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Gabriel Liiceanu a dat in judecata un scriitor
cunoscut
Cu putin timp inaintea Craciunului, la Tribunalul Iasi a fost inregistrata o
actiune in justitie a lui Gabriel Liiceanu in solidar cu Editura Humanitas,
impotriva scriitorului iesean Liviu Antonesei, profesor universitar si fost
presedinte al Consiliului Judetean Iasi, relateaza stiripesurse.ro.
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Liviu Antonesei prezinta situatia peblogul personal:
"in registrulTribunalului Iasi pe 12. 12. 2018 a fost inregistrata actiunea in justitie a Domnului
filosof Gabriel Liiceanu in solidar/ impreuna cuEditura Humanitasimpotriva mea. Dosarul poarta
numarul D. 7832/ 99/ 2018. Din aceasta notatie lapidara nu pot sti motivele pentru care un filosof
si o institutie de cultura ma trimit laolalta la cremenal. Nu stiu nici ce reparatie ar putea solicita
prin Justitie. De altfel, am aflat despre aceasta actiune de la jurnalistul Ciprian Nedelcu, care de
aproape doua decenii acopera ce se intimpla in justitia ieseana pentruEvenimentul. Cotidian
regional al Moldovei, care m-a sunat pe 14 sau 15 decembrie ca sa-mi solicite o declaratie.
Cum nu stiam nimic despre actiunea respectiva, cum n-am avut vreo relatie contractuala cu
editura respectiva sau cu patronul acesteia, cum nu-mi aminteam sa fi facut vreo referinta la
Domnul filosof in ultimii ani, n-am avut ce sa declar. Singura relatie de care imi aminteam era
aceea de cumparator al unor carti editate deHumanitas, uneori de la editurile din reteaua
apartinind editurii, dar asta nu mi se parea un delict! A ramas sa ne contactam, eu si Ciprian

Nedelcu, daca unul dintre noi afla noutati. Am lasat sa treaca sarbatorile si ieri am vorbit la
telefon. Singura noutate a fost ca jurnalistul a continuat sa-si faca meseria si, cercetind pe
internet, a descoperit ceva ce eu uitasem – pe 15 august, am publicat pe blogul meu interviul
Intelectualii publici dupa 1990, acordat la inceputul acelei luni Doamnei Miruna Fantanescu, ca
material documentar pentru lucrarea Dumisale de doctorat. Cum interviul mi s-a parut, cind am
primit transcrierea, ca poate interesa un public mai numeros decit cel al unei lucrari academice, lam postat pe blog. Nu m-am inselat, a fost una dintre postarile cele mai citite, apreciate,
comentate si preluate din ultimii ani.
Am recitit interviul – care poate fi citit in intregime aici:
https://antoneseiliviu.wordpress.com/2018/08/15/liviu-antonesei-intelectualii-publici-dupa-1990un-interviu/
si am gasit citeva referinte la Domnul filosof Gabriel Liiceanu, pe care le reiau aici:
„Sa ne gandim la Liiceanu, care era de opozitie, dar a primit cadou fosta „Editura Politica” cu tot ce
avea aceasta in patrimoniu, inclusiv titluri cumparate pentru ca chiar „Editura Politica” publica in
„Idei Contemporane” si carti occidentale mai cenzurate. Sa nu uitam ca Liiceanu, in timpul
regimului Basescu a fost scutit de doua ori de datorii, dar in general cei care au fost de opozitie,
au fost perdanti.”
„L-am pomenit pe Liiceanu care a fost scutit de doua ori de datorii la bugetul de stat, ceea ce nu sa intamplat in cazul niciunei edituri private. Dincolo de chestia necinstita este falsificarea jocului
pe piata. Daca o editura beneficiaza de avantaje si celelalte nu, este vorba de falsificarea pietei.
Din fericire, nu au putut bate nici Polirom, nici Paralela 45, care nu au beneficiat de astfel de
avantaje. Humanitas era pe locul III, iar acum cred ca e pe locul IV pe piata.”
„Basescu nu e singurul vinovat; ca sa cumperi, trebuie sa fie marfa de vanzare, iar jurnalistii si
intelectualii lui Basescu s-au vandut. Asa ca presedintele nu e singurul vinovat, el fiind mai
degraba un politician destul de abil pentru a-i putea iesi jocul acesta cu intelectualii care se
credeau destepti si care nu s-au trezit nici la chestii flagrante cand i-a preferat pe tinichigii
filosofilor, Liiceanu nu a scos nici un cuvant; cand a bagat-o pe Elena Basescu europarlamentar
cu 10% din voturile PDL-ului, nimeni nu a scos un cuvant.”
in interviul acela lung, poate prea lung, acestea sint singurele pasaje in care apare numele
Domnului filosof Gabriel Liiceanu si este amintita editura al carui patron este. Din cite inteleg,
Domnia Sa a fost deranjat de afirmatiile de mai sus. Ar fi vorba despre un delict de opinie, prin
urmare. Mi se pare ciudat ca o persoana care emite ea insasi opinii sa dea pe cineva in judecata
pentru acest motiv. Pe deasupra, toate afirmatiile sint deja un bun public, eu am spus lucruri care
s-au mai spus, uneori intr-un limbaj incalificabil, precum al lui Ion Spanu, si nu-mi amintesc ca
Domnul filosof sa fi deschis actiune impotriva acestuia si a ziaruluiCotidianul.Cit priveste faptele
evocate in cele trei scurte fragmente, acestea nu sint inventate. De altfel, au acoperire in
documente. Pentru schimbarea numeluiEditurii PoliticeinEditura Humanitassi numirea in
functia de director al acesteia a Domnului filosof Gabriel Liiceanu existaOrdinul Ministrului
Culturii nr. 82/19.02.1990, iar ministru al Culturii era Dl Andrei Plesu. Nu cred ca Domnul filosof
se dezice de o prietenie atit de indelungata. Nu am evocat procesul de privatizare al editurii, nici
faptul ca aceasta a fost socotita controversata, dar si pentru acesta exista atestare documentara,
ma refer laH.G. nr. 108/1991. Ceea ce este evident este faptul caEditura Humanitas a preluat/

mostenit intregul patrimoniu al fosteiEdituri Politice. Ordinul privind acordarea de facilitati fiscale
Editurii Humanitasa fost semnat in anul 2000 de ministrul liberal de Finante Decebal Traian
Remes si a fost contestat de controlulCurtii de Conturidin anul urmator. Interesant este ca
Domnul filosof nu l-a dat in judecata pe Domnul Dan Radu Rusanu, cel care a evocat prima oara
public modul in care au decurs „negocierile” pentru respectivul ordin, desi marturia acestuia pare
sa fi fost mult mai difuzata decit postarea de pe blogul meu.
Din pacate, Domnul Rusanu nu da indicatii complete privind documentele evocate, ceea ce ma
pune serios la munca pe mine!
Bun, deci acestea sint opiniile emise de mine si faptele la care ma refer in interviul meu. Nu
reusesc sa inteleg ce greseli, jigniri sau incorectitudini imi reproseaza Domnul filosof Gabriel
Liiceanu &Editura Humanitas.Voi afla probabil atunci cind voi primi citatia de laTribunalul Iasi.
Nu stiu nici ce urmareste Domnia Sa prin aceasta actiune. Sa ma trimita la puscarie? Nu cred,
doar este un intelectual fin si subtil, iar procesul este de drept civil, nu plingere penala, dupa cum
inteleg. As putea ajunge acolo numai daca as leza curtea, ceea ce n-am de gind sa fac! Sa ceara
niste daune exorbitante, care sa ma conduca la ruina? Nefiind un om bogat, asta nu e deloc
greu, doar ca nu stiu daca modestia daunelor pe care le-ar obtine merita deschiderea unui
proces! Sa ma intimideze, sa-mi inchida gura? Daca m-ar cunoaste cit de cit, ar putea sti ca asa
ceva nu este posibil – a incercat acest lucru vechiul regim, prin supraveghere continua vreme de
vreo doisprezece ani, interceptarea corespondentei si a convorbirilor telefonice, anchete,
perchezitii, averisment, arest la domiciliu etc., si n-a reusit. E drept, vechiul regim nu m-a trimis in
judecata… Am un fel de nostalgie pentru vremurile cavaleresti in care astfel de situatii se rezolvau
prin duel. Sau a celor mai recente cind disputele intre intelectuali nu se rezolvau la tribunal. Dar
asta este, va trebui sa ma calific in drept civil. Nu cred ca-mi voi permite un avocat bun si scump,
nici ca se vor repezi civilistii de oarecare calibru sa ma aperepro bono… Am vazut ca in alte
procese Domnul filosof a beneficiat de serviciile Domnului Valeriu Stoica. S-ar spune ca voi aves
parte de un proces greu!
Stranie situatie, un filosof da in judecata un poet si o mre editura un biet blog. Naiba stie daca
David cistiga mereu batalia cu Goliath!"
ADRESA: http://crct.ro/ntRp

