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De la cocina de partid la cocina propriei simțiri…De la cocina de partid la cocina propriei simțiri…

Cezar 
Adonis Mihalache

NNeîndoielnic, pentru
neghiobia CAS-ului pe care
a vrut să-l servească
„nemăsurat” Cotrocenilor, ar
fi trebuit să rămănă fără pic
de caș de vorbă la gură!
CAS pe care, vezi Doamne!,
el nu a vrut să-l pună „cu

date concrete” în talerul de
oca(ră) politică a
președintelui, nici vorbă că
nu avea ce socoteli să
scoată din cocoloșul sifonat
de penibil al duduii cu țidulă
de Harvard. Duduia Ioana
care le duduia ea în teorie,
de ziceai că a picat acul fis-
cal pe placa de patefon a
tocilarului rușinat, dar nu le
pragmatiza de fel pe
înțelesul Cotrocenilor.

Dar, de unde să se
găsească un vârf de praf de
jenă la un prim-vânzător de
gogoși ca să-l vezi că mai și
tace, măcar după ce s-a
făcut de baftă?! Și, vorba
aceea, poate guvernează.
Așa că nu mare a fost mi-
rarea când tot el s-a dat ieșit
de la Cotroceni gata stricat
la gură.

Mai întâi stricat, cu
turtițe de golănaș politic, ex-
pediind chifteluțe de sictir la
adresa „bădăranului”
prezidențial, dar, mai apoi,
iritat de pelicula video „Tanța
Ioana – țața Viorela”, s-a
spurcat de-a dreptul pe
buze de cuvintele
sărăcăcioase transformate
în rictusuri de ciudă.

Și nu a stat prea
mult să le potrivească, nu o
face el de fel!, că a și arun-
cat-o: „Când de bagi în
cocină, te mânăncă porcii!”.
Profundă analiză azvârlită
țării, nu?! Ba, poate i-ar fi de

trebuință să o folosească și
pe post de slogan electoral,
autoplagiat!, că i se
potrivește, vizual, de min-
une. Să ne zâmbească pe
măsură din eventualul afișul
prezidențial „Mândru că
sunt în cocină!”.

Că a dat-o și el cu
text de înțeles, Cotrocenii
sunt o cocină, ar fi una! Dar
tocmai el să nu recunoască

o cocină, ba să-i și treacă
pragul cu atâta simplitate
intelectuală? Și cum o să
explice țării, din păpușoiul
pe care vrea să-și așterne
mandatul de porcar, că
Președinția, pe care vrea să
o abordeze de pe centura
politicii, e „o cocină”?

Și ar mai o nuanță
pe care plasat-o doar pentru
el subtil: l-au mâncat porcii
că l-au prins la troaca din
gospodăria Cotrocenilor…
Or, dar dacă deja l-a mâncat
vierul cel mare, că s-a băgat
la jgheabul lui, cum mai can-
didezi? Sau, pentru că s-a
însoțit la troacă (și, se
poate, Viorele, să duci o
domnișoară într-o cocină?)
cu o funie fiscală de usturoi
de Harvard, de fapt, nu a
fost „mâncat” de gliganul
„cel mare”, ci doar un pic
ciupit preelectoral?

De ce a mers acolo
va fi marea întrebare a
„spa”-ului porcar… Ori și-a
dat seama că e singurul fel
în care poate vizita
Cotrocenii, pe interior? Și e
vai de șoriciul nostru unde
am ajuns (întreabă un
cetățean din Canada: „Ăla e
prim-ministrul vostru?!”), dar
dacă am dat „porcilor” votul
nostru pe post de napi, ce
pretenții să mai avem?!

Oricum, fața pe care
a făcut-o Viorel(a) când a
fost întrebat(ă) despre MTO

ar trebui pusă ca prefață la
o carte de proverbe. Ziceri
pe care Viorel(a) le tot
folosește, dar nu le
potrivește (și de aia se și
uită adesea ca „vițelul la
poarta nouă”). De fapt, la
Cotroceni, alt proverb i se
potrivea: „Cine sapa groapa
altuia va cadea în ea!”. Căci,
deși s-a dus acolo doar pen-
tru a se isteriza mai apoi cât

de „bădăran” a fost Băselu,
el e cel ce a încasat-o! Și
cum altfel când minciuna,
miștocareala ieftină, înfumu-
rarea și incultura
(economică!) sunt paiele pe
care urcă la troacă șobolanii
politici! Acolo unde îi mai și
mănâncă porcii…

P.S.:

În loc să-i crape obrazul de
rușine, tot Victor Ponta a în-
ceput să facă pe istețul! De
fapt, el era documentat, dar
nu a luat în considerare
DREPTUL Președintelui
României de a i se prezenta
datele guvernamentale de-
spre CAS. Că numai FMI
are voie să citească
rapoartele miniștrilor! Și de
aia avea mutra aia de
maimuță la pozat pe litoral,
nu pentru că nu avea habar
de MTO…

●

Curba lui Gauss?Curba lui Gauss?

Viorel
Sandu

LLa mai bine de un sfert
de secol de când am sperat cu
toţii că România va avea, 
în sfârşit, libertatea şi
recunoaşterea internaţională
pe care le merita, constatăm
cu indignare şi frustrare că
toate visele românilor s-au
irosit în neant. România a avut
un parcurs, aidoma celui al
reprezentării grafice a lui
Gauss. Mai precis, am plecat
de la momentul zero, când ţara
nu avea nici o datorie externă,
nici un contract neonorat cu
vreo ţară din lume, cu o
economie bine conturată, cu
resurse energetice la stan-
darde şi mai ales, am fost
prima favorită în competiţia
pentru dezvoltare, pe o cale
democratică, dintre ţările din
estul Europei, alături de Polo-
nia, Cehia-Slovacia, Ungaria,
RDG, ţările Baltice, fosta Iu-
goslavie, Bulgaria şi Albania.

În mod cinic şi dra-
matic, ţara a încăput pe mâna
eşaloanelor doi și trei ale
securităţii şi ale PCR. Acest
fapt a condus naţiunea pe un
drum anevoios, către dis-
trugere şi delapidare. Au fost
distruse cel puţin 1300 de
fabrici, combinate, între-
prinderi, cooperative
meşteşugăreşti, întreprinderi
de tot felul, comerciale, extrac-
tive, maritime, feroviare sau
agricole, totul s-a pulverizat
sau tăiat şi s-au vândut la fier
vechi. În tot acest timp zeci de
mii de locuri de muncă au
dispărut iar în locul lor a apărut
noua identitate naţională:
„şomerul”. Totul a fost distrus;
inclusiv învăţământul şi
sănătatea. În locul lor au
apărut instituţii producătoare
de semianalfabeţi şi de
diplome fără studii, iar unităţile
de sănătate au fost înlocuite cu
spitalele morţii, fără medica-
mente, fără bani de întreţinere
şi suficiente fără cadre med-
icale. Românii au fost invitaţi
să-şi părăsească ţară de către
Oligarhii Puterii Politice instau-
rate cu fast şi cu largul „vot al
românilor” manipulaţi şi mai
ales dezinformaţi. Securitatea
infiltrată în toate instituţiile de
stat a monopolizat puterea în
interesul propriu, dar nu şi-a
uitat prietenii şi rudele apropi-
ate, transformând rapid put-
erea politică, naţională într-una
de clanuri de partide şi de in-
terlopi mafioţi, iar rezultatul a
fost dezastros: țara a fot
sfâşiată şi devastată nemilos,
vândută la kg şi la bucată tu-
turor celor care ofereau mai
mult! 

Aşadar, am urcat

vretiginos în curba lui Gauss,
ajungand la apogeul distrugerii
naţionale, la dispariţia naţiunii
române. Suntem în „vârful”
acestei curbe. 

Acum, când oligarhii
puterii, îşi dau seama că să
ajuns la saturaţie, prin diverse
canale politice, inernationale
mai mult, sesizând pericolul
unor revolte populare, au gân-
dit un plan la fel de diabolic că
şi cel din ’90.

Prin readucerea în
prim-planul societăţii a unor
partide şi mişcări gen „Alba ca
Zăpadă”, dar manipulate din
umbră de mafioţii înfipţi la
ciolanul naţiunii. Ce doresc
aceştia? Timp, răgaz, să se
replieze, să mai acapareze noi
averi, să-şi refacă forţele şi să-
şi pună la adăpost clanurile şi
averea furată de la stat, de la
noi toţi! 

Astfel se inoculează
ideea că aceste partide,
mişcări, să între în jocul lor
electoral, în celebra „roata
norocului” electorală, ca fiind
soluţia cea mai bună, unde să
joace tot după regulile lor,
deoarece, nu-i aşa?!, totul este
democratic şi legal… Legal să
între în joc oricine doreşte, şi
are cu ce… Dacă are, dacă nu
să fie ajutaţi de băieţii deştepţi,
jocul este „free, ruletă se în-
vârte, iar noi fraierii plătim la
urmă toate cheltuielile lor!

Am văzut cu toţii în
2012 ce înseamnă ruleta
electorală, atât la referendum
cât şi la parlamentare, când în
total dispreț şi bătaie de joc, ei
sau ales singuri, tot ei şi-au
votat şi mărit numărul de par-
lamentari fără ca noi, fraierii,
să fim de acord sau nu. Asta
este ruleta electorală la
români… Tot aşa se va pro-
ceda şi în următorii ani, nimic
nu se va schimba… orice par-
tid şi/sau candidat care va intră
în acest joc nefast şi viciat, va
ajunge o marionetă la mâna
oligarhilor puterii.

În fond care va fi rezul-
tatul? 

Și cine mai are put-
erea să rabde încă 25 de ani?
Cine mai rezistă? Unde şi cum
vor fi atunci copii noştri,
generaţia lui ’90 şi 2000, în
special? Ce ne aşteaptă în
acest interval? Încă 25 de ani
de sărăcie de bugete gâtuite,
peticite! Haideţi să gândim
odată şi bine. Ce ne dorim? Ori
să schimbăm acest sistem
politic putred şi bolnav, ori să
mai suportăm încă 25 de ani,
poate şi mai mult, această ag-
onie, între libertatea adevărata
şi sclavie pe viaţă, între adevăr
şi minciună, între realitate şi
virtual.  

●
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Ce facem cu Țara?!Ce facem cu Țara?!

I.C Petrișan

„D„De ce?” – aş în-
treba toate partidele politice,
guvernul, serviciile secrete,
preşedinţia… De ce în iste-
ria creată de unii revizionişti
hungarişti privind autonomia
(„descentralizare”, zic unii
politicieni!) nu se sesizează
nimeni de soarta românilor
minoritari din unele zone
harghito-covăsnene, români
care sunt în ţara lor
discriminaţi, umiliţi, alungaţi.
Totul se opreşte la a da şi iar
a da tot mai multe privilegii
ungaro-secuimii, timp în
care extremiştii udemeristo-
pecemişti continuă isteria
intimidării românilor și a
maghiarizării lor.

„De ce?” – aş în-
treba moderatorii, analiştii
TV nu pomenesc niciodată
de drepturile românilor din
acele zone vechi dacice
unde s-au aciuat cu vre-
murile migratorii asiatici, fie
ei pecenegi, cumani,
agatârşi, unari, alţi turanici?
Românilor li s-au distrus
lăcaşele, mănăstirile, limba
şi religia.

De ce nu se
gândeşte nimeni din capul
ţării că descentralizarea

furibundă şi etnică – cum o
vor şovinii-revizionişti –
poate duce la destatalizarea
României? Pentru că asta
este planul lor: să îşi facă în
inima României o gubernie,

un paşalâc unguresc-secui-
esc! Cu o poliţie proprie,
„locală”, care să devină un
cal troian înarmat, subver-
siv! Or, vom ajunge să
creăm  garnizoane militare
pentru protecţia românilor,
cu câte un voievod român în
respectivul comitat-paşalâc
unguresc!

De ce nu se

interesează nimeni trans-
parent despre anacronismul
acelei legiuni secuieşti cu
efective şi pe teritoriul româ-
nesc, ce cuprinde aproape
mărimea unei divizi? În

fond, dacă la nivelul
populaţiei simple de unguri
sau români există multe
fapte bune cu reciprocitate,
de ce este antrenat tineretul
secuiesc pentru a lupta îm-
potriva fratelui său, în timp
ce un popă fără de Dum-
nezeu incită la ură şi
plănuieşte machiavelic îm-
potriva fraţilor creştini de

confesiune ortodoxă?
De ce se permite

retrocedarea unor imobile şi
terenuri ce au fost odată
luate românilor făcuţi iobag
ide către ocupanţii vremel-

nici cu şleahta lor de grofi,
fişpani, nemeşi, bicheri apoi
horthysto-bolşevici? O să
vină şi rămăşiţele otomane
să-şi revendice raiale, inclu-
siv beiul Kossuth, răspopitul
celebru (şi prin bătaia
primită de la Avrămuţ, craiul
munţilor)!

De ce mai suportăm
trădătorii proprii şi nu ne

unim împotriva lor, nu
ridicăm vocea în Europa,
pentru drepturile românilor
din ţara lor şi din
diasporă.Să învăţăm Tatăl
nostru şi Imnul naţional, să
fim buni români şi creştini.
Să rămânem de treabă, dar
şi să ne facem treaba
fiecare pentru neam,
credinţă şi ţară!

De ce ne spurcăm
toată ziua între noi la ore de
maximă audienţă pe la tv-uri
şi radio? Ne dăm moderni
sau deştepţi dacă înjurăm
ţăranul şi datina, pe românul
neaoş, în general? Ne
plictiseşte normalitatea
familială şi sexuală, pe unii
chiar biserica, şcoala
românească şi armata,
peisajul românesc, limba
română, firea şi sufletul
românului?! Ne enervează
Ţara Noastră? Părinţii şi
copii noştri?! Răspunsurile
să ni le dăm fiecare în
conştiinţa noastră, în ceasul
propriei judecăţi până la
Judecata de Apoi!

●

Țara unde toate preţurile sunt în creştere, doar preţul omului în scădere...Țara unde toate preţurile sunt în creştere, doar preţul omului în scădere...

George
Petrovai

NNu există zi de la
bunul Dumnezeu în care
românii să nu-şi dea în petec,
ba prin instituţiile ce se sufocă
sub greutatea birocraţiei tot
mai înfloritoare, ba prin
canalele de televiziune ce-şi
deversează aproape nonstop
dejecţiile garnisite cu publici-
tate şi premii, ba prin gropile şi
gunoaiele de pe străzi, pe
unde – în maşini de lux cu sus-
pensiile mâncate de datorii –
ciocoii vechi şi noi ai României
îşi plimbă suficienţele
îmbăloşate cu ticăloşii, pe
măsura vremurilor izvoditoare.

Tot ce se poate ca
pentru unii aceste aspecte, la
fel ca multe altele mai puţin
vizibile, să facă parte dacă nu
din pitorescul României, măcar
din originalitatea ei. Atâta doar
că-i genul de originalitate
balcanică mai degrabă
aducătoare de ponoase decât
de foloase, dacă e să ne luăm
după fraza lui Raymond Poin-
caré: “Ce vreţi, suntem aici la
porţile Orientului, unde totul se
înfăţişează mai puţin grav...”,
frază aşezată de Mateiu I.
Caragiale în deschiderea
primului capitol (Întâmpinarea
crailor) a senzaţionalului său
roman Craii de Curtea-Veche,
respectiv dacă în Istoria
românilor a lui Petre P.
Panaitescu (carte aprobată de
Ministerul Culturii Naţionale şi
a Cultelor în iunie 1942) luăm
aminte la îngrijorarea autorului
în legătură cu decăderea

morală după instaurarea epocii
fanariote: „Totuşi, poate cea
mai rea decădere a epocii fa-
nariote a fost cea morală. Într-
o vreme de umilinţă, când
toate erau de vânzare şi
corupţia era singura armă cu
care puteai obţine onoruri şi
bani, au dispărut vechile car-
actere dintr-o bucată ale
strămoşilor noştri. Această
decădere morală a lăsat urme
adânci în ţările noastre chiar
după epoca fanariotă, şi azi
încă oameni cu curaj şi cu
intenţii bune mai au de luptat la
înlăturarea ei (subl. mea,
G.P.).”. Iar acest „azi” de care
pomeneşte P.P. Panaitescu, s-
a prelungit până în zilele noas-
tre, căci perioada bolşevică –
un alt pietroi oriental legat de
gâtul românilor – n-a făcut
altceva în tentativa sa de
creere a omului nou (sclavul
laş şi delator de tipul homo so-
vieticus), decât să adâncească
până la desăvârşire decăderea
moral-spirituală a românilor,
începută în epoca fanariotă.

Nu-i greu de observat
că, în pofida lustrului de pros-
peritate afişat cu ostentaţie 
de către îmbogăţiţii
postdecembrişti, grosul
românilor o duce cât se poate
de rău, fapt care aşează
România la coada ţărilor din
Uniunea Europeană. Dar nu,
să nu ne facem iluzii că
această stare de lucruri se
datorează în exclusivitate
crizei mondiale şi că după
depăşirea ei, noi românii o
vom duce mult mai bine. Din
următoarele motive:

1) Rolul ce revine

politicului este întru totul ex-
agerat, în condiţiile în care ma-
joritatea oamenilor noştri
politici, odată ajunşi la gu-
vernare se dovedesc a fi ba in-
capabili până la întreg-
irea dezastrului economiei
naţionale, ba corupţi până în
măduva oaselor. Dovezi în
acest sens? Pe de o parte
absenţa totală a unui plan
anticriză şi apoi a unui plan co-
erent de dezvoltare naţională
(se pare că noi aşteptăm ca
celelalte ţări, după ieşirea lor
din criză să ne tragă după ele),
pe de altă parte valul de an-
chete şi arestări operate
deocamdată în rândul unor
ciocoi cu vechi state de servi-
ciu în ale tâlhăriei și minciunii,
pesemne în deplin acord cu
faimoasa zisă prezidenţială:
Legile sunt făcute de hoţi pen-
tru hoţi!... Căci în mult mai
mare măsură ca pe alte me-
leaguri, starea de spirit
românească reflectă raportul
etică-politică aşa cum este el
înfăţişat de către Aristotel în
Etica nicomahică: Dacă etica
stabileşte norma morală a indi-
vidului, normă valabilă pentru
toţi indivizii, deci aplicabilă la
nivel de cetate, politica, asig-
urându-i forţa coercitivă, face
din această normă o lege de
stat! Ori cum etica danubiano-
pontică are atâtea şi atâtea
carenţe care-o fac faimoasă
peste mări şi ţări, conform ra-
portului ilustrat în 
paragraful anterior, politica
dâmboviţeană nu poate avea
decât chipul pe care i-l vedem.

2) După cum lăsam să
se înţeleagă mai sus, criza

românească înseamnă o îm-
pletire de componente
(financiară, economică,
politică, socială, de identitate,
moral-spirituală), între care –
prin vechime şi perfidiile as-
cunse – se detaşează 
componenta (criza) moral-
spirituală. Prin urmare, marea
reformă a românilor, în
legătură cu care s-a bătut şi
continuă să se bată atâta
monedă, trebuie să pornească
din interior (de la mentalităţi,
concepţii şi deprinderi) înspre
exterior. De-abia atunci val-
oarea şi demnitatea umană vor
fi repuse în drepturi, iar oa-
menii nu vor mai fi apreciaţi, în
absenţa criteriilor morale, după
cele extraprofesionale
(diplome achiziţionate în
condiţii suspecte, bani, relaţii),
ci după indubitabile criterii pro-
fesionale, umane şi moral-spir-
ituale. Căci, după cum just
aprecia Henri Bergson, dacă
până şi în cele mai avansate
democraţii nu există criterii via-
bile pentru selecţia valorilor, cu
toate că pe-aici se ştie prea
bine că avuţia naţională
înseamnă în principal materia
cenuşie şi stocul de informaţii,
dimpotrivă, în România s-a
ajuns să fie căutat de către pa-
troni omul ieftin, pentru care
aceştia plătesc biruri mai mici
la stat.

Iată de ce se impune,
ca printr-o legislaţie adecvată,
să fie schimbate actualele ra-
porturi de neîncredere dintre
individ şi stat în fructuoase ra-
porturi bazate pe încredere şi
colaborare, astfel încât absol-
ventul de facultate, cu diploma

luată în cele mai onorabile
condiţii, să nu-şi mai
tăgăduiască la angajare studi-
ile superioare.

Tot aşa, de-abia când
în agricultura românească vor
fi statornicite altfel de relaţii
între producătorii care-i mai
avem şi stat, în calitatea aces-
tuia de principal beneficiar şi
procesator al produselor agri-
cole (statul, adică, să pună la
dispoziţia producătorilor
seminţe de calitate şi inventar
agricol, iar aceştia să se poată
achita de datoriile contractate
prin produsele realizate în con-
formitate cu cerinţele re-
gionale, naţionale şi europene
– iată, din nou, necesitatea
planului judicios întocmit! -,
produse care să fie
achiziţionate de stat la preţuri
stimulative pentru producătorii
autohtoni), de-abia atunci
România îşi va asigura nece-
sarul de alimente pentru con-
sumul intern (în momentul de
faţă importăm circa 75 la sută
din ele), precum şi importante
disponibilităţi pentru export, şi
tot atunci preţurile alimentelor
nu vor avea o statornică
tendinţă de creştere, iar
românii pesemne că nu se vor
mai călca în picioare,
aruncându-se ca disperaţii
asupra acelor produse, cărora
– din motive de ei ştiute – pro-
prietarii supermagazinelor
decid la un moment dat să la
scadă preţurile.

●
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Arhivarul de mesajeArhivarul de mesaje

Aurel
Brumă

UUn critic literar, un es-
eist, alăturat de mine
filosofilor în rostul lor platoni-
cian, își asumă mucenicia de
a decide valoarea esențelor,
cele care se cuvin păstrate și
puse pe polița orizontului
numit viitor. Or profesorul uni-
versitar Nicolae Crețu nu-și
limitează incursiunile
cunoașterii, a doua tinerețe
fiind amplu mobilată de varii și
neașteptate prezențe în
spațiul public, dincolo de
stricta delimitare pe care unii
ar încerca să i-o impună.

*

- Vi se aduc tone de
carte din care, selectiv,
extrageți titlurile care vor bine-
merita în viitor, în speranța că
atunci se va citi ceva mai
mult. Credeți în această
șansă? Dincolo de prezentul
sub sigiliul unui analfabetism
expansiv, dincolo de
neputințele, neputirințele fac-
torilor de decizie la nivel în
învățământ, de educație, de
cultură?

- Nu e o întrebare
bună, gut question, cum spun
anglofonii, ci e o întrebare
esențială. Fiindcă este rapor-
tul acesta dintre carte și zona
culturii în general, inclusiv
riscul pseudoculturii, dar și ra-
porturile dintre sfera culturii și
întreaga noastră viață, toată
realitatea contemporană cu
atâtea dimensiuni ale ei. În-
trebare foarte bună pentru că,
la ieșirea din cușca
comunistă, de pildă, în ma-
terie de editare (literatură și,
în general, carte) s-a trecut de
la măsurile luate, (măsuri care
exprimau teama regimului co-
munist de cultură, de carte,
măsurile luate pentru a limita
producția de carte, exista neb-
ulos, așa, sentimentul regimu-
lui comunist în frunte cu, mă
rog, geniul carpato-danu-
biano-pontic, că aici sunt en
posibilități de subversiune, de
subminare a minciunii, a ide-
ologiei comuniste - despre
asta vorbim; și atunci se luau
măsurile acelea, de pildă de-
butul se făcea într-un volum în
care erau cinsprezece-
douăzeci de autori înghesuiți
într-un deplin anormal) la ce
se întâmplă acum și nu e nor-
mal. Nu e normal că se
publică foarte multă
maculatură, asta este reali-
tatea, nu este nici o îndoială.
În România actuală suntem
ca în perioada de înaintea lui
Maiorescu în ce privește
conștiința valorii și a selectării
în materie de editare. Nu
reacționează nici critica.
Există tot felul de explicații.
Sunt momente de revoltă, ex-
presii ale revoltei unor
adevărați artiști sau scriitori
împotriva înțesării uniunilor de
creație cu pseudo-artiști, cu
pseudo-scriitori. Cărtărescu și
alții, mai puțin sau mai violent,

au dreptate pentru că această
impostură conjugată cu prin-
cipiile democrației, înclusiv în
interiorul acestor uniuni de
creație, duce la propulsarea
către vârfuri, în ierarhia uniu-
nilor de creație, a celor care
au ajutat la intrarea numerică
în uniuni a tot felul de impos-
tori. E clar că circuitul acesta
face difuze complicitățile și
vinovățiile existente. Cui
servește confuzia dintre un
artist și arta sa autentică și un
pseudo-artist cu un simulacru
de artă, consumerismul în
materie de artă? Nimănui.
Contra-argumentul pe care îl
auzi de obicei de la oameni
inteligenți din domeniul cul-
turii, chiar din ierarhia uniu-
nilor de creație, este că a
scrie și a publica nu face
nimănui rău. Decât să-ți dea
în cap, în stradă, decât să te
buzunărească, mai bine să
comită o prostie pe care o
pune mai întâi pe hârtie și pe
urmă vrea, eventual, să o și
editeze pe banii lui. Ăsta e
genul de contra-argument.
Dar trebuie să ne gândim și la
impactul acestei producții sub
orice barem al, mă rog, a
ceea ce este publicabil, im-
pactul asupra celor foarte
tineri, a celor care nu sunt
încă fortificați ca spirit critic.
Eu am auzit de zeci de ori
elevi, adolescenți care
îndrăgostiți de o fată pun și ei
pe hârtie niște versuri, acolo și
sunt convinși, știind ce se
publică, ce se editează în
general, că și ei sunt publica-
bili. Acesta-i circuitul, acolo se
ajunge prin indulgență
excesivă și prin tot felul de
combinații, alte interese.
Cumetrismul nostru, pilăria,
toate la asta duc. Nu este nor-
mal. Mi-amintesc de o lansare
la Casa Pogor cu mare tam-
tam (n-am să spun cine și a
cui rudă era), însfârșit, se
aștepta o masă îmbelșugată
după toate astea, și când l-am
văzut și l-am auzit cu urechile
mele pe Gheorghe Grigurgu,
care este un critic adevărat,
înălțând niște ditirambi acelei
adolescente care numai poetă
nu era ci doar cocheta cu
poezia, mă rog, scrisese și ea
niște narcisisme, comunica cu
ea însăși și, la sfârșit, am
ciocnit un pahar cu Grigurcu și
i-am cerut niște explicații la
care nu s-a mai ajuns. Poezia
în cestiune era, estetic
vorbind, sublimă sar lipsea cu
desăvârșire.

- Cred că în serelis-
tica dezvoltată până la statis-
tica falimentelor multiple, un
loc prioritar îl ocupă editurile.
Or într-o concurență
numerică, pentru a rezista,
mulți editori coboară garda,
ajung să proceseze
maculatură fără nici 
o remușcare sau, dimpotrivă,
clamând prioritățile
supraviețuirii. Și uite, con-
cluziv, vinovații reali sunt edi-
torii de carte care, trădând
jurământul cărturăriei, s-au
transformat în comercianți de
oarece, altceva decât

măslinele, topcareții sau
ridichile de lună.

- În zona asta de dia-
log, primele lucruri care mi-au
venit în minte sunt legate de
amintirile mele din perioada în
care am condus Editura Ju-
nimea, (vreo trei ani și
jumătate), și mergeam la în-
tâlnirile de la București sau la
târgurile de carte, la festivaluri
dedicate cărții. Era o perioadă
foarte grea pentru editurile de
stat și nu știusem în ce îmi
bag capul. Pleșu era atunci
ministru al culturii. Accep-
tasem postul de director con-
vins, crezând că răspunde la
ceea ce constituie miezul pro-
fesiei mele: mă voi pronunța
asupra manuscriselor. Edităm
sau nu edităm noi, eu și
bineânțeles, redacția. Am de-
scoperit atunci manuscrise
aflate la tipar, gata să fie
lansate pe piață, care a trebuit
să fie retrase fiindcă erau
lingușitoare față de
Ceaușescu. Apucaseră însă
să intre pe vechile făgașe. Au-
tori cu explicații mult mai tere-
stre decât calitatea artei lor și
care aveau relații cu unii din
editură. Au plecat redactori,
au venit alții, pe care îi
cunoșteam și în al căror spirit
critic aveam încredere încă de
când îmi erau studenți. Mirel
Cană, de exemplu, un foarte
bun prozator de nivel național
care semnează Șerban
Alexandru. Constantin Dram
și alții sunt redactori care au
venit acolo aduși de mine. Îi
știam, îi cunoșteam, credeam
în spiritul lor critic. Însă ceea
ce m-a distanțat rapid față de
iluziile cu care am intrat a fost
mecanismul comercial, finan-
ciar al actului de editare. O
editură de stat era atunci
legată de tot felul de reguli:
trebuia să faci anchetă de tiraj
în sistemul librăriilor. Primeai
răspunsurile și între timp se
schimbaseră prețurile. Era pe-
rioada lui Petre Roman ca
prim-ministru, când prețurile
se schimbau de la o lună la
alta, când, conform
declarațiilor acestuia, indus-
tria românească era bună de
dus la fier vechi iar clădirile
adiacente bune de produs
moloz. Atunci am avut o
creștere galopantă a
șomerilor, pierderea piețelor
de desfacere, dar s-au
îmbogățit câteva sute de oa-
meni din România.

- Dar a crescut
numărul scriitorilor...

- ...și a scăzut
numărul cititorilor cumpărători
pentru carte și, după părerea
mea, vina aparține în primul
rând criticii literare și criticii în
general, pentru că și în dome-
niul artelor plastice se pun
probleme de felul acesta, și în
domeniul artei teatrale prin
renunțarea la criteriile de cali-
tate în ce privește repertoriile.
Artiștii plastici care s-au mod-
elat pe ce se vinde mai ușor și
mai ales străinilor care nu în-
totdeauna dau dovadă de
prea mult bun gust, ș.a.m.d.
Și, întorcându-mă la problema

editării cărților, sigur că nimeni
nu se gândește la asta, nici
noi doi, nici nimeni dintre cei
care vor o cultură de calitate.
Să ne întoarcem la ”cenzură
comunistă”, la un sistem oare-
care de a controla trecerea
aceasta dintre manuscrisul
produs de cineva și actul edi-
torial?Nu. Nu trebuie să existe
cine știe ce ”tutelă”, ”obroc”
pus pe. Dar ar trebui să
funcționeze bine, foarte bine
un mecanism, un proces de
întreținere în alertă a gustului
public, de prevenire. Aș vrea
să văd la festivalurile de carte
și la târgurile de carte, inclusiv
la Iași, oferirea de premii neg-
ative, ”zmeura” pentru cea
mai proastă carte, pentru cea
mai proastă ilustrație,
modalități care contribuie la
educarea gustului public. Ar
trebui ca, alături de ”Ziarul de
Iași” să existe și alte ”voci” de
exprimarea critică asupra
cărții și mă refer la presa de
tiraj. Sigur, altceva este cu re-
vistele literare cum Convorbiri
literare, Timpul, Cronica
veche și altele. Vorbesc de
ziare. Tradiția noastră
interbelică. Marii noștri critici,
și Călinescu, și Vianu, și
Cioculescu, Vladimir Streinu -
toți, toți erau colaboratori ai
marilor cotidiene ale timpului.
Aveau rubrică.

- Antenele de emisie
culturală...

- Exact. Care formau
gustul public. Ziare cum
Curentul erau citite de mil-
ioane de oameni în România
interbelică. Sigur că se forma
un gust. Asta nu înseamnă că
nu era și un public dornic de
”Elevul Dima dintr-a șaptea”
sau de unele scrieri mai
subțirele, chiar de ale lui Ionel
Teodoreanu care uneori
păcătuia și el prin concesii
prea mari făcute unui astfel de
gust, mizând pe vânzarea
bună a cărților. Și era dintre
scriitorii cei mai bogați. Sigur,
Ionel Teodoreanu are opere
mari care rămân. Asta este o
altă față a discuției. Circuitul
acesta socio-cultural al lec-
turii, al distribuirii prin bib-
lioteci, ar trebui să aibă niște
criterii de valoare bine puse în
evidență. România este una
dintre puținele țări din lume în
care nu se fac aceste
delimitări. Aeroporturile din
străinătate sunt pline de cărți
cumpărate la plecare și aban-
donate la sosire. Nimeni nu le
ia cu gândul să le pună în bib-
lioteca de acasă. Ele poartă o
banderolă care nu
consemnează literatura de
consum deși asta este ideea,
asta spune: e vorba de o carte
comercială. Autori specializați
în lovituri de acestea, editori-
ale, (Barbara Carsen e un
nume mare), sunt posesoare
de averi fabuloase, se
ecranizează aproape tot.
Câștigă din carte, câștigă din
film dar asta nu înseamnă că
astfel de autori sunt în prim-
planul valorii.

- Cartea este un doc-
ument special, așa cum și o

pictură, o mărturie a timpului
existenței scriitorului cu iner-
entele prelungiri în viitor ori
scufundări în timpul con-
sumat. Prezumția de
nevinovăție a lipsei de valoare
a unei cărți ar putea fi
acceptată sau reformulată
mai târziu în zona strictului
document? Mă-ntreb și întreb.

- Există un soi de
tranfuzii, o anumită fluiditate
cum vasele comunicante din
fizică. Ei, nu poți separa
nivelul școlii, al
învățământului, nivelul mas-
media care, în momentul de
față, exercită un impact mai
puternic decât școala în for-
marea celor tineri și în ”for-
marea continuă”, cea a
adulților. Nimeni nu se
lipsește de televizor. Dacă s-
ar face o statistică s-ar vedea
că ultimul lucru de care se
lipsesc românii este televi-
zorul. Bun. Este o captivitate,
o dependență față de imag-
ine. Sunt și explicații: în toată
lumea s-a produs acest pro-
ces în defavoarea culturii
scrise, într-o anumită măsură.
Dar toate astea, la noi, iau
forme mult mai caricaturale.
Sigur că există o coeziune,
din păcate negativă, care
duce în jos, între nivelul politi-
cienilor noștri și problemele
culturii în ansamblu. Foarte
mulți ajung acolo numai pe
circuitul cotizării electorale,
grase, funcție de nivel (parla-
ment, consiliul local) sunt
coagulați de interesele unui
partid, companii, firme . Or
toate acestea la ce pot duce
decât la un gen de neo-fanari-
otism? Contribuabilul de azi
este omologul plătitorului la
Înalta Poartă, cel care suporta
atunci, suportă și acum
”pierderile” de pe circuitul fa-
nariot. Nu-i înțeleg nici pe oa-
menii din justiția românească,
care de atâtea ori este
detestabilă pentru că
grangurii primesc pedepse cu
suspendare iar pungașii
mărunți, găinarii, ăștia sunt
pedepsiți crâncen. Dar nu
vreau să exagerez. Sigur nu
toți oamenii din justiție aparțin
acestei formule dar e bătător
la ochi cu suspendarea
aceasta care se aplică mai
ales la cei cu mare moft în ei
și cu spete cumetriste, bal-
canice. Este grav, foarte grav,
că în ochii românului obișnuit,
cel care încă mai are în-
credere în instituții, încă ar
vrea să creadă și în armată,
și-n justiție, și-n biserică și ar
vrea să creadă și în parla-
ment, și-n guvern. Nu cred, de
ce să fii dornic să crezi în ele?
Vrem să credem în ele. Dar
cum să ajungi acolo? Ce se
întâmplă? Ce-i cu această
mare înșelătorie a pluralismu-
lui nostru în care esența
morală a multora dintre politi-
cieni este exact aceeași și de
aceea trec așa de ușor dintr-o
barcă în alta.

●



Ghimpele Națiunii

Dacă nu pentru noi, atunci pentru cine?!Dacă nu pentru noi, atunci pentru cine?!

Cezar 
A. Mihalache

DDacă ar fi fost isteț,
ar fi putut forța mâna
președintelui pentru promul-
garea imediată a CAS-ului
printr-o formulă filosofic-
doctrinară: „Dacă nu acum,
atunci când?!”. Și nu s-ar fi
supărat nimeni pentru uz-
itarea unui șablon parafrazat
poate până la saturație în alte
epoci. Așa, în schimb, a arun-
cat în spațiul public un soi de
avertisment care poate gen-
era multe discuții alarmiste:
„Dacă nu facem acum reduc-
erea CAS, înseamnă că nu o
să mai putem să o facem
niciodată!”. Prin „niciodată”
înțelegând anii rămăși din gu-
vernarea socialistă, nu doar
„fatidicul” an 2015! Așadar,
fără puncte de suspensie in-
sinuante, fără rictusuri de
ciudă care să ne convingă că
„nu se va mai putea” din
cauza orgoliilor și frustărilor
sale și nu din cauza unei
eventuale degradării a
situației social-economice a
țării…

Or, întrebare de ce
este atât de încrâncenerat
Victor Ponta în a impune re-
ducerea CAS-ului acum?
Cine îl strânge cu ușa? Pen-
tru că, dincolo de surogatele

discuțiilor prin care se caută
motive electoral-populiste în
orice decizie
guvernamentală, mai ales
acum, înaintea
prezidențialelor, nu rămâne
nimic. Sau poate că
scenariștii de la Palatul Victo-
ria urmăresc, de fapt, trans-
formarea CAS -ului într-un
meci de acuze populist elec-
torale pentru a distrage
atenția de la alte „crize”?!

Astfel, pragmatic,
Victor Ponta nu ar avea de ce
să fie atât de înverșunat în a
vedea promulgată, cu orice
preț!, legea de reducere a
CAS-ului (iar replicile cu
Palatul Cotrocenii pe această
temă au fost prea „conton-
dente” pentru a crede că era
vorba doar de o simplă
răfuială!). Electoral, dimin-
uarea CAS nu i-ar aduce mai
nimic lui Ponta. Pentru că nu
masele ar fi eventual avanta-
jate, ci marile companii. Ca
eventuali „sponsori”. Dar și
aici lucrurile sunt sub se-
menul întrebării. Pentru că
puținul pe care l-ar câștiga
companiile din reducerea
CAS -ului oricum nu ar
acoperi nici măcar o parte din
ceea ce pierd în prezent în
urma taxelor noi introduse
(de la supracciza pe com-
bustibili la infama taxă pe
„stâlpii” care țin companiile pe

piață) și a creșterii costurilor
în urma măririi în etape a
salariului minim obligatoriu.
Mai ales că acesta din urmă
reprezintă, de fapt, criteriul
care determină o companie
să-și mărească ori numărul
de angajați! Și nu „câștigul”
reprezentat din ceea ce ar
rămâne din reducerea CAS-
ului „la angajator”.

Desigur, forțarea im-
punerii CAS poate fi privită și
ca o ultimă exprimare a
suveranității guvernamentale
în luarea deciziilor econom-
ice. Ceea ce ar înseamnă că
FMI s-a retras în acest an
(electoral) pe tușa impuner-
ilor doar pentru că are anga-
jamentul guvernanților de a
tăia, începând cu 2015, tot
ceea ce nu s-a tăiat la timp.

Și poate de aici se
trage și indecizia lui Victor
Ponta de a-și asuma viitorul
de guvernare într-o formulă
sau alta! Ba, poate tocmai de
aceea și damele de com-
panie politică de pe dreapta
eșichierului, pentru că asta
sunt candidații dintre
candidații candidaților dreptei
(!), primadone cu aere
politice, nu politicieni, se
zvârcolesc și se pierd în și din
fața deciziei de a lupta în mod
real cu nenumitul dar insinu-
atul candidat dintre
necandidații stângii. Căci,

după fuga în ritm allegro a lui
Crin Antonescu, după aban-
donarea festina lente, cu
greutate sub greutatea unor
răspunderi (venite poate și
din trecut), a lui Vasile Blaga,
care a predat partidul,
dreapta liberală este pe cale
să furnizeze un candidat care
să nu pericliteze, de fapt, dru-
mul stângiii (și) spre Palatul
Cotroceni!

Și asta pentru că
dreapta este pe cale să
producă o monstruoasă
trădare, nu doar a propriului
electorat, ci a intereselor țării.
A țării în sine…

Și pare tot mai prob-
abil scenariul unei retrageri a
lui Iohannis înainte de turul al
doilea al alegerilor
prezidențiale. Fie se va re-
trage „glorios”, pentru a nu fi
ajuns din urmă de o decizie
de incompatibilitate care să
lase țara fără președinte ime-
diat după alegeri ori în 2015
(un an greu, că doar a
pronosticat printre mușcături
de buze Victor Ponta!), fie,
dacă această decizie va
părea improbabilă, va face un
umil pas de retragere (în nu-
mele intereselor Grivco)!

Și nu ne putem căina
neșansa pe care am avut-o
prin nepromovarea pe post
de candidat al dreptei liberale
a lui Crin Antonscu. Pentru că

scenariul retragerii la co-
manda Grivco (Jilava?) ar fi
fost același. Poate doar cu
singura opțiune de a face
acest lucru în formatul umil și
nu pentru a nu periclita starea
politică a națiunii în 2015, în
cazul lui Crin Antonescu nex-
istând opțiunea unei
incompatibilități pentru ceva
ca formă de extragere a fisei
de dreapta din tonomatul cu
variantă introdusă a alegerilor
prezidențiale.

Și atunci, dacă în
mod real nu are de ce să
forțeze populismul electoral,
neavând de ce să investeasă
în contrabalnsarea cu
pomeni și oferte electorale
manifestările contracandidat-
ului dreptei liberale (ceilalți, ai
dreptei neunice, dacă vor mai
fi, oricum nu contează!), de
ce forțează Victor Ponta in-
troducerea CAS-ului?

Un CAS despre care,
în acest moment, un lucru se
poate spune cert: nu este o
formulă populist-electorală
pentru că nu vizează grupul
țintă al sacoșei electorale,
fiind un element mai rafinat,
pentru mariile companii.

●

Lumea privită prin fundul paharului!Lumea privită prin fundul paharului!

George
Petrovai

Că se consumă
nepermis de mult alcool în
România de azi, o ştie
oricine. S-a băut pe rupte şi
înainte vreme, de pildă
înainte de Decembrie ’89…
Măcar atunci s-au luat nişte
măsuri prohibitive : interz-
icerea consumului de alcool
în localuri înainte de ora 10,
controale severe, amenzi
usturătoare, mă rog, un set
de măsuri coercitive care
înfricoşau pe unii
comercianţi (cei mărunţi şi
fără relaţii), chiar dacă pen-
tru consumatori – mai ales
pentru cei dependenţi de al-
cool -, efectul acestor
măsuri a fost aproape con-
trar celui scontat.

Foarte curios cum o
parte însemnată dintre se-
menii noştri nu văd pădurea
din cauza copacilor! Altfel
spus, dumnealor devin ex-
trem de susceptibili la orice
măsură de asanare socială,
prin urmare, descoperind
peste tot ofense la adresa
personalităţii lor (sic !), iată
că-şi utilizează dramul de
energie întru exacerbarea
ambiţiei îndărătnice şi ni-
hiliste, iar nu pentru trezirea
cuminţeniei harnice şi rod-
nice. Chiar nu se ştie că în
America anilor treizeci –
America liberă, democrată

şi putredă de bogată - a fost
decretată prohibiţia alcoolu-
lui ?! (Drept este că taman
în această perioadă s-a
consumat pe ascuns mai
mult alcool, făcut şi
contrafăcut, decât înainte
de prohibiţie, din cauza
îndârjirii cetăţenilor ce se
simţeau lezaţi în drepturile
lor, şi graţie destoiniciei
reţelelor mafiote, conduse
de oameni atotputernici şi
necruţători, de teapa cele-
brului Al Capone.) De

asemenea, să fie pentru
(unii) români complet negli-
jabil faptul că în mai toate
ţările europene (dar nu
numai în Europa) se caută
modalităţi eficace (prepon-
derent în plan moral), întru
stăvilirea consumului ex-
agerat de alcool, cauza atâ-
tor şi atâtor boli
neiertătoare, ori a celor mai
multe accidente mortale de
circulaţie şi de muncă?…

Ei bine, după

părerea unora, eveni-
mentele din Decembrie
1989 au avut menirea de-a
reda românului libertatea
atâta timp arestată de mi-
jloacele de coerciţie comu-
niste, o libertate înţeleasă
din păcate ca un libertinaj,
adică fiecare să facă ce-l
taie capul, nu tu legi, nu tu
oprelişti morale, un ghiveci
social în care musai se
evidenţiază cel fără obraz
ori cel cu coate tari. Aşa că
pretutindeni în România

posdecembristă s-au
înmulţit la modul alarmant
locurile de băut şi
destrăbălare, aşa că oa-
menii descurcăreţi ai aces-
tui neam urgisit s-au pus pe
căpătuială (legală şi ilegală)
şi pe petrecere. La tot colţul,
hop ! o dugheană, centrele
oraşelor gem de buticuri,
cârciumioare şi felurite
prăvălioare, comerţul româ-
nesc se sufocă de mulţimea
privatizaţilor dubioşi şi a

speculanţilor groşi de obraz
(tuciuriu), iar omul de rând
îşi îneacă aleanul izvodit de
suprasarcina concurenţei,
într-un pahar de băutură cu
iz cosmopolit.

Acum, după atâtea
scumpiri, ce va mai fi?…
După această întrebare
retorică, fie-mi îngăduit să
spun ce-ar trebui să fie. Să
fie mai puţine localuri şi
magherniţe împuţite unde
se desfac băuturi alcoolice,
multe dintre ele fiind mult
departe de cerinţele minime
de igienă pe care le
incumbă un local decent:
toalete igienice, chiuvete,
săpun, feţe de mese şi pa-
hare curate, curăţenie pre-
tutindeni.

Cum se poate stârpi
epidemia de crâşme? Sim-
plu de tot. Primăriile n-ar tre-
bui să elibereze ori să
reînoiască cu atâta uşurinţă
autorizaţiile de funcţionare
ale tuturor solicitanţilor,
oricât par, ba chiar se
dovedesc aceştia de
suspecţi! Mai mult, chiar
bunilor platnici şi celor ce
înţeleg să respecte cu
stricteţe regulile unui comerţ
civilizat şi de bun gust, ar
trebui să li se perceapă taxe
suplimentare de
funcţionare. În felul acesta,
mulţi dintre crâşmarii în
exerciţiu şi dintre cei în de-
venire, ar renunţa la pla-
nurile lor de natură etilică şi

şi-ar îndrepta abilitatea spre
sectoare mai puţin
dăunătoare pentru
sănătatea biologică şi
morală a comunităţii.
Negreşit că faptul acesta ar
contribui într-un mod
hotărâtor la o mai bună uti-
lizare a energiilor care în
clipa de faţă naufragiază ori
chiar se îneacă în alcool,
implicit la o mai bună
pregătire a naţiunii române
pentru îndeplinirea sarcinilor
asumate în faţa străinilor şi,
de ce nu, în faţa generaţiilor
viitoare.

Să fi devenit Româ-
nia o ţară de consum, mai
exact o ţară istovită şi unde
se consumă pe rupte?! De-
sigur, producţia fără consum
este un nonsens. Dar nu la
noi, unde se consumă mult
mai mult decât se produce.
România a devenit nu
numai un partener puţin
credibil, adică o piaţa
periferică de desfacere a
produselor străine de cali-
tate îndoielnică, ci şi un de-
pozit de deşeuri la cheremul
indezirabililor interni şi ex-
terni.

Pentru onoarea şi
demnitatea României de
ieri, de azi şi de mâine,
haideţi să privim realitatea
cu ochiul limpede, iar nu
prin drojdia alcoolului din
pahar!

●


