


Tia Şerbănescu (n. 24 octombrie 1945, comuna Sărăţeni, Ialomiţa)
a absolvit Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii
din Bucureşti în 1968. În același an a primit repartiție la ziarul
România liberă, unde a lucrat inițial la Secția externe, apoi la
Secția cultură. În 1988, înainte de a pleca cu fiul într-o excursie
organizată de școală în RDG, i s-a reținut la vamă agenda perso -
nală. La întoarcere a fost acuzată că voia să-și ofere însemnările
Europei Libere și a fost mutată din redacție la serviciul docu -
men tare. În aprilie 1989 a fost dată afară de la România liberă
(văzuse ediția-pilot a unui ziar clandestin pregătit de grupul Petre
Mihai Băcanu, Anton Uncu și Mihai Creangă) și a fost trecută
pe post de corector la tipografia „13 Decembrie“. După Revoluţie
a reve nit la România liberă, fiind membru în Comi tetul director
până în 1993. A lucrat apoi la ziarele Cotidianul (1993–1998)
şi Curentul (1998–2016). A susţinut rubrica „Bref“ timp de
25 de ani. În 2002 a publicat jurnalul Femeia din foto grafie la
Editura Compania.
Semnătura Tiei Şerbănescu este una dintre cele mai puternice, mai
longevive şi mai respectate în presa pro-democratică de după 1989.

Cristian Pătrăşconiu (n. 3 decembrie 1976, Drobeta-Turnu
Severin) este licenţiat în ştiinţe politice al Facultăţii de Filozo -
fie de la Univer sitatea de Vest din Timişoara. Are o expe rienţă de
peste zece ani în mass-media. A fost senior editor la ziarul Coti -
dia nul şi senior editor la Realitatea TV. A publicat următoarele
volume de interviuri la Editura Humanitas: Repere intelec tuale
ale dreptei româneşti (2010), Noua şcoală de gândire a dreptei
(2011), Cartea preşedinţilor (2013).
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Crucişătorul moral 
al presei româneşti

Pe Tia Şerbănescu o iubesc. Nu de puţin timp. De
mai bine de două decenii. De când, licean fiind, citeam
pe sub bancă tableta sa din Cotidianul, la ora de chimie
bunăoară; proful citea alte ziare decât cele care circulau
din mână-n mână prin cancelarie, era un ţărănist bizar,
rătă cit într-un oraş roşu şi adesea sufocant. Cotidianul, acel
ziar fă cut de Ion Raţiu, în care nu apucaseră încă să vină,
mur dărind ideea de presă decentă, tot felul de „maeştri“
ai şmecherelilor, de automobilişti periculoşi sau de vână -
tori de senzaţional în direct şi în reluare. În sertarul în
care mai păstrez câteva caiete din liceu, am şi acum, lipită
de un perete, tableta – decupată din ziar – pe care Tia
a scris-o la moartea lui Corneliu Coposu. Nu e nici o exa -
ge rare dacă spun că am citit-o de sute bune de ori.

Pe Tia o iubesc fiindcă este unul dintre oamenii care
m-au învăţat – nu ştie asta, nu i-am spus-o niciodată, o să
afle acum – să gândesc. Dacă presa poate învăţa pe cineva
să gândească, după ce va fi dat deoparte grâul (puţin) de
neghină (multă), şi eu cred că e posibil aşa ceva, cred că
am dreptul să fiu purtător al unei asemenea iluzii (altfel,
iluziile despre presă mi le-am consumat cam pe toate),
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atunci Tia este unul dintre cei mai buni şi mai eficienţi
însoţitori în această privinţă. Prin ce spune, prin cum
spune, prin consecvenţa cu care spune ceea ce spune,
prin eleganţă şi stil. Tia este, şi în presă, o prezenţă cu
adevărat luminoasă – şi o iubesc şi pentru asta.

O iubesc pe Tia şi pentru că este – era şi este – altfel
decât marea majoritate a starurilor din mass-media, pe
care, fie direct, fie indirect, le-am cunoscut cumva. O
iubesc şi o respect enorm pentru asta.

Pentru că este altfel, iată un motiv foarte solid pentru
care există această carte: Tia este probabil omul cel mai
potrivit să vorbească – în şi întru adevăr – despre ce era
presa în ultimele decenii din comunism şi în primele
decenii din postcomunism. Tia e altfel şi pentru acest
motiv: ea scrie şi vorbeşte în adevăr & întru adevăr. Din
afara presei privind, poate că această opţiune de viaţă a
Tiei Şerbănescu pare puţin lucru; nu este deloc aşa, iar
cei care cunosc presa şi „din interior“ ştiu foarte bine la
ce mă refer.

Desigur, ce spune Tia ori ce scrie despre presa româ -
nească nu este tot adevărul – Tia nu deţine aşa ceva, nu
deţine adevărul absolut despre societatea şi politica
autohtone, cum par să pretindă mulţi dintre cei, la vârf,
care „au făcut presa şi presă“. Deţine însă altceva, rarisim
pentru peisajul nostru mediatic: un bun-simţ enorm şi
o decenţă monstruoasă. De aceea, nu e prima oară când
spun asta, Tia Şerbănescu este un fel de „crucişător moral
al presei româneşti“. 

Prin urmare, în primul şi în ultimul rând, pe Tia o
iubesc. Pentru ce scrie, pentru cum scrie, pentru reverul
ascuţit al replicilor de care e nedespărţită, pentru umorul
ei fabulos şi britanic, pentru delicateţea sa, pentru cum
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se bucură atunci când ţine în mână un buchet de liliac
înflorit, pentru cum îi sclipesc ochii când povesteşte
despre oameni care îi sunt dragi, pentru graţie şi discreţie.
Şi pentru cel puţin încă alte o mie de motive.

Îi mulţumesc şi sunt onorat de acest dialog, că am avut
privilegiul să o cunosc, că am putut lucra, fie şi pen tru o
vreme, împreună. Am învăţat enorm cu această ocazie –
în bine şi despre bine.

CRISTIAN PĂTRĂŞCONIU

Notă: Dialogurile care compun această carte au fost purtate
în perioada septembrie 2015–mai 2016. 



Nume, prenume, renume

CRISTIAN PĂTRĂŞCONIU — Cine este Tia Iftime?
TIA ŞERBĂNESCU — (Râde.) Eu, Tia Şerbănescu. Iftime

e numele meu de căsătorie. Şi, ca să te încurc şi mai tare,
o să spun şi că atunci când m-am născut mă numeam
Ecaterina Oprea. Am fost înfiată de familia Şerbănescu
şi am devenit Ecaterina Şerbănescu; de aici, Tia Şerbă -
nescu. Mi s-a spus Tia de când eram mică, la ţară, în
comuna Sărăţeni. Ecaterina e prea lung, Tia venind ca o
prescurtare de la acest prenume care în biserică sună tare
frumos. Deşi în sat prescurtările de la Ecaterina – căci
era un nume destul de frecvent – erau Tincuţa, Tica, Ticuţa,
nu ştiu cui i-a venit ideea să-mi zică Tia, şi aşa a rămas,
m-am obişnuit şi mi-a plăcut foarte mult. La patru ani,
prin adopţie, am devenit Şerbănescu, iar numele meu era
prea lung – Ecaterina Şerbănescu. Sună ca Ecaterina
Andro nescu… Nu mai termini să-l rosteşti. Am ales Tia
Şer bă nescu. Aşa am debutat în presă şi aşa mi-a rămas nu -
mele „de scenă“ până astăzi. M-am obişnuit cu acest nume
şi, mai mult decât atât, au fost momente impor tante în
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viaţa mea când mi-a prins bine. Mai precis, m-am felicitat
că am ales să semnez astfel, pentru că numele mi-a apărat
familia de mai multe atacuri la adresa mea.

— Numele ca un scut…
— Da. I-a apărat pe oamenii din jurul meu în mo -

 mente grele, i-a păstrat într-un cocon de mătase, ca să
zic aşa. Sau într-un con de umbră. În 1990, de exem plu,
era cam periculos pentru fiul meu sau neplăcut pen tru
soţul meu să citească tot ce se scria cu ură şi ame ninţă -
tor despre mine. Chiar şi aşa, cei care ştiau îi mai ziceau
so ţu lui meu: „Cum e cu scorpia aia în casă?“ Mama,
când se ducea la coafor, unde toată lumea era, în 1990,
cu poze le lui Iliescu şi Roman înfipte în oglindă, tremura
toată de frică, pentru că le auzea vorbind (ele nu ştiau că
e ma ma mea): „Dacă aş prinde-o pe Tia Şerbănescu aia,
ce i-aş mai smulge eu părul din cap, să se-nveţe minte
odată şi-odată“. Numele meu m-a apărat şi i-a apărat pe
ai mei. Ce a fost să-mi revină mie, ce mi-a fost dat – şi
în bine, şi în rău – în activitatea profesională, a venit pe
nu mele meu, cum s-ar spune. Zona personală, zona intimă,
a fost protejată. O decizie de moment – aşa cum am sta -
bilit că voi semna când am debutat în presă – s-a dovedit
a fi, iată, foarte inspirată. Şi, de altfel, am rămas în conti -
nuare convinsă că aceste două vieţi – cea profesională şi
cea personală – trebuie să fie separate. Nu cred, de fapt,
că am să mă obişnuiesc vreodată cu ceea ce văd şi vedem
din ce în ce mai des în ultimii ani: excesul de intimitate
etalat în spaţiul public. Scotocirea prea adâncă în viaţa
personală nu mi-a plăcut niciodată.
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Lectura ca o pradă

— De unde această rezervă, cum o explici?
— Poate că, deşi am fost dintotdeauna fascinată de

literatură, un instinct mi-a spus că e mai bine să nu mă
apropii foarte tare de autori, de scriitori, ci mai degrabă
de opera lor. Mi-era frică să nu fiu dezamăgită şi am
încre dere în instinctul, în intuiţia mea şi acum. Mă
gândeam aşa: îmi făceam o idee despre un scriitor, poate
în funcţie de stil, poate în funcţie de personaje, poate în
funcţie de temele sale, îl proiectam poate într-un anume
fel şi, la confruntare, mi-era frică să nu fiu dezamăgită.
Să mă trezesc cu cineva care contrastează în mod izbitor
cu ceea ce îmi imaginasem eu. Şi atunci am ales, sau mai
bine zis am încercat să-mi impun, ca singurele proiecţii
pe care le făceam să fie legate de operă. Asta nu înseamnă,
desigur, că nu am cunoscut, până la urmă, scriitori. Între
cele două tentaţii – aceea de a sta deoparte şi aceea de a
te apropia – există o graniţă, dar şi o luptă din care, une -
ori, învinge curiozitatea. Cum să rezişti să nu-l cunoşti
pe Marin Preda? Mi-aş fi reproşat toată viaţa!

— Ce anume citea copilul Tia? Ce îi plăcea din ceea ce
citea?

— Citeam în neştire. Am învăţat să citesc de dinainte
de a merge la şcoală. M-a învăţat tatăl adoptiv – am învă -
ţat să citesc pe ziarul Informaţia Bucureştiului şi Spor tul
popular. Le cumpăra în fiecare zi, astea două erau mereu
la noi în casă. Şi tot arătându-mi literele şi câte un cuvânt
întreg, am învăţat să citesc. Pe urmă, am luat cărţile de
prin casă şi atâta mi-a trebuit! Nimic nu mă făcea mai
feri cită decât să citesc. Citeam, dar mecanic. Citeam, citeam,
citeam. Un fel de stahano vism al lecturii. Am devorat
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tot ce aveam în casă, tot ce găseam la cunoscuţii de pe
strada pe care locuiam. Aşa am citit şi Pitigrilli, Subma -
rinul Dox şi Femei celebre. Şi romanele sovietice, toate:
Timur şi băieţii lui, Desţelenire, Aşa s-a călit oţelul…
Dacă-mi puneai atunci o carte în mână, nu mai aveai
nici o treabă cu mine, nu mai deran jam pe nimeni;
altminteri, mă adunau cu greu de pe stradă, de la joacă.
Toată lumea se mira cum de învăţ aşa de bine, de vreme
ce stau numai pe stradă; de fapt, prindeam foarte repede
şi foarte uşor în clasă. Şi ine vitabil, tot citind, fie şi
stahanovistic, îţi mai pică în mână şi cărţi bune. Aşa am
ajuns la Crimă şi pedeapsă. O carte pe care, nerăbdătoare
s-o termin, că aveam parcă normă de lectură, am luat-o
în ghiozdan la şcoală. Eram, cred, în clasa a V-a, ori a IV-a.
Mi-a găsit-o profesoara şi mi-a zis: „Cum citeşti aşa ceva?
Asta nu e de vârsta ta“. Nu o înţelegeam eu, dar, vorba
aia, îmi făceam datoria şi citeam.

Revelaţia despre cărţile adevărate – şi de asta l-am
iubit o viaţă-ntreagă pe Marin Preda – s-a produs când
am citit Moromeţii…

— Volumul I, da?
— Desigur. Nici nu apăruse, la acea vreme, volumul

II. Pe vremea aia, la şcoală îţi dădeau, de câte ori intrai
în vacanţă, o listă cu lecturi particulare. Şi trebuia să şi
scrii într-un caiet despre ele. Făceai rezumate, notai
diverse gânduri. Când reveneai la şcoală, învăţătoarele
ori profesoarele verificau ce ai citit şi ce ai scris. Şi, cum
ziceam, m-am apucat să citesc Moromeţii – era pe acea
listă de lecturi. Citind eu aşa, deodată a avut loc un de -
clic. Ca o iluminare. Am înţeles că e altceva decât cititul
mecanic, că e altceva decât o povestire. În Moro meţii era
un univers pe care eu îl ştiam foarte bine, de la ţară,
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pentru că acolo îmi făceam vacanţele. Ştiam cum vorbesc;
urechea mea a identificat imediat sunetul de acolo. Totul
era plauzibil şi perfect verosimil, exact cum ştiam eu că
este acea lume. Şi, în acelaşi timp, era altceva. Era ceva
în plus. Ei bine, acest ceva în plus m-a trezit, m-a
schimbat deodată şi, din acel moment, am început să
citesc altfel. Să fiu mai exigentă şi să înţeleg că nu tot
ceea ce citeşti este literatură. În Moromeţii am găsit litera -
tura. Până atunci, desigur, citisem şi capo dopere, dar tot
mecanic, fără să înţeleg. Atunci am ştiut că literatura e
ce vezi, ce ştii, ce-ţi place, ce ţi se comunică, şi afli şi ceva
în plus. Ceva ce nu-i e dat oricui să-l aibă şi să ţi-l spună.
De asta, când am scris în caietul de lecturi particulare
despre Moromeţii, l-am şi desenat pe Marin Preda cu cre -
ionul şi am scris multe foi, nu mă mai opream din scris,
toată revelaţia mea era acolo, doream s-o descriu… Eram
îndrăgostită de această carte. Da, eram îndrăgostită.
Acolo s-a produs relaţia mea intimă cu literatura. Cred
că Salinger spunea undeva că sunt scriitori cu care, după
ce-i citeşti, ai vrea să bei o cafea. Odată trecut acest prag
esenţial – un prag pe care Marin Preda m-a ajutat în
chip decisiv să-l trec –, au fost şi alţi scriitori care mi-au
deschis şi mai larg porţile literaturii. Şi, mai mult, mi-au
de s chis uşa revelaţiilor literare şi a adevăratului talent.
De aici şi celelalte bucurii literare; fiecare carte bună sau
fiecare autor bun e o lume care îţi aduce o bucurie aparte.
Mă întreb cu groază cum ar fi fost viaţa mea dacă aş fi
fost analfabetă, dacă aş fi rămas la ţară, dacă n-aş fi cunos -
cut imensele bucurii pe care ţi le poate aduce literatura.
S-ar fi putut întâmpla şi asta în istoriile posibile despre
viaţa mea, iar generaţiile actuale, care se lipsesc din ce în
ce mai mult de citit, nu ştiu ce imensă bucurie şi protecţie 
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Tia Şerbănescu la 3 ani, în curtea copilăriei.



îţi dau cărţile. Nu ştiu ce înseamnă să ţii o carte în mână,
să dai paginile febril, să rămâi cu paginile deschise şi să
visezi… Mai ales când sunt proaspete şi miros a tipografie.

— Sau când sunt galbene, vechi, păstrând aroma nu
ştiu cărui trecut…

— Sau vechi, cu paginile lipite pe care uneori trebuie
să le tai cu un cuţit. Sau când litera e aproape îngropată
într-o pagină mai poroasă, şi stă acolo ca într-un culcuş
şi aşteaptă mâna care s-o scoată la lumină, ochiul care s-o
trezească. Să vii la ea şi să-i dai viaţă. Cei care nu citesc
nu ştiu ce imensă pierdere este să te lipseşti de aşa ceva.
Asta cred că şi ex plică într-un mod semnificativ felul în
care se poartă cei din generaţiile mai tinere şi, în genere,
mulţi dintre con tem porani. Se vede că nu citesc, se vede
că sunt văduviţi de această bucurie care este, în sens profund
uman, forma toare în cel mai înalt grad. Se vede că nu a
trecut nici o carte cu adevărat prin ei, că sufletul nu le-a
fost atins niciodată cu adevărat de o carte. Fără cărţi care
să-ţi atingă sufletul, capacitatea de a recepta lumea asta
şi, mai ales, de a te împăca parţial cu ea este redusă în mod
sem ni ficativ. Sau, dacă nu înveţi să faci bine, măcar să
te împie dice să faci rău, să nu striveşti „corola de minuni
a lumii“, cum spunea Blaga.

Despre Lucian Blaga am aflat întâmplător. În şcoala
primară aveam un coleg de clasă pe care-l chema Blaga
Lucian. Abia prin clasa a VI-a, când o profesoară tânără
l-a întrebat: „Eşti rudă cu poetul?“, am aflat că există un
poet cu acest nume. Era prin 1955, când Blaga nu exista
în manuale şi nici în librării. În manualele de liceu, Blaga
exista doar într-un vers de Beniuc: „Dacă astăzi Blaga
sau Arghezi / Sunt mai mult decât Mihai Beniuc“ – ceea
ce ducea inevitabil la întrebarea: Bine-bine, dacă Blaga e
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