚI), SE ÎNȚELEGE:  

DUPĂ CE SE ASCULTĂ RECHIZITORIUL ȘI ABSOLUT 

TOȚI MARTORII, JURIUL, FORMAT DIN OAMENI DE DIFERITE 

MESERII, ALEȘI LA ÎNTÂMPLARE, DAR VERIFICAȚI SĂ NU FI 

AVUT CAZIER (NUMIȚI JURAȚI – 6 SAU 12 – DEPINDE DE CAZ 

ȘI POATE FI DIFERIT DE LA ȚARĂ LA ȚARĂ – NU SUNT SIGUR) 

ESTE INSTRUIT DE JUDECĂTOR/JUDECĂTORI ȘI SE RETRAGE 

PENTRU DELIBERARE. TIMPUL ACORDAT PENTRU ACESTE 

DELIBERĂRI POATE FI ȘI DE O SĂPTĂMÂNĂ – 8 ORE PE ZI DE 

DISCUȚII, DEZBATERI, DE ANALIZE ETC. SE AJUNGE LA O 

CONCLUZIE – VINOVAT SAU NEVINOVAT (PRIN VOT, 

MAJORITATEA DECIDE) ȘI FUNCȚIE DE ACEASTA, 

COMPLETUL DE JUDECATĂ, DĂ SENTINȚA. AU EXISTAT 

CAZURI CÂND DEZBATERILE JURIULUI AU DURAT CHIAR ȘI 

ANI DE ZILE. REPET, POATE VA REȚINE ȘI DOMNUL AVOCAT 

ION CORBU – NU SUNTEM UN TRIBUNAL REAL ȘI NU SUNT EU 

„JUDECĂTOR” CUM DÂNSUL NU ESTE „AVOCAT”.)  

Încerc, sistematic și neexhaustiv, să să formulez notele 

scrise de mai jos, cu referire la „instruirea” făcută și la celelalte 

comentarii cu care mi-au fost asezonate întrebările pe care le-am 

formulat. Fie ele și întrebări-pledoarii. (unde ați mai auzit de 

instruirea juraților? Care intrau în sală cu soluția în plic?) 
(PUTEȚI SĂ ÎNTREBAȚI DACĂ NU ȘTIȚI. DOMNUL 

AVOCAT AR FI DORIT SĂ NU RĂSPUND LA 

„ÎNTREBĂRILE PLEDOARII” ALE DOMNIEI SALE? 

PUTEA SĂ IA EXEMPLU DE CUM S-AU PUS ÎNTREBĂRILE 

– CLARE, SCURTE, LA OBIECT ȘI SĂ PROCEDEZE LA 

FEL.) 

Menționez că strategia mea de contracarare a acuzațiilor 

care i s-au adus marelui scriitor a vizat două paliere: unul să 

contracarez toate acuzațiile cu raționamente logice, fapte, 

documente și probe. Doi să las Instanța și acuzarea să comită 

toate încălcările de procedură și toate abuzurile pe care le-au făcut 

sau au dorit să le facă, aplicând principiul: când greșesc, nu-i 
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întrerupe. Inițial am crezut că va fi un proces impecabil. Însă, 

constatând că distinsul Judecător deja s-a antepronunțat și l-a 

declarat vinovat pe Sadoveanu, am formulat, firesc, o cerere de 

recuzare. Care, mi-a fost respinsă de...acuzare. Sau cu sprijinul 

acuzării. Microfonul acuzaților, deschis, ne-a produs, pe gratis, 

dovada! Din acel moment am decis să-i las să greșească în 

continuare cât vor. Și nu s-au sfiit să o facă, inclusiv, tăindu-mi 

microfonul, inclusiv, reproșându-mi că aș fi vorbit cel mai mult. 

Într-un astfel de proces, nu timpul cât o parte vorbește, nu 

lungimea frazelor sau a întrebărilor etc. contează. Contează 

argumentele, probele, soliditatea și relevanța lor precum și 

legătura cu speța în aflarea adevărului. Și, evident, respectarea 

legilor a procedurii și a esenței procesului. Atât. Ce este acela 

proces literar și să acuzi omul? („ÎNVĂȚAȚI, ÎNVĂȚAȚI, 

ÎNVĂȚAȚI...” – ȘTIȚI CINE A ZIS... EU AM EXPLICAT ȘI S-A 

ÎNȚELES, IAR CELE TREI ÎNTREBĂRI SCURTE, EXPLICĂ 

TOTUL, EXPLICĂ BUNELE NOASTRE INTENȚII.) Ori este proces 

literar și dezbați opera literară ori este un proces civil sau penal și 

acuzi omul. Un astfel de melanj constituie evident, un abuz. 
{DECI „ABUZĂM” ȘI ESTE „EVIDENT” SUBLINIAZĂ 

PRIETENUL NOSTRU. NU SUNĂ A INSULTĂ? AM 

EXPLICAT BINE, CE ESTE, CE VREA SĂ REALIZEZE 

ACEST „PROCES LITERAR” (ȘI SENSUL DE „LITERAR”, 

PENTRU CINE VREA SĂ ÎNȚELEAGĂ). NU MAI REVIN.} 

Dar să trecem.  

{NUMIȚI-MĂ CUM VREȚI, CE IMPORTANȚĂ ARE? 

ESTE UN PROCES AL COMUNISMULUI, ATIPIC, 

ORIGINAL, NUMIT „LITERAR”, ÎN FORMĂ ZOOM, CUM 

NU AU FĂCUT INSTITUȚIILE DIN ROMÂNIA (DE CE 

OARE?) ȘI NIMENI ÎN LUME (DUPĂ CÂTE ȘTIM). SCOPUL, 

ESTE UNUL SINGUR: PENTRU AFLAREA ADEVĂRULUI, 

NU CEL PERCEPUT DE MINE, DE PROCUROR, SAU DE 

AVOCAȚI, CI DE „JURAȚI” – MAI MULTE 
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PERSONALITĂȚI DIN ROMÂNIA ȘI DIN „LUMEA 

LARGĂ”, IUBITOARE DE ADEVĂR. SUNT DE ACORD SĂ 

FIU NUMIT MODERATOR, CUM PREFERĂ DOMNUL ION 

CORBU. ESTE ÎNSĂ TOTAL ABSURD AM SUBLINIAT 

„ABSURD”, SĂ FIU INSULTAT (SAU BLAMAT, CUM 

INSINUEAZĂ, PRIETENEȘTE EVIDENT, PRIETENUL MEU) 

CĂ EU SUNT NECINSTIT ȘI AȘ AVEA VREUN INTERES 

ASCUNS (SAU O OBSESIE), CA SĂ ȚIN CU O PARTE SAU 

ALTA – MAI ALES CU ACUZAREA, ÎN CAZUL ACESTA. O 

SĂ EXPLIC DE CE EU ȚIN CA „JURAȚII” SĂ FIE 

INFORMAȚI CORECT (SAU POATE INCORECT, DAR ȘI CU 

ALTE PUNCTE DE VEDERE, BAZÂNDU-NE PE 

DISCERNĂMÂNTUL LOR), ȘI NU NUMAI CU CE 

PLEDEAZĂ „AVOCAȚII” APĂRĂRII. SPER SĂ REVIN PE 

TEMA „TIMPULUI” ȘI A LUNGIMII FRAZELOR, A 

NUMĂRULUI DE CUVINTE SAU IMPORTANȚA 

ÎNTREBĂRILOR SCURTE, CONCISE, VERSUS CELOR 

LUNGI, ÎNTORTOCHEATE, AMESTECATE ȘI CARE 

SCHIMBĂ ESENȚIALUL – REPET ÎNTREBAREA 1: A FOST 

(SAU NU A FOST) SADOVEANU UN COLABORAȚIONIST...? 

OBSERVAȚI DUMNEAVOASTRĂ, DISTINȘI CITITORI, 

CINE A „ÎNSTRUIT” JURAȚII ȘI ÎN CÂTE CUVINTE? NOI 

NE-AM LIMITAT LA CELE 3 ÎNTREBĂRI SCURTE ȘI 

AVOCATUL NOSTRU I.C. (NU ȘI AVOCATUL DORIN 

NĂDRĂU) S-A APUCAT SĂ INSTRUIASCĂ JURAȚII ȘI SĂ 

ÎNCERCE CLAR SĂ-I MANIPULEZE. EU NUMAI AM 

REACȚIONAT LA CE A „ÎNTREBAT” – SAU MAI CORECT 

ZIS (REPET) A PLEDAT, LUNGIND „BOALA”. ȘI REȚINEȚI: 

„NU EXISTĂ ÎNTREBĂRI PROASTE, NUMAI RĂSPUNSURI 

PROASTE – DE CELE MAI MULTE ORI”!} 

 

Preambul 

Am toată prețuirea pentru omul și scriitorul Alex 

Cetățeanu. Pot proba această afirmație cu mărturia unor oameni 
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în fața cărora m-am exprimat, expresis verbis, că este un om de 

mare onoare. Cu următoarea argumentare: nu cunosc 

împrejurările exacte în care a ajuns ca, după fuga lui Pacepa, să 

fie prieten cu aceasta și să aibă datele lui de contact. Faptul în sine 

este fabulos dar, în contextul de față, nu are relevanță. Ei bine, nu 

cred că distinsul nostru coleg nu a cunoscut interesul excepțional 

pe care regimul Ceaușescu l-a manifestat pentru depistarea 

generalului fugar Mihai Pacepa. Se pare că au apărut și dovezile 

privind contactarea lui Carlos Șacalul, instruirea acestuia și 

prețul pe care urma să îl primească dacă reușea să îl lichideze pe 

celebrul defector al regimului. Mai mult, toată Securitatea lui 

Ceaușescu l-a căutat. Și, din fericire pentru el, pentru Pacepa 

spun, toate încercările de a-l depista s-au soldat cu eșec. În tot 

acest timp, în afara autorităților americane și a celor care se 

ocupau de protecția generalului, un om cunoștea informațiile pe 

care regimul le-ar fi răsplătit cu milioane. Acest om era, nimeni 

altul, decât colegul nostru, distinsul domn, Alex Cetățeanu. Era 

suficient să contacteze autoritățile române, fie și anonim, să 

solicite depunerea unei sume, mai mult sau mai puțin 

astronomice, într-o casetă care să fie depusă într-un seif la o 

bancă, să desemneze pe cineva, de încredere, oferindu-i cifrul 

seifului în care se afla acea casetă, acel cineva să ridice caseta și 

apoi, prin două trei transferuri de persoane, ca să i se piardă urma, 

domnul Cetățeanu să intre în posesia casetei. În schimbul casetei 

atât trebuia să facă: să furnizeze locul unde se afla generalul. 

Care nu ar mai fi scăpat de mâna lungă a Securității lui 

Ceaușescu. A făcut-o? Ei bine nu! Alții ar fi putut-o face. Mai 

mult, s-a întâlnit cu Pacepa și a păstrat cu sfințenie secretul. O 

situație limită. În situații limită se poate cunoaște caracterul unui 

om. De ce n-a făcut-o? În primul rând, din onoare, din cinste. 

Apoi, cred, din ura față de regimul comunist. Ură pe care, se pare, 

o transferă, conștient sau nu, asupra tuturor acelora care, crede 
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domnia sa, au sprijinit sau au „colaborat” (cu) regimul 

socialisto-comunist. Așa îmi explic, oarecum, înverșunarea față 

de M. Sadoveanu. Altă explicație nu am găsit până acum. Dar voi 

continua să observ și să văd ce se va mai întâmpla. În concluzie, 

ca urmare a acestui comportament, îl consider pe domnul Alex 

Cetățeanu un om de mare cinste și onoare. Adică, ceea ce face, 

face cu credință. Numai că, în opinia mea, distinsul domn, se află 

într-o gravă eroare logică, metodologică și de percepție cu privire 

la Mihail Sadoveanu. Spun aceasta pentru că, deși verdictul la 

fond a fost covârșitor „nevinovat” 14 jurați, 6 abțineri și nicio 

condamnare, iată, cu o determinare și o înverșunare demne de o 

cauză mai bună, distinsul nostru coleg nu se lasă și continuă 

demersul de a obține, se pare, cu orice preț, o condamnare pentru 

ilustra personalitate care a fost M. Sadoveanu. Recurgând la 

argumente unele ilogice, la sofisme, la situații contrafactuale și, 

ce este cel mai grav, renunțând la neutralitatea pe care trebuie să 

o aibă un judecător într-o speță și implicându-se, personal, în a 

acuza, a face procese de intenție și a parazita întrebările apărării. 

În astfel de circumstanțe, evidente, procesul este total 

decredibilizat părând o simplă înscenare, o demascare în cel mai 

pur stil bolșevic, ceva în stilul „procesului” Ceaușescu. Proces 

care, iată, la cca. 30 de ani de când a avut loc, este dezavuat de 

toată lumea. În fața posterității, orice ai face și oricât de mult ar 

dura, aflarea adevărului tot va avea loc. În raport cu aflarea 

adevărului, nu contează lungimea pledoariilor, a întrebărilor, a 

depozițiilor. Nu contează timpul pledoariilor. Contează doar 

faptele, probele, raționamentele și corectitudinea judecății.  
{MULȚUMESC, DISTINS PRIETEN, PENTRU ACESTE 

CUVINTE DE APRECIERE! REVENIND LA „OILE 

NOASTRE”, OBSERV CĂ S-A REȚINUT CE „CONTEAZĂ”, 

AȘA AM ZIS ȘI EU, NU O DATĂ: „Contează doar faptele, 

probele, raționamentele și corectitudinea judecății.” DAR DE 
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CE SE FAC ACUZAȚII „DE TIP PUR BOLȘEVIC” 

(ÎMPRUMUT SINTAGMA)? DE CE AR DORI SĂ SE AUDĂ 

DOAR „VOCEA” AVOCATULUI, ANUMITE INFORMAȚII 

ȘI NU TOATE, CA PE VREMEA BOLȘEVICILOR? NU 

CUMVA ACEASTA ESTE DEMAGOGIE? ASCULTÂND 

ÎNREGISTRĂRILE CELOR DOUĂ „PROCESE” (CINE VA 

AVEA RĂBDARE – AM DAT LINKUL) CU VORBA LUNGĂ 

ȘI „PARAZITĂRILE” LA CARE S-A ANTRENAT 

PRIETENUL NOSTRU, SE VA PUTEA TRAGE O 

CONCLUZIE CORECTĂ – CINE A AVUT UN 

COMPORTAMENT MAI „CIUDAT” – SĂ-I SPUN AȘA. „SĂ 

VEZI PAIUL DIN OCHIUL ALTUIA ȘI SĂ NU VEZI BÂRNA 

DIN OCHIUL TĂU” PARCĂ SE ZICEA ÎN ROMÂNIA...ESTE 

ATÂT DE ABSURD, ÎNCÂT NU AM CUVINTE SĂ-MI 

EXPRIM DEZACORDUL CU UNELE AFIRMAȚII. 

ACUZAȚIA CĂ NOI, ACȚIONĂM „în stilul „procesului” 

Ceaușescu”, CARE ESTE „...dezavuat de toată lumea.” 

SPUNE TOTUL. DECI „toată lumea” DEZAPROBĂ 

ACEL PROCES. VĂD EU BINE? A ZIS CLAR – „toată 

lumea” – DESIGUR, O SĂ SPUNĂ CĂ A FOLOSIT O 

FIGURĂ DE STIL, CĂ A VRUT SĂ SPUNĂ CEVA MAI 

PUȚIN DE „toată lumea” – POATE 50%...? POATE 

ADUCE PROBE CĂ CE SUSȚINE ESTE ADEVĂRAT? 

NO WAY! REPET – DE CE NU SPECULEAZĂ ȘI CARE 

AR FI INTERESUL NOSTRU SĂ ÎL SCOATEM 

NEAPĂRAT VINOVAT DE COLABORAȚIONISM PE 

SCRIITORUL SADOVEANU? NOI NU VREM 

ALTCEVA DECÂT SĂ IASĂ LA IVEALĂ ADEVĂRUL ȘI 

NUMAI ADEVĂRUL, DESPRE CETĂȚEANUL ROMÂN 

SADOVEANU, FĂRĂ SĂ-I DIMINUĂM VALOAREA 

OPEREI SCRISE ÎNAINTE DE A VENI COMUNIȘTII LA 

PUTERE – UNII... PE TANCURILE SOVIETICE. 

DIMPOTRIVĂ – AM RECOMANDAT ȘI 
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RECOMANDĂM SPRE LECTURĂ VALOROASELE 

CĂRȚI PE CARE LE-A SCRIS ÎNAINTE DE MAREA 

COTITURĂ DIN VIAȚA LUI, ACEEA DE A APĂREA CU 

NUMELE (VINOVAT SAU NU – VOM VEDEA CE VOR 

STABILI JURAȚII) ÎN JOCUL MURDAR AL 

„DICTATURII PROLETARE”, CU CRIMELE BINE 

ȘTIUTE, ÎN SPECIAL CELE DIN TRISTA PERIOADĂ 

DE „MÂNIE PROLETARĂ” DE LA ÎNCEPUTUL 

„AGONIEI” – 1945-1961.  

ÎI MULȚUMESC ÎNCĂ O DATĂ DOMNULUI 

CONF. UNIV. DR. ION CORBU PENTRU APRECIERILE 

LA ADRESA MEA – ALEXANDRU CETĂȚEANU ȘI ÎL 

ASIGUR CĂ, ÎN CIUDA DIVERGENTELOR ȘI 

„ÎMPUNSĂTURILOR” PE TEMA „SADOVEANU”, ÎI 

PORT TOATĂ STIMA. CRED CĂ M-AM ANTRENAT ÎN 

RĂSPUNSURI CAM ÎN ACELAȘI TON CU DOMNIA-SA 

ȘI ÎMI CER SCUZE DACĂ AM GREȘIT SAU AM 

EXAGERAT CUMVA. ÎI MULȚUMESC ȘI PENTRU 

VOCABULARUL BOGAT PE CARE ÎL UTILIZEAZĂ ÎN 

PLEDOARII – ÎMI MAI ADUC ȘI EU AMINTE DE 

FRUMOASA NOASTRĂ LIMBĂ ROMÂNĂ. 

ÎN ALTĂ ORDINE DE IDEI – REFERITOR LA 

LAUDELE LA ADRESA MEA, PENTRU CARE ÎI 

MULȚUMESC (REPET): OBSERV ÎN ADRESELE DE 

EMAIL LA CARE DÂNSUL A TRIMIS ACESTE „Note 

scrise” ȘI NUME CARE ÎMI PAR NECUNOSCUTE. DE 

ACEEA, CRED CĂ ESTE UTIL SĂ MĂ PREZINT, 

FOARTE PE SCURT (VEDEȚI MAI JOS). VOI TRIMITE 

TOTUL (NOTELE SCRISE CU OBSERVAȚIILE MELE, 

PRECUM ȘI TOT CE A TRIMIS AVOCATUL ION 

CORBU) ȘI LA JURAȚII CARE NU APAR PE ACEA 

LISTĂ Cc, CU ÎNDEMNUL CĂ, DACĂ ACESTE „NOTE 
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SCRISE” LE SCHIMBĂ PĂRERILE ÎNTR-UN FEL SAU 

ALTUL, SĂ NE ANUNȚE. PENTRU A NU FI ACUZAȚI 

CĂ AM ASCUNS CEVA, CĂ AVEM INTERESE 

ASCUNSE, AM FOST PARTINICI ETC. PROPUN 

„COMPLETULUI DE JUDECATĂ” SĂ IA ÎN 

CONSIDERAȚIE ȘI EVENTUALELE SCHIMBĂRI DE 

OPINIE. LE AȘTEPTĂM PÂNĂ PE DATA DE 28 IUNIE, 

2021. ÎI RUGĂM PE AVOCAȚII APĂRĂRII SĂ NE 

CONFIRME DACĂ SUNT DE ACORD SAU NU, SAU 

DACĂ AU ALTE PROPUNERI. NU POT SĂ DIVULG 

ADRESELE DE EMAIL ALE „JURAȚILOR”, FĂRĂ 

CONSIMȚĂMÂNTUL LOR (FOLOSIM ÎNTOTDEAUNA 

Bcc) CARE ÎNSĂ AU POSIBILITATEA SĂ VĂ SCRIE 

DIRECT, DOMNULE PROFESOR ION CORBU. NU 

VREAU SĂ VĂ INDISPUN SAU SĂ SCHIMB PĂREREA 

JURAȚILOR, DAR AM PRIMIT TEXTE FOARTE 

„NEGATIVE” LA ADRESA ACȚIUNILOR 

DUMNEAVOASTRĂ. O SĂ LE PUTEȚI CITI ÎN 

CARTEA PROMISĂ. NU VĂ NECĂJIȚI – ȘI EU AM 

FOST INSULTAT DE O PERSOANĂ „CIUDATĂ” AL 

CĂREI NUME... „ÎMI SCAPĂ”. ÎN CARTEA DE CARE 

AM VORBIT, VOM DEZVĂLUI TOTUL, CĂ... AȘA ESTE 

CINSTIT.  
DECI...DESPRE MINE, ALEXANDRU CETĂȚEANU, 

AFLAȚI URMĂTOARELE: 

MĂ TRAG DINTR-O FAMILIE DE OLTENI, OAMENI 

DÂRJI, DEVOTAȚI ROMÂNEI. COLEGUL NOSTRU 

CORNELIU-VICTOR DRĂGHICI VĂ POATE ARĂTA 

FOTOCOPIA UNUI DOCUMENT INEDIT, SEMNAT DE 

MIHAI VITEAZUL, CARE A VENIT LA 

AMĂRĂȘTI/VÂLCEA (COMUNA MEA NATALĂ), SPECIAL 

SĂ LE MULȚUMEASCĂ STRĂBUNILOR MEI COSTENII 

(OAMENII DE PE COASTA DEALULUI) PENTRU CURAJUL 
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CU CARE AU LUPTAT LA CĂLUGĂRENI. DIN PARTEA 

CETĂȚENILOR DIN SATUL CETĂȚEAUA, STRĂMOȘII MEI 

AU FOST PREOȚI, DIN GENERAȚIE ÎN GENERAȚIE. PRIN 

ANII 1912 – 1913, ALEXANDRU D. COSTEANU, FRATELE 

BUNICULUI MEU GHEORGHE D. COSTEANU, SCOTEA LA 

VÂLCEA REVISTA „CINEMA” (EU SCOT REVISTA 

„DESTINE LITERARE”!). ERA TÂNĂR AVOCAT. ȘI-A 

PIERDUT MÂNA STÂNGĂ ÎN LUPTELE DE LA 

TURTUCAIA, ÎNSĂ NU A VRUT SĂ RENUNȚE SĂ LUPTE 

PENTRU ROMÂNIA – SPUNEA: „MAI AM O MÂNĂ S-O 

DAU PENTRU ȚARĂ!” ȘI... ȘI-A DAT VIAȚA. O STRADĂ ÎN 

VÂLCEA ÎI POARTĂ NUMELE (COMUNIȘTII AU 

SCHIMBAT NUMELE STRĂZII PRINCIPALE CARE AVEA 

NUMELE LUI, ADEVĂRAT EROU, CU... VASILE ROAITĂ, 

DEOARECE ERA DIN FAMILIE DE... BOIERI). DUPĂ 1989 

S-A FĂCUT DREPTATE. AFLAȚI CĂ APROAPE TOȚI 

BĂIEȚII DIN FAMILIA MEA DINSPRE MAMĂ, PURTĂM 

NUMELE ALEXANDRU, ÎN CINSTEA ACESTUI EROU. TOT 

DIN FAMILIA MEA SE TRAG – PROF. UNIV. DR. NICULAIE 

D. COSTEANU, CAVALER AL LEGIUNII DE ONOARE ȘI 

AUTORUL PRIMULUI TRATAT DE CHIMIE 

ANORGANICĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ, PROF. UNIV. DR. 

GHEORGHE COSTEANU, PROFESORUL LUI MIHAI 

PACEPA (CĂ DOMNUL PROFESOR ION CORBU A ADUS 

VORBA) ȘI AL LUI CLAUDE MĂTASA, LA POLITEHNICA 

DIN BUCUREȘTI. ACEȘTI DOI PRIETENI AI MEI L-AU 

ÎNDRĂGIT PE PROFESORUL LOR (NENEA GIGI, CUM ÎI 

SPUNEAM EU) ȘI AȘA SE FACE CĂ M-AU SIMPATIZAT ȘI 

PE MINE ȘI AM DEVENIT PRIETENI. MAI SUNT RUDĂ 

(MAI DE APROAPE SAU MAI DE DEPARTE) CU GIB 

MIHĂESCU, DEM RĂDULESCU ȘI CHIAR CU ÎPS 

BARTOLOMEU ANANIA.  

ÎN ANUL LUI ORWELL „1984” AM REUȘIT SĂ 

SCĂPĂM (EU ȘI SOȚIA, MEDIC NEUROPSIHIATRU LA 

POLICLINICA BUFTEA) DIN „RAIUL COMUNIST” ȘI AM 
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CERUT AZIL POLITIC ÎN CANADA. AM REVĂZUT 

COPILUL MINOR (RĂMAS „ZĂLOG”) DUPĂ APROAPE 

DOI ANI DE DOR. ÎN „ȚARA HIPERBOREENILOR” (CUM 

AM BOTEZAT EU ACEASTĂ ȚARĂ MINUNATĂ ÎN 

CARTEA CU ACELAȘI NUME) EU ȘI SOȚIA MEA 

GORJEANCĂ AMBIȚIOASĂ (A DEVENIT MEDIC DE 

URGENȚE ȘI DE FAMILIE), NE-AM INTEGRAT BINE, AM 

AVUT SUCCESE DUPĂ SUCCESE – NU VREAU SĂ FIU 

ACUZAT CĂ MĂ LAUD, DECI NU MENȚIONEZ DECÂT 

PUȚINE FAPTE. PENTRU CINE ÎNȚELEGE – AM FOST ȘI 

SUNTEM RESPECTAȚI LA CELE MAI ÎNALTE NIVELE – 

EU AM FOST ALES CHIAR PREȘEDINTE DE CLUB 

ROTARY INTERNAȚIONAL! AM CĂLĂTORIT ENORM – 

MI-AU CĂLCAT PAȘII ÎN MAI TOATĂ CANADA ȘI PRIN 47 

DE STATE AMERICANE! NU MAI VORBESC DE CHINA, 

JAPONIA, INDIA ȘI ALTE ȚĂRI. ÎNCEPÂND CU ANUL 2000, 

ÎMPREUNĂ CU ALȚI OPT SCRIITORI DIN MONTREAL, 

AM ÎNFIINȚAT ASOCIAȚIA CANADIANĂ A SCRIITO-

RILOR ROMÂNI (ACSR). AM ACTIVAT CA PREȘEDINTE 

AL ACSR PÂNĂ ÎN ANUL 2017.  

PENTRU CEI CARE SE ÎNTREABĂ DE CE AM INIȚIAT 

ACESTE „PROCESE LITERARE ALE COMUNISMULUI”, 

POT SĂ LE RĂSPUND: PENTRU ACELEAȘI MOTIVE 

PENTRU CARE – PE 28 DECEMBRIE 1989, DIN DRAGOSTE 

ȘI DEVOTAMENT PENTRU ROMÂNIA, AM LUAT 

AVIONUL SPRE ȚARA MEA, VIA VIENA, CU AJUTOARE 

MEDICALE PERSONALE ÎN VALOARE DE PESTE 18.000 

DE DOLARI, BANI GREI PE VREMEA ACEEA. ÎN PRIMUL 

AVION CARE A ATERIZAT DUPĂ REVOLUȚIE PE 

AEROPORTUL OTOPENI (PE 3 IANUARIE 1990), MĂ 

AFLAM ȘI EU (AIR CANADA MI-A OFERIT BILET 

BUSINESS CLASS GRATUIT) – AM CĂLĂTORIT ALĂTURI 

DE VIITOAREA CONSILIERĂ PREZIDENȚIALĂ SANDRA 

PRALONG ȘI DE ALȚI AMERICANI CU NUME SONORE. 

ÎNAINTE DE A PLECA SPRE ROMÂNIA, PETER TAYLOR – 
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DIRECTOR, RESPONSABIL CU AMBASADELE DIN 

ȚĂRILE DE EST, M-A SUNAT ȘI M-A SFĂTUIT SĂ IAU 

LEGĂTURA CU CONSULUL GENERAL AL CANADEI ÎN 

ROMÂNIA KEITH McFARLANE IMEDIAT CUM AJUNG, 

LUCRU PE CARE L-AM FĂCUT ȘI AM DEVENIT PRIETENI. 

ÎMI AMINTESC BINE – A NINS ÎN BUCUREȘTI ȘI ÎNCĂ SE 

MAI AUZEAU ÎMPUȘCĂTURI, CÂND EU AM REPUS ÎN 

FUNCȚIUNE APARATE ESENȚIALE PENTRU 

MENȚINEREA ECHILIBRULUI ACIDO-BASIC ȘI A SALVA 

VIEȚI OMENEȘTI – RESPECTIV ANALIZOARELE DE 

GAZE ÎN SÂNGE CORNING, DE LA SP. MILITAR 

CENTRAL, LA REGRETATUL CHIRURG – GENERALUL 

VASILE CÂNDEA (PRIETEN DRAG) ȘI DE LA CLINICA DE 

UROLOGIE LA SPITALUL FUNDENI, LA REGRETATUL 

PROFESOR DR. EUGEN PROCA, UNDE LUCRA ȘI 

REGRETATUL DOCTOR ANESTEZIST ANGHEL 

POPESCU, DE ASEMENEA UN PRIETEN DRAG. ACESTE 

DOUĂ ANALIZOARE NU MAI FUNCȚIONAU DE 4 ANI, 

DEOARECE NU SE MAI IMPORTAU PIESE – ELECTROZI 

(!) – OARE CÂȚI OAMENI ȘI-AU PIERDUT VIAȚA DIN 

CAUZA LIPSEI ANALIZELOR DE GAZE ÎN SÂNGE? ÎN 

BAGAJUL MEU S-A AFLAT ȘI UN ANALIZOR DE NA/K/LI 

CU ELECTROZI DE IONI SELECTIVI (NOUTATE 

ABSOLUTĂ ÎN R.S.R.) PE CARE L-AM INSTALAT LA 

INSTITUTUL DE MEDICINĂ INTERNĂ – UNDE LUCRA 

PRIETENUL MEU – DR. CORNEL CHIRILOIU. ÎN ANII 

URMĂTORI, MI-AM PETRECUT CONCEDIILE ÎN 

ROMÂNIA, SĂ AJUT SPITALELE CU APARATURĂ 

MEDICALĂ – AM FĂCUT PARTE DIN „MIȘCAREA DE 

SOLIDARITATE QUEBEC-ROMÂNIA”. 

ÎN ANUL 1997, AM LANSAT LA LIBRĂRIA 

SADOVEANU (DE PE BULEVARDUL MAGHERU) CARTEA 

UN ROMÂN ÎN CANADA, TOT CU SCOPUL SĂ-I AJUT PE 

COMPATRIOȚII MEI, PE PRINCIPIUL – „NU-MI DA PEȘTE 

– ÎNVAȚĂ-MĂ CUM SĂ-L PRIND...”. REGRETATULUI 



201 

SCRIITOR FĂNUȘ NEAGU I-A PLĂCUT ATÂT DE MULT 

CARTEA MEA (A VORBIT ȘI LA TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ 

DESPRE EA – ÎN INTERVIU CU DANA OPRIȚĂ), CĂ M-A 

FĂCUT SĂ-I PROMIT (DUPĂ MAI MULTE PAHARE DE 

WALKER JOHNY) CĂ VOI MAI SCRIE ȘI ALTE CĂRȚI. 

AȘA SE FACE CĂ M-AM ȚINUT DE CUVÂNT – AM SCRIS ȘI 

ALTE CĂRȚI, PRINTRE CARE „STRĂIN ÎN AMERICA” 

PUBLICATĂ LA REDUTABILA EDITURĂ JUNIMEA (CĂ 

AȚI ADUS VORBA). TOT PENTRU A RIDICA PRESTIGIUL 

ROMÂNIEI ÎN AMERICA, AM ÎNFIINȚAT ÎN ANUL 2000, 

ÎMPREUNĂ CU ALȚI 8 SCRIITORI ROMÂNI – 

REDUTABILE PERSONALITĂȚI, ASOCIAȚIA CANADIANĂ 

A SCRIITORILOR ROMÂNI (ACSR), AL CĂREI PREȘEDINTE 

AM FOST PÂNĂ ÎN ANUL 2017. PRIN PARTICIPĂRILE 

NOASTRE, APROAPE ÎN FIECARE AN, CU STANDUL ACSR 

LA SALONUL INTERNAȚIONAL DE CARTE DE LA 

MONTREAL, AM STÂRNIT ADMIRAȚIA CANADIENILOR 

LITERAȚI PENTRU ROMÂNI ȘI ROMÂNIA. DE DOUĂ ORI 

AM PARTICIPAT LA SALON ÎN COLABORARE CU 

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN (PREȘEDINTE DR. 

LILIAN ZAMFIROIU). TOT ÎN CADRUL ACSR, AM 

ÎNFIINȚAT CENACLUL EMINESCU ȘI DIN 2007 AM SCOS 

REVISTA „DESTINE LITERARE”. 

ÎN ANUL 2019 AM ÎNFIINȚAT ASOCIAȚIA SCRI-

ITORILOR ROMÂNI DIN AMERICA DE NORD (A.S.R.A.N.). 

DIN LUNA MARTIE 2020 AM ȚINUT PE ZOOM, APROAPE 

LA FIECARE DOUĂ SĂPTĂMÂNI, CENACLUL DESTINE 

LITERARE – ÎNTRE 7 ȘI CHIAR 10 ORE ÎNTÂLNIREA. CEA 

DE-A 30-A ÎNTÂLNIRE VA AVEA LOC PE 26 IUNIE – VĂ 

INVITĂM DE PE ACUM. IDEEA DE A ȚINE ACESTE 

„PROCESE ALE COMUNISMULUI” NE-A VENIT ÎN 

CADRUL CENACLULUI, DAR AM ORGANIZAT 

„PROCESELE” TOTAL SEPARATE DE CENACLU – „ALTĂ 

GÂSCĂ ÎN ALTĂ TRAISTĂ”. LE MULȚUMESC TUTUROR 

CELOR CARE AU CONTRIBUIT SAU AU PARTICIPAT LA 
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„PROCESE”! PROFESOARA SCRIITOARE VIRGINIA 

PARASCHIV (PROCUROR) ȘI MEDICUL CHIRURG ȘI 

SCRIITOR MIHAI GANEA („EXPERT JURIDIC”) AU DEPUS 

UN EFORT SUSȚINUT PENTRU REALIZAREA ACESTOR 

ACȚIUNI, MENITE DE A SE AFLA ADEVĂRUL DESPRE 

COMUNISM ȘI CEI CARE L-AU SUSȚINUT, ÎN SPECIAL 

SCRIITORII – FORMATORI DE OPINII (POATE VEȚI 

ÎNȚELEGE DE CE LE-AM NUMIT „LITERARE”). AM 

ÎNCEPUT CU... ÎNCEPUTUL ȘI VOM AVANSA SPRE...„ 

ZILELE NOASTRE” PAS CU PAS. PRIN AFLAREA – 

EXPUNEREA ADEVĂRULUI, SPERĂM CA „MORAVURI SĂ 

ÎNDREPTĂM...ȘI ASCUȚIRI DE MINTE” – EXISTĂ ÎN 

PREZENT ÎN ROMÂNIA, O MARE CRIZĂ DE CARACTERE 

DEMNE, DE CINSTE ȘI VIRTUTE. ÎN CEI PESTE 30 DE ANI 

DE LA CĂDEREA COMUNISMULUI, ROMÂNII NU AU 

IMPRESIONAT PLANETA CU PROGRESELE ȚĂRII LOR ȘI 

DORIM SĂ-I AJUTĂM SĂ PRIVEASCĂ ADEVĂRUL ÎN 

FAȚĂ, SĂ FIE DEMNI ȘI CURAJOȘI. AȘA SĂ NE AJUTE 

DUMNEZEU!} 

 

Pentru a nu păcătui și eu ca acuzarea, adică pentru a nu se 

spune că fac doar afirmații, fără probe, iată, o iau pe rând cu 

câteva exemple: 

• argumente ilogice: nota 1.a; 1.c; 

• sofisme: nota 1.b; 1. c; 

• situații contrafactuale: de ce nu s-a retras, ar fi stat 

alături de criminali etc. 

• renunțarea la neutralitatea pe care trebuie să o aibă 

un judecător într-o speță: antepronunțarea, amestecul în 

întrebările mele etc. 
{CE SĂ ZIC – PRIETENUL NOSTRU ION CORBU ARE 

MULT FARMEC PRIN ÎNCERCĂRILE DE A MANIPULA 

DECIZIILE „JURAȚILOR”, EXACT PRIN „ARGUMENTE 

ILOGICE” (APARENT LOGICE), „SOFISME” (CAM 
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MULTE), „SITUAȚII CONTRAFACTUALE” (ÎMI PLACE 

TERMENUL...). ÎNCERC SĂ RĂSPUND DUPĂ FIECARE 

„CAPITOL” SAU PRINTRE RÂNDURI, DAR PE SCURT, NU 

VĂ SPERIAȚI. DACĂ ÎMI VA „SCĂPA” CEVA, ÎMI CER 

SCUZE ANTICIPAT!} 

Note scrise: 

1. a. Citând pasajul în care solicitam să se facă diferența de 

fond între „colaboraționist” cu regimul nazist și antisemit, 

condamnat de un tribunal internațional pentru crime împotriva 

umanității și cel de „colaboraționist” cu o forță de ocupație, ca 

oricare altă forță de ocupație, necondamnată de vreun tribunal 

internațional, distinsul coleg spune fără să clipească și fără să 

aducă vreo probă: „Total fals și îmi este greu să cred că domnul 

avocat3 crede ce a pledat”. Mai mult, sofistic, domnia sa spune: 

„Cu alte cuvinte, domnul Ion Corbu susține că bolșevismul 

(comunismul), căruia nu i s-a intentat un proces ca la Nürnberg, 

a fost bun pentru România”  

Îl întreb pe distinsul coleg: ce este fals? Că am pus 

întrebarea pe care am pus-o? Păi oricine vede că am pus această 

întrebare. Fals ar fi fost dacă spuneam că am pus întrebarea dar 

eu să nu o fi pus-o. Este o chestiune de logică elementară.  

(NU PREA ÎNȚELEG CE MĂ ÎNTREABĂ 

PRIETENUL NOSTRU ION CORBU, AVOCAT 

SIMPATIC – NE-AVOCAT, CUM BINE ȘTIM. 

RECOMAND A SE CITI ÎN ÎNTREGIME CE A SCRIS ȘI 

CE I-AM RĂSPUNS. MĂ BUCUR CĂ RECUNOAȘTE CĂ 

NU A PUS O ÎNTREBARE CI A FĂCUT O 

 
3 Notă: Sper că toată lumea a observat că ne aflăm într-un joc procesual, 

în care mi-am ”asumat” calitatea, de facto, de avocat al apărării. Însă eu 

nu sunt, de jure, avocat. Este drept, am făcut de-a lungul a vreo două 

semestre, parcă, drept comercial. (BUNĂ PRECIZAREA - ȘI EU LA 

FEL – NU SUNT JURIST ÎN NICIUN FEL...) 
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„SOLICITARE”. DAR APOI SCHIMBĂ – ZICE CĂ A 

FOST „O ÎNTREBARE”...CINE SĂ MAI ÎNȚELEAGĂ? 

VORBIM DE „ARGUMENTE ILOGICE” – ALE CUI? DE 

SOFISME? ALE CUI? „CE IMPORTANȚĂ ARE, CÂND 

CEL CE TE OMOARĂ, DACĂ E MIC SAU MARE?” – 

CUM ZICEA TOPÂRCEANU. SĂ NE „RĂSPUNDĂ” 

EMINESCU: „Aroganți în cuvinte, când a fost vorba de fapte 

ați îngenuncheat înaintea străinului și i-ați oferit fața fără să vă 

gândiți că palma aplicată pe dânsa o resimțea țara pe obrazul 

ei…”) 

b. Să fie cumva fals că există o diferență între a colabora cu 

un regim condamnat de o instanță internațională și faptul de a 

colabora cu un regim necondamnat de o astfel de instanță? (DA, 

ESTE TOTAL FALS ȘI MAI ESTE ȘI O ÎNCERCARE DE 

MANIPULARE A LOGICII. DIFERENȚELE ÎNTRE 

AGRESORII CARE OCUPĂ DIFERITE ȚĂRI, SUNT 

TOTAL NESEMNIFICATIVE ÎN CONTEXTUL 

NOSTRU, TOT AGRESORI RĂMÂN. TRĂDĂTORII 

CARE COLABOREAZĂ CU OCUPANȚII, SUNT 

CONDAMNAȚI. NU SE COLABOREAZĂ CU 

AGRESORII, CU FORȚELE DE OCUPAȚIE, 

INDIFERENT CĂ SE NUMESC X, Y, Z... – NAZISMUL A 

FOST CONDAMNAT LA NÜREMBERG „...de o instanță 

internațională...” ȘI BOLȘEVISMUL A FOST 

CONDAMNAT ÎN ALTE MULTE FORME (INCLUSIV 

ÎN RUSIA) ȘI A FOST ELIMINAT PRIN REVOLUȚII. 

DECI... A FOST MAI PUȚIN NOCIV?)  

Sigur, cineva poate acuza și colaborarea cu un astfel de 

regim. Dar nu poate aduce ca argument corect analogic, 

colaborarea cu un regim condamnat internațional. Regimurile 

comuniste au păcate grele, au crime. Pentru care pot fi judecate. 

Dar nu despre acestea este vorba aici. Ci despre ce ar fi făcut, 



205 

criminal, Sadoveanu. Cu dovezi. Ce s-a prezentat reprezintă 

opinii, părerologie, o dezbatere de poziții, presupuneri, ipoteze. 

Ori, în întrebarea mea am dorit să-i fac atenți pe distinșii jurați 

asupra metodei analogice în care, termenii analogiei nu sunt 

analogici, pe de o parte iar pe de altă parte, să învederez că 

analogia, în sine, ca metodă de demonstrație, este periculoasă și 

fără prea mare valoare de adevăr. Am explicat cum se ajunge la 

rezultate contradictorii utilizând analogia. Mai mult am afirmat și 

afirm și acum: cu metoda analogiei pot demonstra orice teză. Dar, 

atenție, tot cu metoda analogiei, pot demonstra și antiteza oricărei 

teze. Sunt sigur că distinșii jurați au înțeles despre ce este vorba.  

 

{DECI, LA ACEST PUNCT „b” ESTE VORBA DE 

SOFISME. CONFORM DEX: – SOFÍSM, sofisme, s. n. 

Silogism sau raționament corect din punct de vedere formal, dar 

greșit din punct de vedere al conținutului (fiind bazat pe un 

echivoc, pe utilizarea aspectelor neesențiale ale fenomenelor 

etc.), adesea folosit pentru a induce în eroare;. NU CRED CĂ 

MAI TREBUIE SĂ COMENTEZ NIMIC ÎN PLUS.} 

 

c. Faptul că am rezerve serioase cu privire la metoda de 

demonstrație nu însemnă, doamne ferește, că aș susține cum 

spune domnul Cetățeanu: „Cu alte cuvinte, domnul Ion Corbu 

susține că bolșevismul (comunismul), căruia nu i s-a intentat un 

proces ca la Nürnberg, a fost bun pentru România” O astfel de 

aserțiune, domnule coleg, este un sofism și un abuz de 

interpretare. Numai tribunalele populare mai făceau așa ceva. 

Numai bolșevicii aveau ca principiu „cine nu este cu noi este 

împotriva noastră”. Am criticat și critic metoda analogiei ca 

metodă neriguroasă de „demonstrație”. Și voi continua să o fac. 

Asta nu înseamnă că sunt pro sau contra a ceea ce se încearcă a 

se „demonstra” cu metoda analogiei. Voi analiza, după caz, orice 
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situație și voi corobora raționamentele. Trebuie făcută diferența 

între conținutul unei afirmații și procedura prin care se 

argumentează sau se combate o afirmație. Sigur, războiul, 

războaiele, inclusiv, cel rece au ilogica lor. Puteți aduce orice 

argumente doriți. Când se utilizează analogia, dacă vrem să fim 

riguroși, termenii analogiei trebuie să fie la fel sau strict izomorfi. 

Cu analogii parțial izomorfe nu putem avea rezultate valide. Ce 

ar fi să aduc în discuție Hiroșima, Pearl Hoarbor etc. Da domnule 

coleg există colaboraționism bun și colaboraționism rău. Ca 

să folosesc și eu metoda care vă este dragă vă spun așa: a colabora 

cu un grup de teroriști care vor să arunce în aer o clădire, în sensul 

de a-i ajuta, este colaboraționism rău. A colabora cu alt grup de 

teroriști care au luat ostateci, pentru obținerea eliberării acestora, 

a ostaticilor, este colaboraționism bun. Situațiile, domnule 

coleg, nu trebuie valorizate otova. Ci analitic, bob cu bob și caz 

cu caz. Sine ira et studio. 

{PERCEPȚIA MEA: NE ÎNDEPĂRTĂM DE 

ÎNTREBAREA NUMĂRUL 1 (PUSĂ JURAȚILOR, 

SCURTĂ, CHIAR FOARTE SCURTĂ ȘI CLARĂ), 

SCHIMBÂND SUBIECTUL CU SOFISME – ÎMI CER 

SCUZE, DAR EU AȘA SIMT, AȘA ÎNȚELEG. „BATEM 

APA ÎN PIUĂ”, PENTRU CE? CĂ ÎN RECHIZITORIU 

S-A FOLOSIT JURISPRUDENȚA? DESIGUR, EXISTĂ 

DIFERENȚE ÎNTRE CEI CARE OCUPĂ CU FORȚA O 

ALTĂ ȚARĂ, UNII AU FOST ȘI ANTISEMIȚI, ALȚII 

MAI PUȚIN, UNII AU UCIS INTELECTUALI, 

SCRIITORI, ALȚII MAI PUȚIN, UNELE OCUPAȚII AU 

DURAT MAI MULT, ALTELE MAI PUȚIN, OBIEC-

TIVELE UNOR OCUPANȚI AU FOST DIFERITE DE 

ALE ALTORA, NAPOLEON NU A AVUT TANCURI ȘI 

AVIOANE... – DAR COLABORAȚIONIȘTII CU 

DUȘMANII (CĂ AU FOST CONDAMNAȚI SAU NU LA 
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UN „TRIBUNAL INTERNAȚIONAL”) SUNT 

DEZAPROBAȚI ȘI CONDAMNAȚI, CHIAR DACĂ 

SPUN EI (SAU PLEDEAZĂ CU ABILITATE AVOCAȚII 

LOR, FĂRĂ PROBE) CĂ AU AVUT CELE MAI BUNE 

INTENȚII. „HELL IS PAVED WITH GOOD 

INTENTIONS!” – VORBA LUI SAMUEL JOHNSON. 

 

2. „îmi este greu să cred că domnul avocat crede ce a 

pledat” spune domnul Alex Cetățeanu! Pe lângă procesul de 

intenție pe care mi-l face, domnia sa se erijează într-un fel de 

psiholog comportamentalist care, probabil, în baza unei, 

necunoscute de către mine, investigații în zona mea lăuntrică știe 

în ce cred eu sau în ce nu cred. Hazardantă întreprindere, domnule 

coleg. Fie și din implicarea și pasiunea cu care am pledat, se poate 

deduce că eu cred, cu fermitate, în tot ce am spus. În plus vă dau 

cuvântul meu de onoare că eu cred în tot ce am spus. Vreți să mă 

supuneți la testul poligraf? Sunt gata să-l fac. Vreți să jur? Pe 

Biblie? Pe roșu? Pe carne de porc?  

 
{SĂ NE AMINTIM DE CE NE-A SPUS AVOCATUL (DE 

MESERIE AVOCAT) PRIETEN AL NOSTRU – DORIN 

NĂDRĂU, DESPRE ANALOGIA AVOCAT-LĂUTAR... – EU 

ÎL CRED ȘI CREDEAM CĂ ESTE VALABILĂ ȘI ÎN CAZUL 

DUMNEAVOASTRĂ, DRAGUL MEU COLEG. ÎMI CER 

SCUZE, M-AM ÎNȘELAT, DAR DACĂ NE-AȚI LĂMURIT, VĂ 

CRED, NU TREBUIE SĂ INSISTAȚI, SĂ JURAȚI ETC. EU 

ÎNSĂ MAI ZIC ACESTE VORBE ÎNȚELEPTE „NU SUNT 

GATA SĂ MOR PENTRU IDEILE MELE, DEOARECE S-AR 

PUTEA SĂ FIE GREȘITE...”. SĂ VĂ SPUN ȘI EU CE CRED 

(AM MAI SPUS ÎN ALTĂ FORMĂ ȘI REPET) – SPER SĂ MĂ 

ÎNȚELEGEȚI: EU NU SUNT AȘA DE SIGUR DE VINOVĂȚIA 

(SAU NEVINOVĂȚIA LUI SADOVEANU)- AȘTEPT SĂ 

NUMĂRĂM VOTURILE. DAR, NU POT SĂ UIT, NU POT SĂ 
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PUN „EGAL”, ÎNTRE MARTIRII ROMÂNI, SCRIITORI, 

INTELECTUALI DE VAZĂ ȘI TOȚI CEI CARE ERAU 

ARESTAȚI, ANCHETAȚI, TORTURAȚI ȘI MUREAU ÎN 

LAGĂRELE COMUNIST BOLȘEVICE DE EXTERMINARE 

ȘI CEI CARE EXACT ÎN ACEEAȘI PERIOADĂ, O DUCEAU 

FOARTE BINE ȘI APĂREAU CA MARI DREGĂTORI, ÎN 

VÂRFUL PIRAMIDEI COMUNISTE, CLĂDITĂ CU 

APROBAREA OCUPANȚILOR BOLȘEVICI. PENTRU 

MEMORIA ACELOR OAMENI DEMNI, ADEVĂRATE 

EXEMPLE DE EROISM, PROPUN UN MOMENT DE 

RECULEGERE! „VOI, NOI GENERAȚII,/ VOI, NOI 

GENERAȚII/IUBIȚI-I PE-AI ȚĂRII EROI!” (ȘTIȚI 

CÂNTECUL...).} 

 

3. Spune domnul moderator, autoasumat justițiar, „Unul 

din motivele pentru care am „rejudecat” pe „marea 

personalitate Sadoveanu” a fost și acela că dl. avocat Ion Corbu, 

a cerut în instanță probe la faptele prezentate în Rechizitoriu. 

Acesta a fost refăcut, s-au anulat anumite acuzații care nu aveau 

probe certe și la fiecare acuzație s-a dat proba/ linkul serios, 

credibil, de unde s-au obținut informațiile” 

 

A fost ceva ilegitim în faptul că am solicitat probe? (CINE 

A FOLOSIT ADJECTIVUL „ILEGITIM”? V-A ACUZAT 

CINEVA? V-A REPROȘAT CINEVA CEVA?) Care nu au fost 

aduse? Link-urile, în sine nu reprezintă probe. Trebuie să fie fapte 

sau obiecte care să lege cauzal și irefutabil o acțiune, o activitate 

a scriitorului, de faptele pentru care este acuzat. Privite prin 

prisma legii care era în vigoare la data când se presupune că ar fi 

fost săvârșite. Ori așa ceva nu a existat nici la judecare nici la 

rejudecare. Link-urile trimit la păreri, opinii, întâmplări care, 

niciuna nu reflectă sau nu demonstrează o relație de cauzalitate 

între acțiunile scriitorului și ceea ce i se impută. REPET 
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PENTRU ULTIMA OARĂ: Și dacă intra în atribuțiile lui ceea 

ce i se impută. Da, pentru oferta de a pleca în Elveția am ca probă 

mărturia lui Theodor Codreanu. Foto 1 și 2, mai jos. Și, dacă nu 

veți fi mulțumit, voi face mai multe investigații în acest sens.  
{MAI BINE CĂUTAȚI UN TESTAMENT, CEVA, 

ORICE, CARE SĂ NE ARATE CÂT DE MULT A REGRETAT 

TOVARĂȘUL SADOVEANU CĂ A FĂCUT JOCUL 

COMUNIȘTILOR CRIMINALI (POATE NUMAI APARENT – 

DA, AM ACEASTĂ PĂRERE, ESTE POSIBIL SĂ FIE AȘA) ÎN 

EFORTURILE LOR DE A ARĂTA CĂ ACȚIONEAZĂ SPRE 

BINELE ȚĂRII. CHIAR DACĂ A FOST PE POST DE 

FIGURANT, APARENT NUMAI ALĂTURI DE EI, NU 

CUMVA TORȚIONARII ÎL DĂDEAU CA EXEMPLU – „UITE 

BANDIȚILOR DE… VASILE MILITARU, RADU GYR, 

VASILE VOICULESCU, MICHAEL SOLOMON, PETRE 

CARAMITRU (ȘI ATÂȚIA ALȚII) – TOVARĂȘUL 

SADOVEANU A ÎNȚELES PARTIDUL – VOI CUM DE NU-L 

ÎNȚELEGEȚI?” – ȘI URMAU TORTURILE ȘI 

CONDAMNĂRILE, DE CARE TOVARĂȘUL SADOVEANU 

„NU ȘTIA NIMIC” – AȘA OBSERV CĂ SUSȚINEȚI.}  

 

Mai întreabă, aparent retoric, plasând îndoiala asupra 

afirmației mele cum că Sadoveanu ar fi avut de ales citându-mă: 

„în anul 1944, între a pleca în Elveția (frații masoni i-au făcut, 

ferm, această ofertă) unde urma să aștepte, liniștit și fără 

probleme, să se termine războiul și a rămâne în România, 

(asumându-și mari riscuri, inclusiv acela ca posteritatea, 

nerecunoscătoare și oarbă, să-l judece nedrept) unde sub 

aparența colaborării cu ocupantul, a luptat cu mijloacele sale 

(inteligență, talent și prestanță în fața ocupantului) pentru 

protejarea și salvarea a ceea ce se mai putea salva din România 

și cultura sa, adică, așa cum spunea Theodor Codreanu, pentru 

„îmblânzirea fiarei”? 



210 

Prin urmare, întreabă distinsul coleg: „Cum se face că 

domnul avocat a uitat să dea proba pentru ce susține mai sus? 

Când, în 1944, a fost făcută „..ferm, această ofertă)”, la ce dată?” 

Răspund. Da, domnule coleg. Am uitat. Pur și simplu am uitat. 

Luat de valul bucuriei că am găsit această probă, am uitat să o 

prezint. Fac mea culpa și, iată, o prezint acum. În volumul Mihail 

Sadoveanu 140, publicat de Academia Română, Theodor 

Codreanu, făcând referire la jurnalul lui Sadoveanu, publicat de 

Editura Junimea Iași, în 2005, sub titlul de „Pagini de jurnal și 

alte documente inedite”, foto. 1, face vorbire, în mod expres la 

această alegere foto. 2.  

 
{STIMAT COLEG, DECI…V-AM PRINS. FACEȚI 

„ACELAȘI PĂCAT”! ACEASTĂ „PROBĂ” CU CE A SCRIS 

DOMNUL THEODOR CODREANU DE UNDE PROVINE? 

DAR, ÎNTREB: EXISTĂ UN DOCUMENT CU OFERTA? 

UNDE ESTE? REPET ÎNTREBAREA: CÂND, ÎN 1944, I-A 

FOST FĂCUTĂ PROPUNEREA? CEL PUȚIN... ÎN CE LUNĂ 

A ANULUI A FOST FĂCUTĂ? AȚI OBSERVAT CĂ TOATE 

„ACUZAȚIILE” SUNT DIN SURSE LA FEL DE CREDIBILE? 

SĂ NE LĂMURIM: DACĂ ACEASTĂ CARTE ESTE PUSĂ PE 

INTERNET, NU ARE UN LINK? DACĂ ARE UN LINK, NU 

MAI ESTE CREDIBILĂ? CĂ ESTE VORBA DE UN 

ARTICOL, DE UN „TEXT” ETC. PUS PE INTERNET, NU 

POATE FI CONSIDERAT UN MATERIAL CA PROBĂ ÎN 

PROCESUL NOSTRU LITERAR? DAR CÂND EXISTĂ CU 

ZECILE ASTFEL DE ARTICOLE, NU AU CREDIBILITATE? 

TOȚI MINT? CE INTERESE AU? DAR, ÎN FOND, DACĂ A 

AVUT SAU NU OFERTĂ SĂ PLECE ÎN STRĂINĂTATE, NU 

ARE IMPORTANȚĂ FAȚĂ DE CELE TREI SCURTE 

ÎNTREBĂRI PUSE JURAȚILOR – DECÂT POATE PENTRU 

COMPASIUNE, SAU POATE DREPT „CIRCUMSTANȚĂ 

ATENUANTĂ”.}  
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Foto 1 
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Foto 2. 

 

După cum se observă din foto 2, Theodor Codreanu scrie: 

„Texte precum Lumina vine de la Răsărit, Mitrea Cocor, Nicoară 

Potcoavă aveau intenția să ducă la îmblânzirea fiarei, la 

supraviețuirea țării” (CE RUȘINE! CELELALTE ȚĂRI 

DIN „LAGĂRUL SOCIALIST” AU AVUT LINGUȘITORI 

CA ACEST CLIENT AL DUMNEAVOASTRĂ ȘI AȘA AU 

„SUPRAVIEȚUIT”? DACĂ NU SCRIA SADOVEANU 
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ACESTE „LINGUȘIRI” NU „SUPRAVIEȚUIA ȚARA”?) 

Dacă, distinse coleg, această probă nu vă satisface, (NU ESTE 

PROBĂ, AȘA CUM ACELE CĂRȚI NU SUNT „TEXTE”) 

voi încerca să fac rost de facsimilul paginii de jurnal în care se 

găsește originalul, cu scrisul maestrului. 

{DACĂ O VEȚI GĂSI, NE-AM BUCURA, DAR 

CITIȚI CE AM SPUS MAI SUS. REFERITOR LA ACEL 

EMILIAN BUCOV, CRED CĂ ȘTIȚI CINE A FOST? AM 

ÎNȚELES CĂ ÎL REJECTA ȘI PE EMINESCU. 

„SPUNE-MI CU CINE TE ADUNI, CA SĂ-ȚI SPUN CINE 

EȘTI”. VĂ ROG CHIAR, GĂSIȚI JURNALUL ÎN CARE 

SADOVEANU REGRETĂ ASOCIEREA APARENTĂ (SĂ 

ZICEM – REPET) CU ACEI CRIMINALI ODIOȘI AI 

ANILOR DE TEROARE COMUNISTĂ ȘI M-AȘ 

BUCURA ENORM. SAU GĂSIȚI MĂRTURII ALE 

CONTEMPORANILOR... ÎPS BARTOLOMEU, DE 

EXEMPLU, NE DEZVĂLUIE CĂ ARGHEZI I-A 

MĂRTURISIT CĂ „ÎI VINE SĂ SE SINUCIDĂ” CĂ A 

ACCEPTAT (DUPĂ MULȚI ANI DE PERSECUȚII ȘI 

UMILINȚE) SĂ APARĂ ALĂTURI DE COMUNIȘTI. 

SAU POATE VEȚI GĂSI UN TESTAMENT ÎN CARE SĂ 

REGRETE CĂ A CREAT IMPRESIA CĂ S-A ALIAT CU 

DUȘMANII ROMÂNIEI. EU AM IUBIT OPERA LUI 

SADOVEANU MAI PUȚIN „MITREA COCOR” – ȘI 

M-AȘ BUCURA SINCER SĂ IASĂ NEVINOVAT DIN 

ACEST „PROCES LITERAR”.}  

Mai scrie domnul Alex Cetățeanu, din postura de judecător 

autoasumat (NU MAI REPETAȚI OSTENTATIV 

„JUDECĂTOR AUTOSUMAT...” SAU NE-AUTOSUMAT 

ETC. – ESTE UN PROCES ATIPIC, O ÎNCERCARE 

NECESARĂ, CARE TREBUIA SĂ SE PRODUCĂ ACUM 

31 DE ANI (!), DE A SE AFLA ADEVĂRUL, IMITÂND UN 
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PROCES CU JURAȚI – METODĂ ORIGINALĂ ȘI 

AMUZANTĂ. SAU POATE REPETAȚI CU SCOPUL DE 

A SUBMINA CREDIBILITATEA NOASTRĂ, A 

COMPLETULUI DE JUDECATĂ? AȚI UITAT, SAU VĂ 

FACEȚI CĂ NU ȘTIȚI CĂ NU SUNT SINGUR?), în fapt un 

acuzator mai dur decât acuzatorii din procesele staliniste 

(NEFERICITĂ COMPARAȚIE – DACĂ NU ȘTIȚI, 

AFLAȚI FAPTUL CĂ BOLȘEVICII CONDAMNAU ȘI 

EXECUTAU FĂRĂ SĂ ÎNTREBE PE NIMENI – 

PROCESELE LOR CRIMINALE NU SE FĂCEAU 

PUBLICE DECÂT FOARTE RAR – NICI CHIAR 

SADOVEANU NU ȘTIA DE ELE, PARCĂ AȘA 

SUSȚINEAȚI!)}: Și, crede domnia sa, nu aș avea ce răspunde. 

Cu regret pentru supoziția dumneavoastră, domnule Cetățeanu, 

iată răspunsurile mele. Să luăm punct cu punct cele ce ați scris: 

a. La nedumeriri, în general, nu se răspunde. (DE UNDE 

AȚI SCOS ASTA?) Când nedumeririle iau forma, expresă, de 

întrebări, da, se răspunde. 

b. Ce relevanță are, în context, faptul că, în 1950, 

Sadoveanu a împlinit 70 de ani? (FOARTE MARE, DAR NU 

FAPTUL CĂ ÎN 1950 A SĂRBĂTORIT 70 DE ANI – 

CITIȚI ÎNTREBAREA COMPLETĂ! VĂZÂND CRIME-

LE CARE SE PRODUCEAU, ÎNCEPÂND CU OCU-

PAREA ROMÂNEI DE TRUPELE BOLȘEVICE, 

ALEGERILE DIN 1946, ALUNGAREA REGELUI ÎN 

1947, LEGILE COMUNISTE, LOZINCILE COMUNISTE, 

TEROAREA PERPETUĂ, CĂ TREC ANII ȘI CU TOATE 

LINGUȘIRILE LUI NU A ÎMBLÂNZIT FIARELE (CĂ 

ERAU MAI MULTE!), CE MAI AȘTEPTA? Poate ați dorit 

să subliniați faptul că era deja un înțelept, că avea o experiență de 

viață și o capacitate de analiză, sinteză și judecată care excedau 

multor semeni din contemporaneitatea și din posteritatea sa. Și nu 
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am realizat eu. Dacă este așa, atunci este în ordine. Dacă nu, v-aș 

ruga să explicați. {ADUC PRIN COPY AND PASTE FRAZA 

COMPLETĂ, CARE SPUNE TOT CE AM ÎNTREBAT ȘI 

VOI CONTINUA SĂ MĂ ÎNTREB ȘI SĂ ÎNTREB: „: În 

anul 1950, când Sadoveanu a împlinit 70 de ani (!)..., de ce nu s-a 

retras la copiii lui, cu vârste aproximative între 30 și 50 de ani? 

Având și diabet, nu putea să se retragă de lângă tovarășii proletari, 

să-și vadă de sănătate? 

ȘTIU CĂ NU PLACE ÎNTREBAREA MEA 

FIREASCĂ, LOGICĂ ȘI NORMALĂ. CU ALTE 

CUVINTE: VĂZÂND CÂT DE PUȚIN (SAU DELOC) „A 

ÎMBLÂNZIT FIARA” – MAI EXACT FIARELE, DACĂ 

VREM SĂ NE EXPRIMĂM CORECT (CĂ NU ERA 

NUMAI UNA!!!), DE CE NU S-A DISOCIAT DE ELE? ȘI 

CÂND AVEA 71, 72, 73....77 DE ANI PUTEA SĂ DEA 

DOVADĂ DE DEMNITATE, MAI ALES CĂ AVEA ȘI 

„capacitate de analiză, sinteză și judecată”. UNII TRECEAU 

DUNĂREA ÎNOT (PROF. DR. NICOLAE DIMA, 

(PUTEȚI SĂ-L ÎNTREBAȚI CĂ ESTE „JURAT”), A 

ÎNCERCAT, A FOST PRINS ȘI A AJUNS LA 

PUȘCĂRIE...). SADOVEANU DE CE NU A TRECUT LA 

PENSIE, CEL PUȚIN? PROBABIL NU ȘTIA SĂ 

ÎNOATE...(GLUMESC)}. 

Mai spuneți „și știa cu siguranță că zeci de mii de oameni 

nevinovați erau arestați, torturați, mureau în pușcăriile 

comuniste, la criminalul canal Dunăre-Marea Neagră etc.” Ce 

probe puteți aduce? Vorbiți de Sadoveanu, nu de Nicolschi, 

Bodnarenko, Teohari Georgescu, Chișinevschi, Pauker și alții. 

Operațiunile de care vorbiți erau realizate de către aceștia și 

subordonații lor. Pentru care s-au găsit probe și au fost 

condamnați: Ion Ficior, Vișinescu și alții. Dacă s-ar fi găsit o 

dovadă că Sadoveanu ar fi făcut așa ceva sau ar fi participat la așa 
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ceva, fiți sigur, la câți inamici are, i s-ar fi intentat proces. Și ce 

credeți, asemenea fapte erau făcute în văzul lumii, cu publicitate 

cu prezentare în media? Dovezile au apărut după căderea 

regimului și după ce aceia care au fost în închisori, la canal etc. 

cei care au scăpat, au ieșit și au avut curajul să vorbească. {EU 

CRED CĂ AȚI AUZIT CE AU SPUS „MARTORII” – IAR 

„ECUAȚIA” ESTE SIMPLĂ – NUMELE TOVARĂȘULUI 

SADOVEANU APĂREA PRIN INSTITUȚIILE 

SISTEMULUI TERORIST COMUNIST ȘI A SCRIS 

CĂRȚI CARE SUSȚINEAU ACEL SISTEM – CLAR, 

SCURT ȘI...CUPRINZĂTOR! NOROCUL LUI CĂ NU S-A 

NĂSCUT (TRĂIT) ÎN FRANȚA; DACĂ AR FI FOST 

SIMPATIZANT, SAU AR FI FĂCUT PARTE DIN 

GUVERNUL DE LA VICHY (SĂ ÎMBLÂNZEASCĂ 

FIARA, DESIGUR) ȘI AR FI SCRIS LINGUȘIREA SAU 

VICLENIA CĂ „LUMINA VINE DE LA EST”, AR FI 

FOST SIGUR EXECUTAT...} În plus, ce transpira public, 

îmbrăca forma unor sentințe date de tribunale cu aparență de 

legalitate. Pe de altă parte, domnule coleg, toate regimurile, dar 

absolut toate, fac victime din rândul celor care li se opun. Dar nu 

aceasta este problema. Faceți dovada că Sadoveanu ar fi știut de 

atrocitățile pe care le invocați și de lipsa sa de reacție în cazul în 

care ar fi știut de amploarea a așa ceva, și abia atunci putem 

analiza. (DECI NU AVEA CE FIARE SĂ 

ÎMBLÂNZEASCĂ, DEOARECE NU LE ȘTIA, HABAR 

NU AVEA DE ATROCITĂȚILE LOR. VĂ 

CONTRAZICEȚI SINGUR!) Așa, să lansați o ipoteză care 

lasă să se înțeleagă că ar fi cunoscut asemenea fapte și nu a făcut 

nimic, nu este relevant și nu constituie o probă care să poată fi 

luată în serios. Eu cred că dacă Sadoveanu nu ar fi fost, astfel de 

fapte abominabile ar fi fost și mai multe. (DAȚI EXEMPLE – 
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PROBE!!!) Pentru că, domnule coleg, îmblânzirea unei fiare nu 

este ușor de făcut.  

{STIMATE COLEG, TE IMIT – PROBE, PROBE, 

NU VORBE! ADICĂ... ȘTIA TOATĂ ȚARA DE 

CRIMELE CARE SE PRODUCEAU ZI DE ZI, DE 

TEROAREA COMUNISTĂ ȘI SADOVEANU ERA PE 

ALTĂ LUME? ȘTIA MAMA MEA, ȘTIAU UNCHII MEI, 

SE VORBEA, SE AUZEA LA EUROPA LIBERĂ, LA 

VOCEA AMERICII, MARTIRII AVEAU RUDE CARE 

VORBEAU (MAI ÎN ȘOAPTĂ, PROBABIL), 

PLÂNGEAU, NUMAI TOVARĂȘUL SADOVEANU, 

SĂRACUL DE EL, HABAR NU AVEA DE NIMIC! PĂI 

ATUNCI, NU AVEA DE „ÎMBLÂNZIT” NICIO „FIARĂ”, 

CĂ PENTRU EL NU EXISTA, NU A AUZIT DE EA SAU 

NU ȘTIA DE EA. NICI DE SIBERIA NU A AUZIT, NU-I 

ASA? NU TREBUIE PROBE PENTRU A DEMONSTRA 

CĂ ALBUL ESTE ALB, CĂ NEGRUL ESTE NEGRU, CĂ 

APA ESTE...UDĂ – NU ADMIT SCUZA CĂ NU ȘTIA 

NIMIC DESPRE CRIMELE CARE SE PETRECEA ÎN 

ȚARĂ.} Apoi, continuă seria de întrebări domnul Alex 

Cetățeanu: „de ce nu s-a retras la copiii lui, cu vârste 

aproximative între 30 și 50 de ani?” Dar de ce să se retragă 

domnule coleg? Că așa înțelegeți dumneavoastră că trebuia să 

facă? Ridicați, contrafactual, o problemă care nu spune nimic. Ce 

crimă a făcut el neretrăgându-se? {..SĂ VĂ EXPLIC – ESTE 

VORBA DE DEMNITATE, DEMNITATE ȘI IAR 

DEMNITATE. A ALES SĂ FACĂ JOCUL ATÂT DE 

MURDAR, DAR ATÂT DE NECESAR DICTATURII – SĂ 

RĂMÂNĂ PÂNĂ LA MOARTE, CHIAR ȘI NUMAI CU 

NUMELE (SĂ ZICEM) ALĂTURI DE TOVARĂȘII 

CRIMINALI. CE TREBUIE DEMONSTRAT CÂND ESTE 

ATÂT DE SIMPLU ȘI CLAR?} Crimă dovedită nu supoziții, 
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presupuneri, ipoteze, acuzații nefondate. A rămas și și-a asumat 

o misiune plină de riscuri, conștient fiind că unii nu-i vor înțelege 

gestul (DE UNDE FABRICAȚI ASTA?), pentru „îmblânzirea 

fiarei” Altfel, cum am subliniat, mai sus, putea să fugă (cum a 

făcut Pamfil Șeicaru și atâția alții! Că au făcut-o? Este strict 

problema domniilor lor. (UNII AU AVUT DEMNITATE ȘI 

CURAJ, ALȚII NU.} Poate că așa au înțeles ei să-și ajute țara. 

Dar nu au dreptul moral să-i judece ei pe alții care au găsit alt 

mod, poate sacrificial, de a-și ajuta țara. {ȘI-A „AJUTAT 

ȚARA” FĂCÂND PROPAGANDĂ BOLȘEVICĂ.} Și, mai 

mult, nu au dreptul moral de a da lecții!) sau să plece în Elveția 

ori altă țară, putea să rămână și să nu facă nimic, să se complacă 

într-un dolce far niente. (ÎN PUȘCĂRII?!) Sigur, putea să 

opteze și pentru a deveni martir. Nu a avut această vocație. (CE 

SOFISM FRUMOS! DACĂ IEȘEA LA PENSIE, ERA 

„MARTIR”!) A înțeles că poate face mult pentru țară, pentru 

cultura ei prin prestația sa culturală și politică și prin prestanța sa. 

(ȘI NU A FĂCUT ABSOLUT NIMIC, DECÂT SĂ SE 

ÎMBOGĂȚEASCĂ, PE CÂND O PARTE DIN 

SCRIITORII CARE AU RĂMAS ÎN ȚARĂ ȘI NU AU 

COLABORAT (AVÂND DEMNITATE!), ÎNFUNDAU 

PUȘCĂRIILE COMUNISTE.) Chiar dacă a făcut unele 

compromisuri. Reamintesc faptul că politica onestă este arta 

compromisului minim. Adică al aceluia care nu compromite. Dar 

categorema „compromis” este complexă și discutabilă. 

Eventual, de pe acolo pe unde ar fi fost plecat, ar fi trebuit să-i 

critice sau să-i acuze pe cei care au rămas în țară. El, ca și mulți 

alții, au rămas. Asigurând, astfel, continuitatea nației noastre. Ar 

fi fost moral, să abandoneze țara, în momente de mare cumpănă, 

domnule coleg? {CATEGORIC DA! SADOVEANU, NU 

ERA CAPABIL SĂ LUPTE DIN AFARA ȚĂRII, CUM A 

FĂCUT CHARLES DE GAULLE, DE EXEMPLU? 
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PUTEA SĂ LUPTE PENTRU ȚARĂ ȘI DIN EXIL, DUPĂ 

PRIMII ANI ÎN CARE A COLABORAT CU DUȘMANII 

(SĂ „ÎMBLÂNZEASCĂ...”) ȘI A OBSERVAT CĂ SE 

PRODUCEAU ATÂTEA CRIME, IAR EL, TOVARĂȘUL 

SADOVEANU, NU PUTEA SĂ FACĂ ABSOLUT NIMIC 

SĂ LE DIMINUEZE. CE FRUMOS AR FI FOST CA 

DUPĂ CE AU TRECUT ACELE PRIME „momente de mare 

cumpănă...” SĂ AJUNGĂ ÎN OCCIDENT (NU ÎNOT...) ȘI 

SĂ DEMAȘTE CRIMELE COMUNISTE, ALĂTURI DE 

MARII CĂRTURARI DIN EXIL!} La patriotismul lui, 

dovedit de atâtea și atâtea scrieri, așa a înțeles el să acționeze. Și 

a făcut-o subtil, cu inteligență, cu talent. (CU „LUMINA VINE 

DE LA RĂSĂRIT”? – PROBE, PROBE, PROBE! DACĂ 

AR FI ALES VIAȚA GREA DIN EXIL, POATE LUPTA 

PENTRU ȚARA LUI MAI EFICIENT ȘI VIZIBIL ȘI 

POATE DEVENEA LA FEL DE CUNOSCUT PE 

PLANETĂ PRECUM MICHAEL SOLOMON, VIRGIL 

GHEORGHIU, EMIL CIORAN, MIRCEA ELIADE, 

EUGEN IONESCU, VINTILĂ HORIA ȘI ATÂȚIA ALȚII 

(POATE LUA ȘI EL PREMIUL GONCOURT!) Și, asemeni 

unui mare domnitor, care, prin măreția sa, l-a determinat pe călău 

să nu aibă puterea să dea cu securea, a impus ocupantului limite 

și l-a determinat să nu facă tot răul pe care ar fi fost în stare să-l 

facă. (PROBABIL CĂ ÎN IUGOSLAVIA, BULGARIA, 

CEHOSLOVACIA, UNGARIA, POLONIA... AU 

EXISTAT SADOVENI ȘI MAI TALENTAȚI – CĂ AU 

SUFERIT MULT MAI PUȚIN DECÂT AU SUFERIT 

ROMÂNII SUB TALPA OCUPANTULUI. SE PUTEA 

MAI RĂU? EU NU CRED.) Ce s-ar fi întâmplat dacă toți 

românii s-ar fi retras sau și-ar fi părăsit țara? (S-AR FI 

ÎNTÂMPLAT CE S-A ÎNTÂMPLAT CU FRANȚA, DE 

EXEMPLU. CÂND ZICEȚI „TOȚI ROMÂNII” LA CÂȚI 
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ROMÂNI VĂ GÂNDIȚI? ZECE, 

CINCISPREZECE,...50%? NICI ÎN PREZENT, CÂND NU 

SE MAI ÎMPUȘCĂ ROMÂNII LA GRANIȚĂ, NU AU 

„părăsit țara toți românii”) Așa că, domnule coleg, vrând 

nevrând, trebuie să acceptați că nu sunteți depozitarul adevărului. 

Sau că nu dețineți singurul adevăr. {CINE A ZIS ASTA? NOI 

(NU EU) AM PUS 3 ÎNTREBĂRI, PENTRU A AFLA 

ACEST ADEVĂR.} Sau că adevărul ar fi absolut. (CINE A 

ZIS ACEASTĂ ABSURDITATE?) Adevărul, orice adevăr 

uman are o mare doză de relativitate. (EXACT AȘA 

GÂNDESC ȘI EU ȘI NU AM ZIS ALTFEL. ÎMI SUNTEȚI 

PRIETEN, VĂ APRECIEZ, DAR... „AMICUS PLATO, 

SED MAGIS AMICA VERITAS”) De exemplu, adevărul 

dumneavoastră în această speță, pornește de la o premisă falsă: 

dintr-o ură împotriva regimului comunist, tratați otova, criminalii 

și patrioții. {CITIȚI CE AM SCRIS MAI SUS. SIGUR, 

URĂSC MULT BOLȘEVISMUL (COMUNISMUL 

STALINIST – CONDAMNAT ȘI ÎN „PATRIA MAMĂ” 

RUSIA, DACĂ NU ȘTIAȚI – MAI RĂU CA LA 

NÜREMBERG!) ȘI PE CEI CARE AU COLABORAT CU 

COTROPITORII, DAR NU „OTOVA” CI CU LOGICĂ ȘI 

DISCERNĂMÂNT. DUMNEAVOASTRĂ SĂ 

CONFIRMAȚI CĂ „trebuie să acceptați că nu sunteți 

depozitarul adevărului.”, NU EU. AM ASCULTAT ȘI 

RE-ASCULTAT CU ATENȚIE RECHIZITORIUL ȘI 

MARTORII. VA RECOMAND SĂ FACEȚI LA FEL. 

DESCHIDEȚI LINK-UL – ÎL REPET: 

https://emanuelpopesiinvitati.com/2021/05/23/ep-106-proces

ul-mihail-sadoveanu-a-doua-parte/.  

 

c. Și de ce să se retragă la copii lui? Avea suficiente 

mijloace să trăiască fără să se retragă. (REPET – PENTRU A 

https://emanuelpopesiinvitati.com/2021/05/23/ep-106-procesul-mihail-sadoveanu-a-doua-parte/
https://emanuelpopesiinvitati.com/2021/05/23/ep-106-procesul-mihail-sadoveanu-a-doua-parte/
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SE DISOCIA, ELEGANT, „INTELIGENT” ȘI FĂRĂ 

SĂ-ȘI RIȘTE PIELEA, MĂCAR ÎN ULTIMII ANI AI 

VIEȚII, DE TOVARĂȘII LUI CRIMINALI DIN 

„DEMOCRAȚIA POPULARĂ A R.P.R. „ – CE 

PLEONASM – DEMOCRAȚIE POPULARĂ!!!) Sigur că 

putea abandona orice luptă, orice împotrivire (CARE 

„LUPTĂ”, CARE „ÎMPOTRIVIRE”? O FI FOST ȘI 

ANTICOMUNIST! – PROBE, PROBE, PROBE...UNDE 

SUNT?). Putea să aplice principiul potrivit căruia, ubi bene, ibi 

patria. Nu a făcut-o. A îmbrăcat cămașa „morții de luptă 

artistică și, parțial politică” Pentru care, iată, acum, se încearcă 

acuzarea lui. (ESTE CIUDAT CÂT DE CLARE SUNT 

FAPTELE ÎN „CAZUL SADOVEANU” ȘI CUM SE 

ÎNCEARCĂ SĂ FIE APĂRAT!) Din fericire, sunt atâtea 

dovezi că a luptat pentru îmblânzirea fiarei (FIARELOR) încât 

nu este nevoie de nimic altceva. (NOI NU AM VĂZUT NICI 

UNA. UNDE SUNT „DOVEZILE”? TARE AȘ DORI SĂ 

LE VĂD ȘI EU.) Nici nu este nevoie să-l apăr eu. Sunt atâtea 

creații și fapte care îl apără. Și îl așază în Panteonul național. A, 

că sunt detractori? Nimic nou sub Soare. Și fiindcă veni vorba de 

Soare, vă învederez, domnule coleg, faptul că sunt mulți care se 

ocupă doar de petele din Soare. {EU NU AM AUZIT – CRED 

CĂ SE OCUPĂ DE MULTE ALTELE, PRINTRE CARE 

ȘI DE...PETELE DIN SOARE. MAI SUNT UNII CARE 

CRED CĂ PĂMÂNTUL ESTE PLAT, CĂ SOARELE SE 

ÎNVÂRTE ÎN JURUL LUI (TEORIA GEOCENTRICĂ) 

etc.} Domnule Cetățeanu, sper că nu veți face, iar, un un sofism 

și să afirmați că, spunând cele ce am spus, per a contrario, aș vrea 

să spun că Sadoveanu ar fi fost un sfânt. Nu, nu a fost un sfânt. 

{DECI CONFIRMAȚI CĂ LA ÎNTREBAREA 3 ZICEȚI 

(INDIRECT) „NU”. VĂ MULȚUMESC! QUOD ERAT 

DEMONSTRANDUM!}. Ca orice om, a avut păcatele sale. 
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Dar, la Judecata de apoi, se cântăresc faptele bune și rele și 

prevalența lor. În concluzie, distinse domnule judecător-principal 

acuzator popular, vedeți că nu am nicio rezervă în a răspunde la 

nedumeririle domniei voastre. Prin urmare, dacă mai aveți și 

altele, formulați-le sub forma unor întrebări și vă voi răspunde. 

Dacă răspunsul acesta nu v-a lămurit continuați să solicitați 

detalii. Acuma, văzând cât de înverșunat sunteți, eu nu-mi propun 

să vă conving. Dar mă simt obligat să vă expun punctul meu de 

vedere. (FOARTE FRUMOS – VĂ MULȚUMESC ȘI VĂ 

APRECIEZ – CHIAR ȘI PENTRU SOFISME ȘI 

ÎNCERCĂRILE DE „DILUARE” A ÎNTREBĂRILOR) Și, 

mutatis mutandis, asemenea lui Ferdinand de Saussure, 

parafrazând, vă spun: prin cele ce am scris nu cred că am lămurit 

totul dar nici nu a rămas nelămurit totul.  

REPET: CITIȚI CE AM SCRIS MAI SUS. NOI, 

TRIBUNALUL LITERAR NU AM FOST „ÎNVERȘUNAȚI” 

ȘI (CE VREȚI DOVADĂ MAI BUNĂ?) AM PUS CELE 

TREI ÎNTREBĂRI SCURTE. AȚI VENIT CU ALTE TREI 

TEXTE, LA CARE V-AM RĂSPUNS, DESTUL DE...PE 

SCURT. APOI, AȚI VENIT CU ACESTE 17 PAGINI DE 

COMENTARII, PENTRU CARE VA MULȚUMESC ȘI 

VĂ RĂSPUND DIN NOU, MAI PUȚIN LA „Anexa 2” PE 

CARE NU AȚI TRIMIS-O! QUOD ERAT 

DEMONSTRANDUM! 

FERDINAND DE SAUSSURE, PĂRINTELE LING-

VISTICII MODERNE, (PARAFRAZAT, DE DUMNEA-

VOASTRĂ) E POSIBIL SĂ FI PROPUS UN ENUNȚ DE 

ENUNȚ PARADOXAL, DAR PENTRU NOI, PENTRU 

SPEȚA NOASTRĂ, PENTRU SPIRITUALITATEA 

ROMÂNĂ, AR FI MAI POTRIVIT ENUNȚUL DIRECT 

AL LUI CIORAN, CU REFERIRE LA ATITUDINEA 

NON COMBAT A SPIRITULUI ROMÂNESC: „...FATA-
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LISMUL, PASIVITATEA ȘI TOLERANȚA ROMÂNU-

LUI, TOT ATÂTEA DEFECTE CARE ÎL ȚIN DEPARTE 

DE „MARILE CIVILIZAȚII”! 

9. Întrebarea mea nr. 6. Spune distinsul preopinent: „Nu 

înțelegem și nimeni nu cred că înțelege ce vrea să spună domnul 

avocat.” Cum așa domnule Moderator? Este destul de simplu și 

ușor de înțeles. Voi mai face, acum, o încercare de a vă explica: 

întrebarea nr 1 a domniei voastre suna așa: „A fost Mihail 

Sadoveanu un colaboraționist cu ocupantul sovietic și cu primii 

comuniști care au început bolșevizarea României?” Așa cum ați 

formulat-o lăsați impresia că ar fi un singur fel de 

colaboraționism și că, acest colaboraționism este de 

condamnat, adică, a priori, rău. (modelul francez) Eu am făcut o 

observație prin care am vrut să conștientizez Jurații că nu este o 

singură accepțiune a termenului de colaboraționism și, mai mult, 

că și colaboraționismul, în sine poate avea nuanțe morale. 

{NICI ATUNCI ȘI NICI ACUM NU ÎNȚELEG DE CE 

„DESPICAȚI FIRUL ÎN PATRU”. ȘI MAI ÎNCERCAȚI 

SĂ RĂSTĂLMĂCIȚI SENSURILE, SĂ CONDAMNAȚI 

„IMPRECIZIA” DICȚIONARELOR ETC. SFIDAȚI 

„SANCTA SIMPLICITAS”. EXISTĂ TRATATE, CĂRȚI 

ÎNTREGI DESPRE COLABORAȚIONISM (CERCETAȚI 

ADAM KAHANE PE GOOGLE). DUMNEAVOASTRĂ 

CUM AȚI FI PUS ÎNTREBAREA? PUTEAȚI SĂ CEREȚI 

SĂ SE ADAUGE DOUĂ-TREI CUVINTE ÎN PLUS SAU 

ÎN MINUS, EVENTUAL.} Adică, există un colaboraționism 

rău și unul bun. Aceasta ca să invoc doar extremele. De fapt, în 

acest interval, „bun-rău” sunt multiple nuanțe intermediare. Iată, 

Google ne oferă definițiile pentru „colaboraționism” (Atenție, 

dicționarele rămân întotdeauna în urma limbii vii. Însă, pentru a 

se înțelege, acolo unde dicționarele sunt imprecise, oamenii 

explică, detaliază ce înțeleg printr-un anumit termen. Și, dacă 
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necesitatea unui nou cuvânt se impune, următoarele dicționare îl 

vor menționa) În cazul de față, însă, dicționarele ne ajută direct. 

Este adevărat, sunt 10 definiții pe care ni le oferă Google la data 

de astăzi, 17.05.2021. foto 3; 4 și 5 anexa 1. În continuarea 

fotografiilor, am scos cele 10 definiții separat. Din analiza lor 

rezultă că 8 folosesc otova conținutul semantic al cuvântului 

„colaboraționism”. Respectiv, dau o definiție generală fără 

nuanțări fără diferențieri și anume, definițiile: 1; 2; 3, 5; 6; 8; 9 și 

10. Definiția 7 introduce o oarecare confuzie, ambiguitate, 

punând semnul egal între fascism și comunism. Care nu sunt 

izomorfe. Nu mă îndoiesc de faptul că foarte mulți vorbitori 

procedează astfel. Dar, riguros vorbind, deși și unul și celălalt 

dintre regimuri au pe conștiință crime, (toate regimurile, de-a 

lungul timpului, au pe conștiință crime! Fie și cel puțin una) 

conținutul lor nu este congruent. Există ceva, esențial, pe lângă 

multe altele, mai puțin importante, care le diferențiază. Că vrem 

sau că nu vrem. Că unii înțeleg, că alții nu. Și anume: fascismul 

a fost condamnat de către un Tribunal internațional pentru 

crime împotriva umanității iar comunismul nu, sau nu, 

deocamdată. Prin urmare, este o problemă de clasa I. Când o 

figură geometrică, diferă de alta – să spunem, un triunghi; 

aceleași dimensiuni, aceeași culoare, același material – fie și 

printr-un punct care se află pe una dintre ele, ori se face precizarea 

ori se folosește alt cuvânt pentru a o denomina. În mare, sunt 

triunghiuri amândouă. Dar sunt diferențiate de un punct care se 

afla pe una dintre ele. Pentru a diferenția cele două figuri. Care, 

evident, nu sunt și nu pot fi identice. Mutatis mutandis, dacă în 

loc de figură punem conținutul semantic al unui cuvânt și dacă 

vom constata că între aceste două conținuturi există o anumită 

diferențiere, nu este corect să facem precizarea? Adică să 

subliniem că nu sunt identice? Ce am vrut eu să pun în lumină 

este că dacă folosim otova cuvântul „colaboraționism” adică 



225 

dacă vom considera că acest cuvânt nu are decât un singur sens 

și, pe baza lui, facem o analogie, în fapt pornim de la o premisă 

falsă și anume, aceea că nu există decât nu conținut semantic al 

acelui cuvânt. Pe când, realitatea, este alta. Colaboraționism cu 

un regim condamnat pentru crime împotriva umanității este una 

iar colaboraționism cu un regim necondamnat pentru astfel de 

crime este alta. De aceea ele trebuie, întrucâtva diferențiate. În 

cazul de față, fericit pentru mine, definiția nr 4 este riguroasă și 

definește conceptul de colaboraționism astfel: 

„COLABORAȚIONÍST, -Ă, colaboraționiști, -ste, s. m. și f. 

Trădător de țară care a colaborat cu cotropitorii fasciști în țările 

ocupate de ei în timpul celui de-al doilea război mondial. – 

Pronunțat: -ți-o-.” Ei bine, distinse coleg, această nuanță am vrut 

eu să o pun în lumină. Pentru că, nefăcând această diferențiere și 

făcând o analogie cu acest termen, în fapt, introducem, subtil, voit 

sau nevoit, o premisă falsă și, evident, ajungem la o concluzie 

nevalidă. Adică, în limbaj logic, utilizăm în argumentație un 

sofism. Fără valoare cognitivă. În concluzie, dacă ați înțeles, vă 

rog să renunțați la acest tip de argument care poate ține la oameni 

mai puțin familiarizați cu astfel de subtilități analitice. Dacă nu ați 

înțeles, spuneți-mi unde, și vă promit că voi relua și detalia 

subiectul până când mă voi face înțeles. Dacă nu doriți să 

înțelegeți nu este nicio problema. Poate posteritatea, poate mulți 

dintre jurați, mi-aș dori toți, poate mulți dintre cititori, vor 

înțelege. Eu, sper, mi-am făcut datoria să demontez această 

structură argumentativă. Mai adaug: „ Analogia este o punere în 

corespondență a unor cunoștințe esențial diferite pentru a 

surmonta diversitatea lor. O analogie este definită, în mod 

formal, ca un izomorfism între un domeniu de referință bine 

cunoscut, și un domeniu-țintă, puțin cunoscut. Analogia permite 

atunci transferul proprietăților domeniului de referință la 

domeniul-țintă. Raționamentul prin analogie este un raționament 
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euristic a cărui concluzie este nesigură, dar el permite supoziții 

într-un domeniu în parte necunoscut. în cazul unui raționament 

prin analogie pot fi distinse două etape principale: punerea în 

corespondență parțială a două domenii și transferul 

proprietăților și procedurilor de la un domeniu la altul.” 4 Ei 

bine, transferul acela de proprietăți este problema. Cu el se 

manipulează informațiile.  

 

10. Mai afirmă domnul Alex Cetățeanu: „Nu cumva este o 

pledoarie „incorectă și manipulatorie” (ca să folosesc cuvintele 

domniei sale)? Cu alte cuvinte, domnul Ion Corbu susține că 

bolșevismul (comunismul), căruia nu i s-a intentat un proces ca 

la Nürnberg, a fost bun pentru România.” Da, este o 

întrebare-pledoarie pentru rigoare și corectitudine. În niciun caz 

nu este și nu poate fi vorba de de a susține „că bolșevismul 

(comunismul), căruia nu i s-a intentat un proces ca la Nürnberg, 

a fost bun pentru România” Dumneavoastră puteți interpreta 

cuvintele mele cum doriți. Puteți spune că din spusele mele 

„Onorați jurați, realizați diferența dintre a fi „colaboraționist” 

în accepțiunea franceză a termenului, în care forța de ocupație a 

fost una fascistă, antisemită, condamnată de istorie în cadrul 

Procesului de la Nürnberg și „colaboraționist” în accepțiunea 

română” ar rezulta că susțin colaborarea cu echipa lui Joe Biden 

care l-a înlăturat pe Trump. Orice puteți spune. Dar nu aveți nicio 

dovadă că eu susțin așa ceva. {ATUNCI, CE AȚI VRUT SĂ 

SPUNEȚI? EU ASTA AM ÎNȚELES (ȘI NU SUNT 

SINGURUL)}. Vă frământă problema comunismului? Inițiați un 

proces internațional, de talia celui de la Nürnberg care, în treacăt 

fie spus, a avut aerul unei înscenări; dar asta este, operăm cu 

 
4 Roland Doron, Dicționar de psihologie, Editura Humanitas, 

București, pg. 51.  
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fapte! {AM SCRIS MAI SUS DESPRE COMUNISM, IAR 

EU NU REPREZINT ȚĂRILE INTERESATE 

(EVENTUAL) DE UN PROCES INTERNAȚIONAL AL 

COMUNISMULUI}. Și, atunci, domnule coleg, mai putem 

discuta. Până atunci, vă sugerez, dați dovadă de înțelepciune și 

realizați că există mai multe feluri de colaboraționism.  

REPET-DISCUȚIILE DESPRE CLASIFICĂRILE 

TERMENULUI DE „COLABORAȚIONIST” (MAI 

MARE, MAI MIC, MIJLOCIU...) NU-ȘI AU ROSTUL ÎN 

CAZUL NOSTRU. 

11. Întrebarea dumneavoastră numărul 2, a fost 

formulată astfel: „Circumstanțele atenuante prezentate de 

avocații apărării și de unii martori (prof. univ. dr. Nicolae 

Georgescu, de exemplu), îl absolvă pe Mihail Sadoveanu de 

culpă?” Distinse coleg, induceți lumea și, implicit Jurații, în 

eroare. Eu sunt unul dintre avocații apărării. Și niciodată, absolut 

niciodată nu am prezentat „circumstanțe atenuante” în acest 

proces. Niciodată. Și nici nu puteam să o fac pentru că, anticipând 

astfel de posibile acuze, am precizat de la începutul celor două 

pledoarii de-ale mele că pledez, total și definitiv, pentru ideea 

Sadoveanu – NEVINOVAT: Prin urmare, am proprietatea 

termenilor și nu aș fi căzut niciodată într-o astfel de capcană. Nu 

sunt nici naiv, domnule coleg. Dacă aș fi prezentat așa ceva, ar fi 

însemnat să recunosc vinovăția lui Sadoveanu și să solicit 

înțelegere pentru că, vezi doamne, ar fi avut, circumstanțe 

atenuante. O astfel de întâmpinare, domnule coleg, este, cu tot 

respectul, ilogică.  

IAR REPET – ÎN REALITATE, NU AȚI FĂCUT 

ALTCEVA DECÂT SĂ-L SCUZAȚI PE TOVARĂȘUL 

SADOVEANU. NU MAI REPET TOTUL- CITIȚI CE AM 

SCRIS DUPĂ CELE TREI NOI PLEDOARII ALE 
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DUMNEAVOASTRĂ, PE CARE LE-AȚI NUMIT 

„ÎNTREBĂRI”.  

12. Nu eu am formulat întrebările 1 și 2. Ca atare 

sensul sau nonsensul lor și-l asumă cei care le-au formulat. 

Inclusiv inexactitățile, ca să mă exprim elegant, conținute în ele.  

NU EXISTĂ ÎNTREBĂRI PROASTE, NUMAI 

RĂSPUNSURI PROASTE (REPET). CE NU VĂ 

CONVINE LA ACELE TREI SCURTE ÎNTREBĂRI? EU 

AȘ DEDUCE CĂ NU VĂ PLACE CĂ SUNT FOARTE 

CLARE, LA SUBIECT ȘI NU ÎNCURCĂ MINȚILE 

OAMENILOR.  

13. „Este absurd să îl considere cineva vinovat sau 

nevinovat pe Sadoveanu (în contextul Tribunalului), înainte de a 

se număra răspunsurile” Asta spun și eu. Și mă surprinde că ați 

putut săvârși imensa gafă în care să vă demonstrați lipsa de 

neutralitate. Adică să formulați întrebări cu condamnarea inclusă! 

La întrebarea 1, știind că în Franța colaboraționismul cu fasciștii, 

care au comis crime împotriva umanității, a fost condamnat, nu 

ați făcut diferența între fascism și comunism, le-ați considerat 

otova și ați crezut că va fi ușor ca lumea să condamne pretinsul 

„colaboraționism” al lui Sadoveanu. Care, de fapt a făcut cu totul 

și cu totul altceva. A colaborat cu un inamic care îi ocupase țara, 

trădată de regele său și capitulată necondiționat în fața inamicului 

(SURPRINZĂTOR! „A colaborat cu un inamic....”, DECI ATI 

RĂSPUNS DA LA ÎNTREBAREA UNU), în scopul 

îmblânzirii lui. La întrebarea doi, dezinformând cum că aș fi 

„prezentat circumstanțe atenuante” ați lăsat să se inducă ideea că 

apărarea ar fi acceptat vinovăția lui Sadoveanu dar că, vezi 

doamne, beneficiază de circumstanțe atenuante. Apoi, 

formularea că „îl absolvă de culpă” induce ideea că este vinovat 

dar că ar putea fi absolvit de vină ca urmare a circumstanțelor 

atenuante. Ceea ce este total nedrept, abuziv și greșit. 
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NU AM PRECIZAT – DAR ESTE LOGIC ȘI 

SIMPLU DE ÎNȚELES CĂ NUMAI ÎN CAZUL ÎN CARE 

RĂSPUNSUL LA PRIMA ÎNTREBARE ESTE „DA”, ERA 

NECESARĂ ÎNTREBAREA 2. GRADELE DE 

„COLABORAȚIONISM” – MAI MIC, MAI MARE, 

MIJLOCIU, SUBȚIRE, UNIC, SPECIAL, MAI GRAV, 

MAI PUȚIN GRAV, CU INTENȚII BUNE, FĂRĂ 

INTENȚII, CU INDUCERE ÎN EROARE, CU 

„ÎMBLÂNZIRE” SAU FĂRĂ – NU PUTEAU FI PUSE ÎN 

ÎNTREBARE – PARCĂ DUMNEAVOASTRĂ 

VORBEAȚI DE „SFIDAREA INTELIGENȚEI 

JURAȚILOR”. 

 

14. Nu pun la îndoială cinstea domniei voastre. Am 

făcut precizările necesare în preambul. Eu aici, discut idei, 

argumente, principii dovezi. Nu este vina mea că tot sau aproape 

tot ce ați prezentat este vulnerabil. Și, după cum vedeți, ușor de 

demontat. Eu am intrat în acest „joc procesual” cu bună-credință, 

determinare și rigoare. Și nu fac a afirmații gratuite. Și utilizez 

raționamente logice printre care și silogismul. Mă feresc, 

întotdeauna, să cad în păcatul sofismelor.  

ESTE BINE CA ORICINE SĂ AIBĂ O PĂRERE 

BUNĂ DESPRE SINE – PĂREREA UNOR JURAȚI 

DESPRE PLEDOARIA DUMNEAVOASTRĂ NU ESTE 

PREA BUNĂ (AM ZIS MAI SUS) – O SĂ VEDEȚI ÎN 

CARTE. 

15. „Revedeți motivele pentru care am inițiat acest 

„Tribunal Literar” – vrem adevărul și numai adevărul” 

Adevărul a ieșit la iveală la judecare. Că vreți să impuneți 

„adevărul” dumneavoastră nu știu cât este de moral. Un astfel de 

proces, domnule coleg, trebuie să fie impecabil. Atât ca 

procedură cât și ca argumentație. Pentru că, într-un proces 
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obișnuit, erorile de procedură și de argumentație, erorile judiciare, 

lezează una sau câteva părți. Aici însă pot fi ațintiți ochii a multor 

mii sau milioane de oameni. De acum sau din viitor. Și vor vedea 

și ne vor judeca. Iar orice abuz, orice sofism, orice neadevăr, orice 

încălcare de procedură, poate scăpa unuia sau unora. Dar nu pot 

scăpa tuturor. De aceea eu sunt extrem de critic, exigent și 

riguros.  

NU MAI REPET, CITIȚI CE AM RĂSPUNS MAI 

SUS. CRED CĂ AM FOST FOARTE CLAR.  

16. Tot pentru corectitudine și rigoare, domnule 

judecător, vă rog să ne comunicați numele tuturor persoanelor 

cărora le-ați transmis sau le veți transmite întrebările și 

observațiile sau notele mele, inclusiv pe acestea, și pe ale 

dumneavoastră. Și dacă au fost transmise exact așa cum le-am 

formulat. De asemenea vă propun să rugați respondenții să 

transmită răspunsurile și la adresa noastră de e-mail: 

vicobnoru@yahoo.fr Aceasta pentru a evita o posibilă 

interpretare suspicioasă potrivit căreia nu contează cine, ce și cum 

votează. Contează cine numără. (PENTRU MINE, SUNĂ 

CAM... INSULTĂ ACEASTĂ „MENȚIUNE” – EU MAI 

SUNT ROMÂN CU SUFLETUL, DAR NU CA 

MENTALITATE, IAR CINSTEA ESTE „LEGE” 

PENTRU ALEXANDRU CETĂȚEANU.) 

AM SCRIS MAI SUS PE ACEASTĂ TEMĂ. CINE 

VA DORI SĂ RĂSPUNDĂ CU CC LA DUMNEA-

VOASTRĂ, SAU SĂ VĂ PUNĂ ÎNTREBĂRI, ESTE BINE 

VENIT. AM ANUNȚAT CINE A RĂSPUNS PÂNĂ ÎN 

PREZENT LA ÎNTREBĂRI. SĂ NU UITĂM: 

„SPIRITELE MĂRUNTE SUNT ÎNTOTDEAUNA 

FRUSTRATE!” (NU MAI ȘTIU CINE A ZIS). ÎN 

LITERATURA APRECIATĂ APROAPE UNANIM PE 

PLANETĂ, EXISTĂ MULȚI SCRIITORI CELEBRI 

mailto:vicobnoru@yahoo.fr
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CARE AU AVUT „BAD CARACTERS”, DESPRE CARE 

S-A DISCUTAT ȘI ÎNCĂ SE MAI DISCUTĂ ȘI NU AU 

PIERDUT POPULARITATEA, BA DIMPOTRIVĂ – 

CHIAR LE-A CRESCUT. CÂTEVA EXEMPLE: 

GEORGE ORWELL, GERTRUDE STEIN, HUNTER S. 

THOMPSON, ERNEST HEMINGWAY, JACK LONDON 

(TERIBIL RASIST) ȘI MULȚI ALȚII... „SĂ CERCETĂM 

TRECUTUL, DACĂ VREM SĂ DEFINIM VIITORUL” – 

DE LA CONFUCIUS „CETIRE” (PENTRU CEI CARE NE 

ÎNTREABĂ „CUI BONO” ACȚIUNEA NOASTRĂ.)  

17. În concluzie, doamnelor și domnilor Jurați, vă rog 

să respingeți toate capetele de acuzare aduse lui Mihail 

Sadoveanu, niciunul dintre ele nefiind probat. 

TREBUIE SĂ NU ÎNCERCĂM SĂ MANIPULĂM 

JURAȚII CU AFIRMAȚII ȘI PREZUMPȚII GRATUITE. 

NU CREDEȚI, STIMAT COLEG, CĂ PĂRERILE 

DUMNEAVOASTRĂ (UNELE) POT FI FALSE? SAU 

CREDEȚI CĂ DUMNEAVOASTRĂ POSEDAȚI ACEL 

„corectmetru” (DE CARE VORBEAȚI MAI SUS)?  

 

Anexe: 

Anexa 1 – Definiții ale colaboraționismului – mai jos. (SE 

POATE OBSERVA CĂ ÎN FOND, TOATE SPUN 

ACELAȘI LUCRU. VĂ MULȚUMIM DE AJUTOR!) 

Anexa 2 – lipsa de relevanță a textelor de la linkurile 

considerate în Rechizitoriu drept probe. (în lucru; o voi trimite 

după ce voi lua link cu link să văd la ce anume trimite.) 

AM TOT AȘTEPTAT ȘI ÎNCĂ AȘTEPT ACEASTĂ 

„Anexa 2” – NICI ASTĂZI, 20 IUNIE (CÂND TERMIN DE 

SCRIS ACESTE RÂNDURI) NU AM PRIMIT-O. 

PRESUPUN CĂ V-AȚI DAT SEAMA DE REALITATE ȘI 

AȚI RENUNȚAT SĂ O MAI PRODUCEȚI. SAU NU AȚI 



232 

AVUT TIMP? VĂ ÎNȚELEG – FUGIT IREPARABILE 

TEMPUS... 

POATE RĂSPUNDEȚI TOTUȘI LA O SINGURĂ 

ÎNTREBARE: DACĂ LA „CAPĂTUL” LINKURILOR, 

EXISTĂ DATE INCORECTE (CARE INDUC ÎN 

EROARE) DESPRE „CLIENTUL” DUMNEAVOASTRĂ, 

DE CE URMAȘII CELOR 9 (NOUĂ) COPII AI LUI 

SADOVEANU (CÂȚI OR FI? – PROBABIL CU ZECILE), 

NU INTERVIN, NU LE CONDAMNĂ, NU LE DENUNȚĂ 

CĂ AU UNELE INFORMAȚII INCORECTE, NU LE 

CORECTEAZĂ ETC.?  ROMÂNII... CRED CĂ LE-AR FI 

FOARTE RECUNOSCĂTORI. ESTE LEGITIMĂ 

ÎNTREBAREA? 

ȘI ÎNCĂ CEVA, PENTRU CINE NU ȘTIE: 

GRATITUDINEA COMUNIȘTILOR PENTRU 

SERVICIILE TOVARĂȘULUI SADOVEANU A FOST 

EVIDENTĂ ȘI POSTMORTEM. MORMÂNTUL LUI 

SADOVEANU A FOST SĂPAT ÎN SPAȚIUL ÎNGUST DE 

DOI METRI (!) CARE ÎL DESPĂRȚEA PE EMINESCU 

DE GEORGE COȘBUC ÎNCĂ DIN 1918! ACEEAȘI 

RECUNOȘTINȚĂ I-AU ADUS-O ȘI LUI TRAIAN 

SĂVULESCU ÎN 1963, AL CĂRUI MORMÂNT A FOST 

SĂPAT ÎN SPAȚIUL ÎNGUST, TOT DE APROX. DOI 

METRI, DIN PARTEA STÂNGĂ A MORMÂNTULUI 

LUI EMINESCU, SEPARÂNDU-L DE VECINUL LUI 

ÎNCĂ DIN 1912 (!), RESPECTIV DE ION LUCA 

CARAGIALE. OARE NU CUMVA, FĂCÂNDU-SE 

ACELE SĂPĂTURI, CA DIN GREȘEALĂ (SAU NU), 

L-AU SCOS DIN MORMÂNT PE EMINESCU? ORICUM, 

CU ACESTE DOUĂ MORMINTE „PLOMBĂ”, 

LINIȘTEA ȘI SOMNUL „LUCEAFĂRULUI” POEZIEI 

NOASTRE, AU FOST GRAV TULBURATE.  
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SEMNEZ: ALEXANDRU CETĂȚEANU – 

MODERATOR, CARE ÎN „PROCESELE LITERARE” 

POATE FI NUMIT ȘI „JUDECĂTOR”, SAU...CUM 

VREȚI DUMNEAVOASTRĂ. SĂ VĂ DAU O IDEE – 

POATE MĂ VEȚI NUMI „INIȚIATOR” (ORIGINAL...) 

AL ACESTUI „EXERCIȚIU” DE AFLARE A 

RELATIVULUI (ȘI MULT DORITULUI) ADEVĂR...  

DACĂ MI-A „SCĂPAT” CEVA, SAU NU M-AM 

EXPRIMAT SUFICIENT DE CLAR ÎN ANUMITE 

SUBIECTE, VĂ ROG SĂ NU EZITAȚI ȘI SĂ MĂ 

ÎNTREBAȚI.  

TOATĂ STIMA! A.C. 
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Anexa 1 

 
Foto 3 

 

 
Foto 4 
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Foto 5. 

Din DEX:  

1. COLABORAȚIONÍST, -Ă, colaboraționiști, -ste, 

adj., s. m. și f. (Partizan) al colaboraționismului. [Pr.: -ți-o-] – Din 

fr. collaborationniste. 

2. colaboraționíst, ~ă smf, a [At: CONTEMR, Seria II, 

1948, nr. 105, 3/2 / Pl: ~iști, ~e / E: fr collaborationiste] 1-2 

(Persoană) care colaborează (1) cu inamicul într-o țară cotropită 

Si: trădător. 

3. COLABORAȚIONÍST, -Ă, colaboraționiști, -ste, s. 

m. și f. Adept, partizan al colaboraționismului. [Pr.: -ți-o-] – Din 

fr. collaborationniste. 

4. COLABORAȚIONÍST, -Ă, colaboraționiști, -ste, s. 

m. și f. Trădător de țară care a colaborat cu cotropitorii fasciști în 

țările ocupate de ei în timpul celui de-al doilea război mondial. – 

Pronunțat: -ți-o-. 

5. COLABORAȚIONÍST, -Ă s.m. și f. Cel care 

colaborează cu dușmanul; trădător de patrie. [< fr. 

collaborationniste]. 

6. COLABORAȚIONÍST, -Ă s. m. f. cel care 

colaborează cu dușmanul aflat pe teritoriul propriei patrii. (< fr. 

collaborationniste) 

7. colaboraționíst, -ă s. m. f. (pol.) Partizan al unei 

politici de colaborare cu un dușman (la origine, în timpul celui 
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de-al doilea război mondial cu naziștii, sau, ulterior, cu 

comuniștii) ◊ „Se întrevede o opoziție între securiștii români din 

sacrificata securitate națională și colaboraționiștii kominterniști, 

tovarășii perestroikiști.” R.lit. 30/93 p. 3; v. și guvern marionetă 

(din fr. collaborationniste; PR 1940, DMC 1966; DEX, DN3) 

8. COLABORAȚIONÍST ~stă (~ști, ~ste) m. și f. 

Adept al colaboraționismului. [Sil. -ți-o-] /<fr. 

Collaborationniste 

9. !colaboraționíst (-ți-o-) adj. m., s. m., pl. 

colaboraționíști; adj. f., s. f. colaboraționístă, pl. 

Colaboraționíste 

10. colaboraționíst s. m. (sil. -ți-o-), pl. Colaboraționíști 

 

/// 

 

Urmare  la Procesul Literar al Comunismului – 

Interviul George Motroc – Alexandru Cetățeanu 

 

1. George Motroc: Domnule Alex Cetățeanu, ați 

realizat un proiect, mai exact un proces literar inedit și care a 

stârnit destule controverse în lumea literară românească... Este 

aceasta o metodă adecvată sau una ieșită din comun de a marca 

140 de ani de la nașterea lui Mihail Sadoveanu? 

Domnule George Motroc, mă bucur de întrebări. Se 

zice că nu există întrebări proaste, numai răspunsuri 

proaste...Voi încerca să infirm această sintagmă. Da, cred că 

este o metodă adecvată și originală, poate șocantă pentru unii 

români, în special pentru cei care sunt depășiți de tehnică. 

Sigur, este și ieșită din comun – nu a mai existat așa ceva, în 

această formă – pe ZOOM și „proces literar” (subliniez – 

literar) cu „jurați”, ca în lumea în care „respir” din „anul lui 

Orwell” (1984). 



237 

Trebuie să subliniez că nu ne-am propus să îl judecăm 

pe Mihail Sadoveanu exclusiv, ci să „judecăm” perioada de 

început a comunismului criminal și terorist, mai exact 

perioada tulbure 1944-1964. Să nu „..uite Darie”! Atunci s-au 

produs cele mai multe crime împotriva umanității, împotriva 

intelectualilor români, cu scopul de a se controla și manipula 

poporul, după metoda împărtășită de Stalin prietenilor lui 

Roosevelt și Churchill, cu ocazia Conferinței de la Teheran 

din 1943 (recomand cartea profesorului american Jay Winik 

– FDR and the Year That Changed History).  

„Tonul face muzica...” – atunci s-a dat „tonul” la ce a 

urmat până în 1989, cu sechele grave și în zilele noastre. 

Sigur, noile tehnologii de comunicare (în cazul acesta 

platforma Zoom) permit dezbateri adecvate, cu metode noi, 

„ieșite din comun”, care s-au dezvoltat în ultimii ani. 

Referitor la „140 de ani”...Sadoveanu s-a născut pe 5 

noiembrie 1980 și noi am început „procesul” în 2021, luna 

mai. Deci... era trecut de 140 de ani de la naștere, când 

tovarășul Mihail a intrat în atenția Tribunalului Literar din 

Quebec.  

 

2. Aflarea adevărului mai poate fi posibilă, după atâtea 

decenii? 

Teoretic vorbind, șansele de a se afla adevărul descresc 

mult cu trecerea timpului, dar nu se renunța la aflarea 

adevărului, niciodată. Recent s-a aflat (de exemplu) că 

arhiepiscopul Leu, unchiul regretatului meu prieten 

Corneliu Leu, a murit de la otrava care i s-a administrat când 

a fost invitat la Gheorghe Gheorghiu Dej, prietenul lui 

Sadoveanu. Am auzit recent că o comisie (sau așa ceva) 

numită „Elie Wisell” tot cercetează și vrea să afle adevărul 

despre „Holocaustul” din România. Este adevărat – mai toți 



238 

cei care l-au cunoscut pe Sadoveanu, sau au trăit și suferit în 

perioada care ne interesează în mod special (1944-1964) nu 

mai există printre noi. Internetul însă, ajută mult la aflarea 

adevărului, cu toate că nu toate informațiile „online” sunt 

corecte. Deci, este nevoie de mult discernământ, de selecție. 

Adevărul supără, de cele mai multe ori. Arhivele anumitor 

țări rămân închise chiar după mai mult de 50 de ani, cât ar fi 

prevăzut în convenția internațională de păstrare a 

informațiilor. Despre discuțiile dintre cei trei „amigos” 

menționați mai sus, nu s-a aflat decât după aproximativ 60 

de ani, când s-au deschis (parțial) anumite arhive din SUA. 

Avem voie să ne punem și să punem întrebări? Sunt unii care 

consideră că suntem „detractori” dacă vrem să aflăm 

adevărul, dacă iubim adevărul. Câtă dreptate avea Cioran 

când deplângea caracterele românilor -evident, o anumită 

parte a poporului român! „Spiritele mărunte sunt 

întotdeauna ofensate...”! 

 

3. Cum ați gândit desfășurarea acestui proces literar? 

Ideea ne-a venit în timpul uneia din sesiunile cenaclului 

literar internațional Destine Literare (de la revista cu același 

nume), organizat de Asociația Scriitorilor Români din 

America de Nord (ASRAN), pe Zoom. „By the way”...de la 

începutul pandemiei am ținut 30 (treizeci!) de întâlniri 

literare internaționale în formă Zoom, care au ținut între 6 și 

11 (!) ore, în ciuda diferențelor de fus orar – record mondial 

absolut. Deci, după cum se știe de la cenaclu și fără să aibă 

legătură cu aceasta („procesul” este total separat de cenaclul 

„Destine Literare”), la „tribunalul literar” au participat cei 

interesați de tema propusă. Procurorul literar (în cazul 

nostru distinsa profesoara de latină, scriitoare și reputat om 

de cultură – Virginia Paraschiv), a prezentat rechizitoriul, 
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consultându-se în prealabil cu expertul juridic literar – 

scriitorul, fost reputat medic chirurg, Mihai Ganea, avocații 

apărării au prezentat pledoariile lor, judecătorul (adică 

subsemnatul) a pus întrebări și jurații (participanții la 

„proces”) au răspuns (confidențial) prin DA sau NU la 3 

întrebări care au rezultat. Simplu, concret și la subiect...cu 

toate că unul din avocații apărării (conf. univ. dr. Ion Corbu) 

a încercat cu multă pasiune să complice lucrurile, să ne 

suspecteze fățiș că manipulăm adevărul, cum se întâmplă 

frecvent prin România zilelor noastre etc. 

 

4. Pentru cei care nu l-au urmărit încă, vă rog să ne 

spuneți cine s-a aflat în centrul acestui proces: Sadoveanu – 

omul sau Sadoveanu – scriitorul?  

Nu am mai spus-o dar o repet...să glumim puțin – am 

insistat și insist: nu putem să nu admirăm opera scriitorului 

român de geniu Mihail Sadoveanu. Eu sunt unul dintre 

admiratori, am citit și am mai multe cărți ale lui Sadoveanu 

în biblioteca mea, refăcută, după cea pe care am pierdut-o 

când am plecat „ilegal” din RSR. Așa cum mărturisea 

Lucian Blaga în anul 1955 (În prefața la volumul Istorisiri 

din Ardeal) – „Printre cele câteva cărți ce le luam cu mine 

(când a plecat în străinătate), fără de a sta în cumpănă, erau 

acelea ale lui Sadoveanu...” – așa și eu. Am trei ediții din 

Baltagul (una din 1950), am Nada florilor, Morminte, Strada 

Lăpușneanu, Oameni din lună, Creanga de aur, Neamul 

Șoimăreștilor și altele. Nu am și nu vreau să am (să citesc) ce 

a scris după 1944, făcând jocul cotropitorilor și al 

comuniștilor bestiali de la începuturile implementării 

bolșevismului în România. Atât „omul” cât și „scriitorul” 

Mihail Sadoveanu au făcut o cotitură ciudată, după funestul 

an 1944, asociindu-se cu „Partidul”, făcând jocul 
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comuniștilor. Aceștia aveau mare nevoie de nume sonore, de 

idoli români ai literaturii (precum remarcabilul scriitor 

Sadoveanu) care să apară alături de numele lor de anonimi, 

să le crească pe cât posibil credibilitatea. Plăteau bine, este 

adevărat, dar cum stăm cu demnitatea? Ce mesaj se 

transmitea celor persecutați de comuniști, când se auzea că 

idolul lor apare cu numele (să zicem numai atât) alături de 

cei ajunși să implementeze cu forța comunismul în România? 

Cred că am răspuns la întrebare... 

 

5. Faptul că a existat recurs și rejudecare pot fi 

considerate niște semne că lucrurile în ceea ce privește 

culpabilizarea omului și scriitorului Sadoveanu sunt mult mai 

interpretabile decât păreau la o primă vedere? 

Nu neapărat, sau...nu cred. Sadoveanu a fost atât de 

elogiat de comuniști, începând cu anul 1944, încât a intrat 

cumva în subconștientul celor care i-au citit obligatoriu 

cărțile, impuse de a fi citite de sistemul totalitar comunist. În 

timp ce unii erau schingiuiți, „reeducați” sau mureau în 

lagărele de exterminare comuniste (Vasile Militaru și mulți 

alții), unii scriitori, printre care și Sadoveanu, o duceau chiar 

foarte, foarte bine. În cazul eroului nostru: în 1945 – călătorie 

în URSS și face poze cu Stalin, în 1948 – este „ales” 

vicepreședinte (!) al Prezidiului MAN, în aprilie 1949 la Paris 

(conducător de delegație!), apoi este ales președinte al 

Uniunii Scriitorilor, iar în octombrie este trimis la Roma; în 

1950 i se decernează Medalia de Aur a Păcii, ca în 1955 să 

devină „Erou al Muncii Socialiste” și în 1961 să obțină 

„Premiul Lenin pentru întărirea păcii între popoare”... Să nu 

mai vorbim că a ajuns „mare” în Academia Română și a 

semnat procesul verbal cu insulte la adresa lui Brâncuși. 
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Deci, nu se pot face prea multe interpretări – faptele sunt 

clare – a fost colaboraționist.  

Numai doi indivizi au reacționat necivilizat, precum 

comuniștii de odinioară, cu un vocabular de „birjari”, cu 

insulte și interpretări ciudate. În cazul lor, cred că se 

potrivește o altă vorbă românească – ei ar vrea ca „Cele bune 

să se-adune, cele rele să se spele...”. Nu le place adevărul, 

poate sunt urmași de înfocați activiști de partid. Unul nici nu 

are demnitatea, curajul, de a-și spune numele – semnează 

„Creanga de aur” și categoric nu este Kesarion Breb... 

 

6. Pe de altă parte, poate fi credibil sau legitim un astfel 

de proces literar la care nu sunt invitați sau refuză ori ezită să 

participe cei mai importanți istorici literari români în viață, din 

țară? 

Nu am avut refuzuri sau „ezitări” de participare de 

către „cei mai importanți istorici literari români în viață, din 

țară”. Pentru noi, participarea unor personalități precum 

prof. univ. Dr. Anca Sîrghie, prof. Virginia Paraschiv, 

scriitoarea Elena Buică, poeta Melania Rusu-Caragioiu, 

scriitoarea – om de știință – Monica Ligia Corleanca, prof. 

univ. Dr. Nicolae Georgescu (poate cel mai important 

eminescolog român din toate timpurile), preot poet Dumitru 

Ichim, a renumitului scriitor Ștefan Dumitrescu, a Dr. Mihai 

Ganea, Dr. Corneliu Zeană, a prof. Dr. Nick Dima, conf. Dr. 

Ion Corbu, avocat scriitor Dorin Nădrău, a prof. Dr. 

Dumitru V. Marin (să numesc numai câteva personalități), 

spune totul.  

 

7. Între cei prezenți, Sadoveanu a avut și apărători sau 

doar acuzatori?  
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Da, se putea altfel? A avut apărători foarte pasionați, în 

special conf. Dr. Ion Corbu și prof. univ. Dr. Nae Georgescu. 

Foarte puternică a fost pledoaria avocatului (adevărat 

avocat, dar și scriitor) Dorin Nădrău. Am căutat să fie auzite 

toate vocile, toate părerile. În cartea despre acest proces 

literar, care sperăm să apară în curând, va fi expus 

ad- literam tot ce s-a discutat la „proces” și chiar ce nu s-a 

discutat, dar a fost trimis ulterior prin email la participanți.  

 

8. Există un site unde poate fi văzut online acest proces? 

Încă nu, dar se poate auzi totul la site-ul poetului 

Emanuel Pope:  

https://emanuelpopesiinvitati.com/2021/03/09/procesul-mi

hail-sadoveanu 

https://archive.org/details/a-doua-parte-a-procesului-literar

-sadoveanu 

 

9. În ceea ce vă privește, cât de mult v-a clarificat sau 

chiar schimbat acest proces literar punctul de vedere despre 

omul sau scriitorul Sadoveanu? 

Am citit și recitit mult, am ascultat ce s-a spus și am 

căutat să mă documentez cât mai bine. Am aflat și ce nu ne 

spuneau comuniștii sau ciracii lor și mi-am schimbat opinia 

despre Sadoveanu; să fie clar – de cel de după 1944. A 

dezvoltat un sindrom bipolar? Am aflat de la un distins 

participant că la aromâni nu există proverbul „Să te faci frate 

cu dracul până treci puntea” sau...„Capul plecat sabia nu-l 

taie” – s-a pledat că Sadoveanu „s-a sacrificat” și a vrut să 

„îmblânzească fiara” – nu știu care dintre ele, că au fost mai 

multe. 
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10. În loc de final, vă rog să ne citiți concluziile exprimate 

într-o formă scrisă, după acest proces literar... 

Sigur. Acestea sunt concluziile (prescurtate):  

INSTANȚA,  

Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul Literar Special 

(PLS) de pe lângă TRIBUNALUL INTERNAȚIONAL 

LITERAR QUEBEC la data de 21.05.2020... în dosarul 

nr.RO/111/MS/21.05.2020 s-a dispus trimiterea în judecată în 

stare post mortem a învinuitului Mihail Sadoveanu sub aspectul 

săvârșirii următoarele delicte: 1. Trădarea ființei naționale prin 

punerea sa voluntară în slujba ocupantului sovietic. 2. 

Colaboraționism cu ocupantul. 3. Consimțământul și stimularea, 

de la nivelul funcțiilor de partid bolșevic și de stat a 

proletcultismului și realismului socialist în literatura românească 

postbelică. 4. Colaborarea cu conducătorii securității, de la cel 

mai înalt rang, în scopuri oculte represive (Cazul Nicolski și Ionel 

Pop) 5. Complicitate la umilirea și alungarea definitivă din 

Panteonul Românesc a lui Constantin Brâncuși, delicte prevăzute 

de Codurile Naționale și Internaționale de Etică și Deontologie 

specifice, inclusiv civile, administrative și penale. 

S-a reținut în esență prin actul de sesizare a instanței că 

învinuitul a comis, de bunăvoie și nesilit de nimeni, aceste fapte. 

În cursul cercetărilor au fost administrate următoarele 

mijloace de probă: Documente, fotografii, filme, înregistrări 

audio și video, cărți și bibliografii selective. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul tribunalului la data de 

21.05.2021, sub nr. RO/111/MS/21.O5.2021.  

Prin încheierea de ședință din camera de consiliu din data 

de 29.05.2021, judecătorul de cameră preliminară a constatat 

legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a 

efectuării actelor de cercetare literară și istorică din perspectiva 

istoriei literaturii române și a statului român, sub influența 
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bolșevismului și a neo bolșevismului și a dispus începerea 

judecății.  

La primul termen de judecată, cu procedura legal 

îndeplinită, ulterior citirii în extras de către grefierul de ședință în 

baza actului prin care s-a dispus începerea judecății, instanța i-a 

întrebat pe reprezentanții învinuitului dacă solicită ca judecata să 

aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul 

cercetărilor, studiilor literare și a înscrisurilor prezentate de părți, 

aducându-le la cunoștință dispozițiile votate în consens privind 

procedurile și modul de desfășurare al dezbaterilor în instanță iar 

în urma răspunsului negativ al acestora, a procedat la audierea 

reprezentanților învinuitului (avocat Dorin Nădrău și conf. univ. 

Dr. Ion Corbu), în conformitate cu dispozițiile prevăzute în 

Normele de cercetare filologică literară și istorică acceptate. 

Totodată, a fost audiat martorul Dumitru V. Marin. Declarațiile 

martorilor Monica-Ligia Corleanca și Ștefan Dumitrescu au fost 

consemnate și atașate la dosarul cauzei și s-a încuviințat 

învinuitului, prin reprezentanții săi, proba cu înscrisuri în 

circumstanțiere, în cadrul probei fiind depuse la dosarul cauzei 

punctele de vedere ale acestora, inclusiv pledoariile avocaților.  

Analizând materialul probator administrat în cursul 

studiilor literare și istorice și al cercetării judecătorești, instanța, 

curtea de jurați, reține următoarea situație de fapt:. 

Învinuitul Mihail Sadoveanu și-a propus, în proiectul său de 

viață, să trăiască în glorie și îndestulare din scris. Ceea ce și a 

reușit cu prisosință. Volumul mare de scriitură se explică poate și 

din ofertele editurilor, dar și îndatoririle față de acestea. Modelul 

balzacian va fi fost poate o sursă de inspirație. Ne referim la 

volumul scriiturii, în rest, Balzac, cu a sa Comedie Umană, a 

influențat societatea franceză întru cu totul altă direcție. 

Sadoveanu, în alcătuirea volumelor sale, a urmărit cu 

predilecție măgulirea simțului național românesc. Istorismul 
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eroic, cu predilecție al evului mediu românesc, descriptivismul 

paradisiac, personajele statuare, prin etica lor, alcătuite cu 

ingeniozitate structurală și stilistic lexicală, făceau o notă distinctă 

în istoria învolburată contemporană. Confereau o notă de 

stabilitate convenabilă, în serenitatea și calofilia lor stilistică. 

Sadoveanu nu supăra pe nimeni și dintr-un bun și talentat 

povestitor, a fost consacrat povestitorul de excelență al literaturii 

române. 

Politica și administrația românească postbelică, l-au 

răsplătit cum au crezut de cuviință că e mai bine și mai drept: Pe 

traseul carierei sale politice, este străvezie versatilitatea sa. Nicio 

adeziune serioasă la nicio ideologie curentă, în epoca sa, ci doar 

funcții și demnități de conjunctură, sub aura „marelui scriitor”. 

Venituri uriașe din scris, dar și din funcțiile pe care le obține cu 

reală abilitate, fără a se simți nimănui dator, ci doar aurei sale de 

„om providențial” la timpul și la locul potrivit. Talentul său la 

scris, se îmbină cu talentul de a profita de orice conjunctură 

pentru a-și augmenta veniturile. Trece cu lejeritate de la dreapta 

la stânga, vânător de glorie și de bani. Este de notorietate în epocă, 

instaurarea sa ca director la gazetele de stânga Adevărul și 

Dimineața(1936). S-a erijat în formator de opinie de stânga, cu 

mod de viață de dreapta, luxuriantă. După preluarea puterii de 

către sistemul comunist, Mihail Sadoveanu a sprijinit noile 

autorități, trecând de la propria versiune de realism la doctrina 

comunistă a realismului socialist. Aceasta a dus la colaborarea cu 

Asociația Română pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea 

Sovietică (ARLUS), condusă de medicul endocrinolog (ulterior 

academician) Constantin Ion Parhon. Scriitorul îndeplinește rolul 

de gazdă pentru delegațiile sovietice conduse de Andrei Vîșinski 

și Vladimir Kemenov în timpul vizitelor lor din 1944, după care 

devine președintele „secției literare și filosofice” a ARLUS 

(secondat de Mihai Ralea și Perpessicius). În februarie 1945, el 
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se alătură lui C. I. Parhon, Alexandru Rosetti, compozitorului 

George Enescu, biologului Traian Săvulescu și altora.  

Instanța a reținut situația de fapt descrisă anterior în urma 

analizei coroborate a materialului probator administrat în cauză, 

atât în faza cercetărilor literar-istorice, cât și în faza cercetării 

judecătorești, respectiv: consultanță și expertize. 

În drept, faptele învinuitului Mihail Sadoveanu constând în 

aceea că acestea întrunesc elementele constitutive ale delictelor 

prevăzute și pedepsite de codurile etice, deontologice și penale 

naționale și internaționale. 

Analizând latura obiectivă a faptelor prevăzute și 

prezentate, instanța reține că elementul material constă în 

acțiunea de colaboraționism și trădare. Acțiunea învinuitului, care 

colaborează, realizează elementul material al acțiunii de trădare, 

urmarea imediată constând în atingerea adusă relațiilor sociale 

create în jurul instituțiilor statului, valoare socială ocrotită 

moralmente și penalmente prin norme sau legi specifice. 

Legătura de cauzalitate dintre elementul material și urmarea 

imediată, rezultă în cauză din rezultatele politice și istorice 

derulate în consecință. 

Sub aspectul laturii subiective, învinuitul a acționat cu 

vinovăție în modalitatea intenției directe, conform normelor etice 

și deontologice uzuale, întrucât învinuitul, a prevăzut rezultatul 

faptei sale și a urmărit producerea lui prin săvârșirea faptelor sale. 

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată 

inculpatului, instanța va avea în vedere criteriile generale de 

individualizare prevăzute de legi și norme, respectiv 

împrejurările și modul de comitere a faptelor, precum și 

mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea 

ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor 

consecințe ale acțiunii, motivul săvârșirii faptelor și scopul 

urmărit, natura și frecvența acțiunilor care constituie antecedente 
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politice ale învinuitului, conduita după săvârșirea faptelor în 

cursul vieții și nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, 

situația familială și socială. 

......... 

Pentru aceste motive, în baza normelor naționale și 

internaționale, prevăzute de lege, va condamna pe învinuitul 

Mihail Sadoveanu, la: 

100 de ani de căință post mortem (în al Nouălea Cerc al 

Infernului lui Dante), pentru: 

- trădarea ființei românești, 

– prostituție civică, politică, culturală,  

– colaboraționism pervers cu bolșevismul, cu profit 

material, financiar.  

 

Instanța consideră că în prezenta cauză sunt îndeplinite 

cerințele prevăzute de legiuitor, condamnarea prin prezenta 

sentință fiind de un secol de uitare, iar învinuitul nu are 

antecedente juridice, nu s-a sustras de la urmărire filologică ori 

istorică, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a 

identificării și tragerii la răspundere judiciară a autorului sau a 

participanților, astfel încât instanța are convingerea că scopul 

pedepsei poate fi atins și fără executarea de către acesta a 

pedepsei aplicate. 

Față de aceste considerente, în baza prevederilor legilor în 

vigoare va dispune suspendarea executării pedepsei sub 

supraveghere și va stabili un termen de supraveghere de 20 ani, 

conform dispozițiilor legale în vigoare. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

HOTĂRĂȘTE: 
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1 Condamnă pe învinuitul Mihail Sadoveanu la pedeapsa 

de 100 de ani, de căință post mortem (în ultimul Cerc al infernului 

lui Dante) pentru trădarea ființei românești, prostituție civică, 

politică, culturală, colaboraționism pervers cu bolșevismul, cu 

profit material, financiar.  

În baza prevederilor legilor în vigoare va dispune 

suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și va stabili un 

termen de supraveghere de zece ani, conform dispozițiilor legale 

în vigoare 

Prejudiciile aduse statului român, sunt iremediabile și 

incomensurabile. 

Nu se solicită cheltuieli de judecată. 

Definitivă.  

Pronunțată în ședința T.I.L.Q., azi, 28.06.2021 

 

PREȘEDINTE,      GREFIER, 

Alexandru Cetățeanu     Valentin Luca 

 

Acestea au fost întrebările puse juraților:  

1. A fost Mihail Sadoveanu un colaboraționist cu 

ocupantul sovietic și cu primii comuniști care au început 

bolșevizarea României? 

2. Circumstanțele atenuante prezentate de avocații 

apărării și de unii martori (prof. univ. dr. Nicolae Georgescu, 

de exemplu), îl absolvă pe Mihail Sadoveanu de culpă? 

3. Poate fi Mihail Sadoveanu prezentat generațiilor 

prezente și viitoare, ca un caracter model, demn de urmat? 

 

/// 
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Răspunsuri: 
From: Monica Corleanca   ml....@gmail.com> 

Date: Fri, Apr 30, 2021 at 11:37 AM 

Subject: Re: TOTI ROMANII CARE PREFERA SA SE ROAGE IN LOC SA 

SPRIJINE DICTATURA MILITARA PENTRU SALVAREA TARII SUNT SI 

LASI SI TRADATORI DE TARA! Fw: 

cititi-cu-mare-atentie-si-luati-seama-material-complet-despre-distrugerea-romaniei-d

upa-1989/ 

To: Rom Writers <romwriters@gmail.com> 

 

Sadoveanu a fost cea mai mare canalie din istoria 

scriitorilor români! 

Am avut „oroarea” să-l întâlnesc pe Marele Sadoveanu la 

mănăstirea Neamț prin anii 1959 (cred), cu o burtă care mergea 

înaintea lui, cu toate urmele de mâncare pe piept, cu niște ochi de 

puroi, îmi amintesc că m-a oripilat, am simțit nevoie să-l scuip în 

față, deși citisem în tinerețe Neamul Șoimăreștilor (carte bună). 

În viața personală a fost ca și în cea civică: lăsat o nevastă 

cu 11 copii!!!?? Însurat cu o fată cu mult, mult mai tânără, deși 

arăta ca un bucătar de restaurant de mahala. 

A fost trădător, curvă cu toate fețele spre ruși, în fine, eu 

l-aș fi scos măcar din manualele școlare. 

Ca ultimă „calitate”.... a fost un zgârcit odios și a stors bani 

cât a putut de la cei cărora le făcea o recenzie sau vreo 

recomandare. Cunosc un scriitor de elită pe care l-a uscat de bani 

numai ca să-l întâlnească. S-a scris mult despre cum cerea bani 

mulți de la toți scriitorii sau poeții, sau criticii literari, care îl 

căutau. 

O rușine, o lepră, un mârlan cu gene de lichea de mare clasă. 

Na, că m-am trezit făcând păcate în Săptămâna mare! 

 

HRISTOS VA ÎNVIA și în 2021 să ne apere de viruși, 

oameni răi și alte catastrofe.... 

mailto:ml....@gmail.com
mailto:romwriters@gmail.com
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Cele dorite familiei tale, numai bucurii, soare, liniște și 

dragoste de la prieteni! 

(dacă mai ai, că la mine... s-au cam mutat la ceruri) 

... 

corneliu zeana 
 

  

 

  

Se pare că mesajul meu post proces nu v-a parvenit. Nu 

l-am regăsit la SENT??!! 

Reiau: Autorul unei opere monumentale, compromis moral 

de lipsa de caracter. A fost colaboraționist și nu a făcut nimic 

pentru edulcorarea sistemului de teroare. Votez VINOVAT. 

Un mare scriitor care a ratat șansa de a deveni și erou 

național 

S-a pomenit la proces și romanul CREANGA DE AUR. 

Contrastează cu toată scriitura sa, este impregnat de ideile 

masonice, poate fi considerat inițiatic sub aspect masonic. Nu 

cred însă că era un aderent sincer la iluzia masonică, mai degrabă 

a fost și aici oportunist, cu atât mai mult cu cât masoneria și 

comunismul sunt ireconciliabile. Vicepreședinte al Academiei 

Române din care 1/2 din membri au fost expulzați, o parte 

pierzându-și viața în închisorile comuniste. Privesc cu tristețe 

căderile din ultima parte a vieții sale.  

Corneliu Zeana 

... 

Gheorghe Cărbunescu 

 

Am pregătit informațiile de mai jos, succint și la obiect, din 

care cred că rezultă fără echivoc caracterul marelui fachir. Însă 

după ce am audiat pe procurori, cât și pe alți intervenienți, 

desigur că nu mai era cazul să le expun pe toate. 

M. SADOVEANU 
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– Bunicul lui Sadoveanu se trage dintr-un sat gorjean 

plecat în Moldova.   

– În 30 apr 1897, Sadoveanu debuta în ziarul umoristic 

„Dracul” din București, poate a fost o premoniție, poate i-a 

marcat destinul.    

– În anul 1926 intră în Partidul Poporului, în care era 

deja Octavian Goga, care își formează ulterior propriul Partid 

Agrar, unde trece și Sadoveanu.  

 – În timpul alegerilor din 1927, câștigă un loc de deputat 

de Bihor.   

– În 1930 devine Mare Maestru de rang 33 al Marii Loji 

Masonice Naționale din România, același rang cu Carol al 

II-lea.     

– După alegerile din 1931, ocupă un loc de senator de 

Iași.    

– În perioada cabinetului Nicolae Iorga, este președinte 

al Senatului. 

– În 1938 sprijină pe Carol al II-lea -Frontul Renașterii 

Naționale. Regele îl numește membru al restrânsului senat 

corporatist.    

– A fost colaborator al cotidianelor de stânga Adevărul și 

Dimineața, și a fost ținta unei campanii de presă din partea 

partidelor de dreapta, din care cauză a și fost puțin tăvălit de 

lege 

– Deci în perioada antebolșevică se muta după bani, 

dreapta – stânga.  

– După război îl găsim în Partidul Comunist Român, 

președinte al Adunării Deputaților și face parte din cei cinci 

membri ai Prezidiului provizoriu al R.P. Române, care a 

preluat conducerea statului.   

https://ro.wikipedia.org/wiki/1926
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Poporului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Octavian_Goga
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Partid_Agrar&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Partid_Agrar&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alegeri_generale_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia,_1927
https://ro.wikipedia.org/wiki/Camera_Deputa%C8%9Bilor_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bihor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_al_II-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_al_II-lea
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Alegeri_generale_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia,_1931&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Senatul_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Iorga
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_al_II-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Frontul_Rena%C8%99terii_Na%C8%9Bionale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Frontul_Rena%C8%99terii_Na%C8%9Bionale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Corporatism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Adev%C4%83rul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Diminea%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Extremism_de_dreapta
https://ro.wikipedia.org/wiki/Perioada_interbelic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dreapta_politic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/St%C3%A2nga_politic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Comunist_Rom%C3%A2n
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– Colaborează cu ARLUS, este gazdă pentru delegațiile 

sovietice conduse de Andrei Vîșinski și Vladimir Kemenov în 

timpul vizitelor lor din 1945  

– A fost și el în URSS, discursul său martie 1945, intitulat 

Lumina vine de la Răsărit, a contribuit la îmbunătățirea 

imaginii Stalinismului în România.   

– În timpul alegerilor măsluite din decembrie 1946, 

Sadoveanu a fost candidatul Blocului Partidelor Democratice 

în colegiile din București, ajunge în Parlamentul României, 

ales Președintele Parlamentului, primește din partea statului o 

vilă a jurnalistul Pamfil Șeicaru, de orientare fascistă, de aici 

porecla lui Sadoveanu de „Contele de Ciorogârla”.  

 – A primit Premiul Lenin pentru Pace în 1951, a primit 

cele mai înalte poziții și beneficii care au fost acordate vreodată 

unui scriitor român.   

– În iunie 1952, devine președinte al Consiliului Științific 

al Academiei, va modifica alfabetul limbii române, litera â a 

fost înlocuită cu î, sunt cu sînt, și multe alte reguli gramaticale.  

 – Din postura de parlamentar, Sadoveanu face parte din 

comitetul cu elaborarea noii constituții din 1952, care asimila 

stalinismul în țară.   

– Chiar George Călinescu, prietenul lui, îl consideră mai 

puțin romancier și mai mult povestitor, un fel de Creangă mai 

modern, eu zic mai uscată cu scuzele de rigoare, iar cea mai 

importantă operă ar fi Baltagul, personal nu prea cred în 

analiza lui Călin  

– Cu privire la nuvela Mitrea Cocor, alții îi spun roman 

cu toate că era din Dacia, am glumit desigur, există destule 

mărturii care arată că a fost scris de Dumitru Ciurezu, care nu 

ar fi putut să-l publice fiind indezirabil, chiar marginalizat și de 

colegi de breaslă. Ciurezu a și trăit ultima perioadă de viață la 

Călimănești, e înmormântat la M-rea Cozia. Rămas fără nici 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Ianuarievici_V%C3%AE%C8%99inski
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladimir_Kemenov&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stalinism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alegeri_generale_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia,_1946
https://ro.wikipedia.org/wiki/Blocul_Partidelor_Democrate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parlamentul_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pamfil_%C8%98eicaru
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Premiul_Lenin_pentru_Pace&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_limbii_rom%C3%A2ne
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%82
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8E
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constitu%C8%9Bia_din_1952
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un venit, l-a rugat pe Sadoveanu care i-a sugerat să scrie un 

roman despre colectivizare, acesta l-a plătit în timpul cat a scris, 

apoi l-a ferchezuit pentru publicare, iar după tipărire i-a dat 

banii lui Ciurezu. Deci în acest caz putem considera că a fost 

totuși de bună credință, dar însușirea operei rămâne ca faptă. 

Bine zice fostul meu profesor din liceu Nicolae Dragoș într-un 

articol publicat la vremurile de atunci, problema analizei 

semantice a romanului Mitrea Cocor nu merită efortul. Cert 

este că nu a apărat țăranul român, l-a îndemnat la colectivizare 

pentru că așa îi dictau bolșevicii.  

– Ilie Purcaru povestește o întâmplare despre cinicul 

Sadoveanu, chestia cu tortul. Un grup de elevi i-au făcut o 

vizită, el mânca tacticos dintr-un tort, probabil fără să realizeze 

efectul inuman, ulterior justificând că astfel tineretul se educă 

să muncească să-și câștige pâinea.   

– Sunt de părere că acuzatorii au spus în general adevărul 

în rechizitorii, apreciez în mod deosebit ce au zis prietenii mei 

Corneliu Zeană și Ștefan Dumitrescu, pe ale căror versuri am 

compus câte o romanță, apreciez și cele două scrisori citite de 

dl. Ganea și parcă a mai citit cineva încă una.  

– Am observat că mulți dintre cei care au luat cuvântul nu 

cunoșteau aspectele morale ale lui Sadoveanu, dar își dădeau 

cu părerea și se refereau mai mult la operă, în acest fel 

nedisjungând cele două probleme, sau mai bine zis, să nu pună 

în discuție opera ci numai caracterul învinuitului. 

– Sunt de părere că apărătorii au exagerat, l-au făcut 

patriot, ba chiar și înger, de aici ne dăm seama de caracterul 

celor câțiva apărători, în speță și în special domnii Ion Corbu și 

Nae Georgescu, cărora nu le putem acorda clemență pentru 

necunoașterea adevăratului Sadoveanu, mă refer la faptul că 

probabil cei doi puși într-o situație similară cu învinuitul ar fi 
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procedat la fel și deci ca o consecință ar trebui să treacă și ei în 

boxa acuzaților.  

– Chiar și marii istorici și filozofi lasă canale de discuții și 

nu au pretenții că dețin adevărul absolut și că ar emite judecăți 

de valoare, iar aici observ că unii procedează altfel. Nu contest 

vasta lor cultură, însă interpretează în mod stupid multe fapte 

evidente care îl acuză pe învinuit. Am trăit să aud că dacă 

Sadoveanu n-ar fi existat dispărea România de pe hartă, mi se 

par de-a dreptul ridicoli, în plus cei doi jignesc, întrerup, nu 

respectă partenerii etc.  

– Aș întreba: sunteți de acord să condamnăm pe toți cei 

ce nu au dorit să colaboreze cu bolșevicii și să salveze România 

prin colaboraționism, ba chiar am remarcat că Corbu se făcea 

că nu știe ce înseamnă colaboraționism, aici avem exemple, V 

Militaru a murit în pușcărie la Ocnele Mari, L Blaga, I D Sârbu 

alias Petrini, Academicianul Simion Mehedinți care se pare că 

a făcut chiar o cerere să i se permită să cerșească odată pe 

săptămână la biserică, și mulți alți intelectuali martiri, ca să nu 

mai vorbim de patrioții din munți.  

– Personal, ca expert tehnic judiciar am avut multe ocazii 

să învăț din cele ale justiției, am încercat însă în cei peste 40 de 

ani să nu arunc vinovăția asupra unor nevinovați și nici invers, 

am ajutat cât am putut fără să am vreodată pretenții materiale, 

dar cu condiția să nu fi suferit un nevinovat. În consecință 

consider că Sadoveanu are opera de valoare, dar e corigent la 

morală întrucât a avut un comportament antiromânesc în 

activitatea politico-administrativă. După câte știu eu a mai și 

ajutat pe unii scriitori, dar a fost de acord și chiar a semnat 

trimiterea multor intelectuali în pușcării. 

Ați avut prea multă răbdare cu Nae Georgescu și Ion 

Corbu, cu vehemența lor lipsită de o logică pertinentă, după 

opinia mea de falși patrioți, până la urmă de bun simț. Ați văzut 
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că Georgescu a negat că Brâncuși a făcut vreodată vreo cerere. 

Eu am posibilitatea să vă pun la dispoziție documente de la un 

gorjean, cel mai mare brâncușiolog din țară și bineînțeles din 

Gorj. Cererea a fost făcută de Brâncuși în 1951 către 

Gheorghiu Dej, a fost trimisă la Academia Română, 

Președintele Traian Săvulescu a dat-o d-lui Președinte al 

Comisiei de Cultură Sadoveanu, comisie din care a făcut parte 

și George Călinescu, comisie care a ascultat în fapt orbește ce 

i-a dictat reprezentantul sovietic, astfel a fost refuzată oferta ca 

operele lui Constantin Brâncuși să rămână statului român. 

Aici trebuie să observăm obediența și oarecum limitele comisiei 

de Cultură, dar implicit și ale învinuitului.  

Pentru viitor mă voi mai gândi dacă mai particip la cenaclu, 

eu și așa nu sunt o personalitate, sau cum e o vorbă pe la noi – nu 

sunt martie din post, deși recunosc că îmi va lipsi, sau poate voi 

continua dar dacă văd pe Georgescu sau Corbu voi închide, 

pentru că la înlăturarea răului nu trebuie să abandonezi ci să prinzi 

ocazia să le spui verde în față adevărul tranșant. Bine că n-am luat 

cuvântul, eu nefiind în domeniu eram imediat catalogat ca neica 

nimeni și riscam să fiu jignit în direct. La Nae Georgescu mă și 

așteptam, îl cunosc și din alte ocazii, odată fiind la un simpozion 

la Cernica l-am întrebat ceva din Eminescu cu bună intenție, ceva 

care mi se părea dubios și mi-a răspuns cu lipsă de bun simț. Eu 

știu că în viață cu cât ai o valoare mai mare îți trebuie și onestitate 

pe măsură, ca să poți rămâne în istorie OM. Dacă considerați că 

am depășit limitele vă rog să mă scuzați și nu voi mai îndrăzni să 

mai comentez altădată, dar ce s-a întâmplat mă doare pentru că 

acești așa-ziși specialiști vând istoria și implicit România. 

///////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Br%C3%A2ncu%C8%99i
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POST FACTUM 

Proces literar Sadoveanu- Quebec 

Procesul literar privind colaboraționismul lui Sadoveanu 

s-a încheiat, în forma lui activă, pe zoom, cu participare 

internațională. Domnul Alexandru Cetățeanu, organizator și 

moderator al cenaclului Destine Literare, și-a asumat un efort 

uriaș de a reuni laolaltă oameni cu opinii divergente, tocmai ca 

verdictul procesului să fie just și echitabil. A reușit, cu o voință 

de fier, să declanșeze un proces zoom, după toate regulile și 

procedurile unui proces autentic. În fapt, s-a dorit o dezbatere de 

idei, colocvială, cu drept la cuvânt pentru orice participant. Jurații 

au dat verdictul, în tăcere, după crezul și conștiința lor. Am 

colaborat, în rolul de acuzator al învinuitului Mihai Sadoveanu. 

Mihai Ganea a participat în calitate de magistrat expert. Ion 

Corbu și Dorin Nadrău și-au asumat, misiunea de apărători. Ca 

avocați, au avut toată libertatea de exprimare, fără opreliști, fără 

limitare de timp pentru discursuri sau intervenții libere. Nici 

martorii care s-au oferit voluntar, nu au avut cenzurată nici 

mărturia, nici opinia. În cele din urmă, jurații au tranșat situația, 

au dat verdictul: Mihail Sadoveanu, vinovat de colaboraționism 

cu ocupantul sovietic. Nu voi intra în detalii, nu voi reitera 

Procesul în episoadele sale narative. Pentru desfășurător, cititorii 

au la îndemână paginile acestei cărți, care redau, cu loialitate și 

claritate, atât cât a fost tehnic posibil, contribuția fiecărui 

participant în parte. Apărătorii scriitorului, au rămas fixați în 

exercițiul lor de adorație, uneori până la sfidarea bunei cuviințe 

colocviale. Au recunoscut însă legitimitatea instanței procesuale. 

Nu au boicotat dezbaterile, pentru că până la urmă de dezbateri a 

fost vorba, fără nicio consecință juridică. Mă opresc aici, privind 

procesul literar intentat lui Mihai Sadoveanu, în cadrul 

necesarelor procese ale comunismului românesc.  
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O să trec în alt registru de referință, păstrând proporțiile 

necesare, acela al opțiunii personale pentru comunism. Îl voi 

aduce în discuție pe celebrul scriitor André Malraux. Specializat 

prin studii în limbi orientale, tânărul André a găsit de cuviință să 

se inițieze în spațiul asiatic, a vizitat Indochina, Laos, Vietnam, 

China. Spre inițiere, s-ar crede la prima vedere. Ei bine, André 

s-a dus peste mări și zări, ca să ctitorească acolo niște celule și 

grupuri comuniste. Din convingere. Nu intrăm în spațiul 

psihanalizei, de ce, cum, și cu ce obiectiv a fost din prima tinerețe, 

militant comunist. A fost și nu a ascuns această opțiune.  

În Europa, s-a avântat în războiul civil din Spania, 

1936 -1939. A coordonat și comandat o escadrilă de aviație, până 

în 1937. Se vede cum și-a plătit adeziunea roșie, cu cinste și 

temeritate. Nu a fost un propagandist, ci om de acțiune.. A luptat 

împotriva unui dictator fascist, ca om de acțiune, cu temeritatea 

tinereții. Și-a asumat un risc suprem, viața.  

În 1940, după ce a participat ca invitat de seamă, la 

congresul scriitorilor sovietici, la Moscova, aflându-se acum 

în prag de maturitate a înțelegerii erorii sale de opțiune, ia 

distanță de dogmatismul sovietic, devine mai atent și mai 

prudent. Suspicios cu bolșevismul, dar mai ales suspicios cu 

sine, pentru opțiunea sa politică. 

Dar își urmează vocația de luptător. 

La izbucnirea celui de al doilea război mondial, luptă într-o 

formație de blindate, cade prizonier la naziști, evadează și intră în 

mișcarea de rezistență. La sfârșitul războiului, intervine ferm 

pentru a împiedica Partidul Comunist Francez să preia sub 

egida lui totalitatea organizațiilor din Rezistență. Avea 

autoritate morală și credibilitate. Distanțarea de comunism 

este evidentă și de mare folos Franței și poporului său.. După 

întâlnirea cu generalul Charles de Gaulle, îi rămâne acestuia 

colaborator fidel și prieten, până la sfârșitul vieții. Devine 
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demnitar de stat, cu ranguri înalte. Și-a pus în slujba statului 

francez inteligența sa, uriașa sa experiență de viață, de cunoaștere 

și de acțiune. Devine un exemplar slujitor al statului francez. 

Drumul său de comunist se oprește. Andre Malraux rămâne 

francez și numai francez, până la moartea sa, 23 noiembrie 1976. 

A fost respectat și de cetățenii de stânga, și de cei de dreapta.  

Ca scriitor, a făcut ocolul lumii cu volumele sale, celebre ca 

și autorul lor. André Malraux a fot tradus și distribuit în România, 

în timpul comunismului, cu prisosință. Toți iubitorii de adevăr 

prin cultură, am avut de la cine învăța și pe cine urma, în principiu 

și acțiune. Și, de ce nu, vremuri de restriște, să grăim și prin 

„vocile tăcerii”.  

Povestea de mai sus are valoare de parabolă a 

caracterelor, atât și numai atât. 

Virginia Paraschiv 
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Dilema lăuntrică a lui Alex Cetățeanu: a-l iubi sau a nu-l 

iubi pe Sadoveanu (gândită de Ion Corbu): 

 

Despre Ceahlăul Sadoveanu, 

Eu vă spun galant și tandru,  

Mult l-ar iubi Alexandru,  

Dar nu-l lasă...Cetățeanu! 

 

RĂSPUNSUL CETĂȚEANULUI la DILEMA lui Ion 

CORBU 

De-un Corb de vulpe păcălit  

Toată lumea a auzit. 

Dar Cetățeanu din Quebec 

Nu e chiar așa... zevzec. 

 

Probe și timp (tot de la I.C.) 

Să-l condamni pe Sadoveanu  

Vă spun pe nerăsuflate  

Trebuie probe, Cetățeanu 

Și timp, cam o... eternitate! 

 

Și răspunsul:  

 

Corb la corb.. ochii nu-și scot 

Probele nu mai contează 

De stau bine și socot 

Ion al nostru... delirează. 
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Cetățeanu versus Sadoveanu 

 

Într-un Proces fără cusur  

L-a vrut linșat pe Sadoveanu  

Doar că pe probe, zău, vă jur 

Cel ce-a pierdut e... Cetățeanu 

 

Iar Cetățeanu zice: 

 

Corb la corb nu-și scoate ochii, 

Ziceau ai noștri străbuni! 

Și-n prezent se-adeverește, 

Ion Corbu ne-o dovedește! 

 

Sau:  

„Pauker, Luca și cu Dej 

Au băgat spaimă-n burghezi!” 

Sadoveanu, om... cinstit 

Cu cei trei s-a înfrățit!  

 

Și alte „dileme lăuntrice” ale cetățeanului: 

 

Vai, săracul Sadoveanu! 

Pe la 70 de ani 

Cum să-mpartă el ciolanu 

Cu comuniștii golani? 

 

Sadoveanu, după Corbu, 

Cu „fiara” s-a înfrățit 

Să protejeze România! 

Și-a reușit... când a murit. 
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Cât s-a luptat Sadoveanu 
Ca să apere țăranu! 
Și-atâta s-a chinuit  
Că tare s-a îmbogățit! 
 
După Ion Corbu: 
 
Cele bune să se-adune 
Cele rele să se spele... 
Așa ar dori tov. Ion. 
Dar noi îi spunem: Pardon! 
 
Tot după Ion Corbu: 
 
Sadoveanu nu știa, 
Ce-n Țară se întâmpla. 
Cum era un om șiret, 
Plutea cu moara pe Siret! 
 
Și iată ce zicea Păstorel, spre indignarea  „și mai lăuntrică” 

a lui Ion Corbu:  
 
Chitanță lui Sadoveanu 

 

De ți-ai face testamentul, 
Tu să nu-mi lași mii de franci! 
Nașule, să-mi lași obrazul, 
Ca să-mi fac din el bocanci! 
 
Sadoveanu și democrația 

 

Că-ntr-un secol democrat 
Noi mâncăm cu toți rahat 
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Nu e lucru de mirare. 
Dar de-un lucru mult mă mir: 
De ce spune Sadoveanu 
Că-i șerbet de trandafir? 
 
La aniversarea scriitorului Mihail Sadoveanu 

 

Spunea Bădia calm, discret: 
„Venea o moară pe Siret”, 
Iar Slavici întrebă pe loc: 
Era chiar „Moară cu noroc”? 
 
Prietenilor lui Sadoveanu, care „au adus lumina...”: 

 
Soldate rus, soldate rus, 
Te-ai înălțat acolo sus 
Că liberași popoarele, 
Sau findcă-ți put picioarele? 
 
Pe drumeagul din cătun, 
Venea ieri un rus și-un tun; 
Tunul rus 
Și rusul tun! 
 
 
Ion Corbu despre Păstorel (presupunere justificată): 

 
Păstorel Teodoreanu, 
S-a „luat” de nașu Sadoveanu, 
Mai rău decât Cetățeanu!? 
Bine c-a fost denunțat 
Judecat și condamnat, 
Așa cum a meritat! 
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