
Precizari la o controversa cu Ioan T Morar 
 

În vara anului 2006, invitat la una din emisiunile de la Televiziunea publică TVR2 
(„Cezar, tipar”, din 26 iulie 2006), Ioan T Morar – deşi tema era cu totul alta şi nimeni nu-l 
întrebase nimic despre aşa ceva – a insistat în afirmaţia că deşi a publicat în presa de dinainte de 
1989 nu a scris niciun cuvânt despre Nicolae Ceauşescu. Pentru că ştiam că adevărul era altul, 
în articolul „Încă un foc de paie?” (din „New York Magazin”, 2 august 2006) am scris o frază în 
care făceam referire la afirmaţia neadevărată a lui Morar. 

În numărul următor, „New York Magazin” a publicat un „drept la replică” a lui Morar, 
care continua să nege că ar fi scris articole referitoare la Ceauşescu. „Nu am scris articole 
despre Nicolae Ceauşescu” – preciza el – „nu veţi găsi, oricât veţi căuta în biblioteci". În 
ediţia următoare a săptămânalului new-yorkez (din 30 august 2006, în textul „Biografii în 
cerneală simpatică”, care poate fi găsit pe pagina de Publicistică), am dat un citat din mai multele 
pe care le puteam da contrazicînd susţinerile de până atunci ale lui Morar (redau şi aici un pasaj 
din articolul „În întâmpinarea Conferinţei Naţionale a Partidului / Citadele ale noului”, text 
semnat de Ioan T Morar şi Florian Dudu în „Viaţa studenţească din 30 septembrie 1987: „Toate 
rezultatele remarcabile obţinute de cei mai tineri specialişti aflati în amfiteatrele studentiei 
reprezinta recunostinta pe care tânara generatie universitara a tarii o poarta partidului 
nostru, secretarului sau general, tovarasul Nicolae Ceausescu, pentru minunatele conditii de 
viata si învatatura de care beneficiaza viitorii nostri specialisti."). În textul meu din 30 august 
2006 precizam inclusiv că pe Ioan T. Morar l-am găsit scriind în presa comunistă încă din anul 
1981. Morar a trimis o nouă replică la „New York Magazin”, publicată în ediţia următoare. De 
data aceasta el contesta numai implicit şi destul de vag că ar fi scris articole despre Ceauşescu, 
negând că ar fi scris în „Viaţa studenţească” începînd cu 1981 – „deoarece”, preciza el, „eu 
am fost angajatul <Vieţii studenţeşti> doar din anul 1987”. Şi această afirmaţie era, 
bineînţeles, falsă. 

Controversa pe care am avut-o cu Ioan T Morar – pe care un timp n-am avut răgazul s-o 
tranşez în termeni deplin incontestabili (incontestabili mai ales pentru cei cărora le este lene să 
meargă până la o bibliotecă, dar care altminteri nu ezită să judece şi să dea verdicte definitive) – a 
ridicat semne de întrebare cu privire la veridicitatea afirmaţiilor mele. Un exemplu a fost cel al 
colegului de după 1989 din presă al lui Ioan T. Morar, Mircea Toma, care, într-un e-mail adresat 
la 5 martie 2007 Asociaţiei „Civic Media” se îndoia de afirmaţiile mele privindu-l pe Morar 
(afirmaţii pe care „Civic Media” le preluase pe site-ul său). Un alt exemplu a fost cel al lui 
Mircea Mihăieş. Mihăieş nu a avut nicio îndoială, ci numai certitudini, inclusiv pe aceea că cele 
scrise de mine despre bunul său prieten nu erau altceva decât „nişte calomnii josnice, demult 
demontate” („demontate” de cine, „demontate” unde?). Mihăieş îmi imputase „calomniile 
josnice” în textul “Stigmatul nefericirii” din numărul 9/2007 al revistei „România literară” (pe 
Mihăieş şi Morar îi lega o strânsă şi rodnică prietenie pe banii Institutului Cultural Român – 
pentru detalii pe pagina de Publicistică 2008 se poate vedea articolul „Scandalul ICR: <boierii 
minţii>, ca Hrebenciuc şi Miki Şpagă?”). 

Personaj cu o bună memorie a resentimentelor, Morar nu va uita că l-am pus la punct şi în 
iunie 2010 va încerca să mă atace în maniera în care numai cei asemeni lui ştiu s-o facă – se poate 
vedea „Precizări la (încă) o mizerie”, Publicistică 2010. 

 
Pentru clarificări în plus în legătură cu acest caz mai jos sunt postate următoarele 

fotocopii de pe câteva dintre ediţiile revistei „Viaţa studenţească” în care Ioan T Morar a semnat, 
inclusiv împreună cu alţi colegi de redacţie, texte laudative despre Nicolae Ceauşescu, despre 
activitatea organizaţiilor comuniste studenţeşti, despre politica regimului comunist în acest 
domeniu etc: 

- fotocopia 1: „Viaţa studenţească” din 22 iunie 1988, în care Ioan T. Morar este 
corealizator al paginilor „Imperativele dezvoltării – priorităţile pregătirii” şi din care reproduc 



două pasaje: „Grandioasele programe de dezvoltare economico-socială a patriei, aşa cum 
sunt ele prefigurate în documentele celui de-al XIII-lea Congres şi ale Conferinţei Naţionale 
ale Partidului Comunist Român, la baza cărora se află gândirea cutezătoare, profund 
originală a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretarul general al partidului nostru, presupun 
fără îndoială soluţii moderne şi modalităţi eficiente de acţiune în pas cu noile cerinţe ale 
revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane.” „Importanţa cu totul deosebită pe care o au 
pregătirea şi formarea viitorilor specialişti pentru progresul societăţii româneşti îşi află 
suportul în magistrala Expunere a secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, la şedinţa Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie a.c.” 
Textul citat (asemeni celui reprodus mai sus din „Viaţa studenţească” din 30 
septembrie 1987 şi celui redat în fotocopia 2) probează şi el că afirmaţia lui Morar că nu a scris 
articole despre Ceauşescu a fost şi rămâne mincinoasă. 

- fotocopia 2: „Viaţa studenţească” din 20 ianuarie 1988, în care Ioan T. Morar 
cosemnează articolul „Conferintele de dare de seama si alegeri, bilant si perspectiva în activitatea 
organizatiilor revolutionare de tineret universitar / Sub semnul unei analize exigente, realiste” si 
din care reproduc un pasaj: „Conferinţa de dare de seamă şi alegeri a Uniunii Asociaţiilor 
Studenţilor Comunişti din Centrul universitar Iaşi s-a desfăşurat într-o atmosferă de 
însufleţitoare angajare patriotică şi revoluţionară, de profundă maturitate politică sub 
semnul marilor responsabilităţi şi sarcini ce revin tineretului universitar din raportul 
prezentat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general al partidului, la recentul 
forum al comuniştilor români, din istoricele hotărâri adoptate de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R., din cuvântările secretarului general al partidului” etc etc. Textul citat (asemeni celui 
reprodus mai sus din „Viaţa studenţească” din 30 septembrie 1987 şi celui redat în fotocopia 1) 
probează şi el că afirmaţia lui Morar că nu a scris articole despre Ceauşescu a fost şi rămâne 
mincinoasă. 

- fotocopia 3: „Viaţa studenţească” din 18 martie 1981, în care Ioan T. Morar a publicat 
textul „Popularitatea şi popularizarea cărţii social-politice” (in articol, intre altele, Morar chema 
"întregul corp didactic din învatamântul superior sa se ocupe de formarea politica" 
(comunista, desigur!) a studentilor. Acest text (dar si altele, semnate de Morar in acelasi an in 
„Viaţa studenţească” – in editiile din 15 iulie 1981, 22 iulie 1981, 29 iulie 1981, de exemplu – 
probează faptul că afirmaţia lui Morar că nu avea cum să scrie articole în „Viaţa 
studenţească” în anul 1981 „deoarece eu am fost angajatul <Vieţii studenţeşti> doar din 
anul 1987” a fost şi rămâne mincinoasă. 
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