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„Ar trebui să se pună un grătar

la intrarea în orice suflet. Ca să

nu se bage nimeni în el cu

cuţitul.” 

- Marin Sorescu
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Umiliți până la capăt!Umiliți până la capăt!

Cezar 

Adonis Mihalache

ȘȘi ce dacă mii ce
români au stat la coadă pen-
tru a vota? Și ce dacă
alegerile din Diaspora s-au
„jucat” ore întregi cu casa
închisă? Recompensarea
actorului cu rol de ministru
delegat pentru Românii de
Pretutindeni cu o funcție, fie
și în alt minister, era proba-
bil trecută în acordul mo-
mentului. În România
lucrului deja bine făcut; pen-
tru ei…

Și ferice faptul că
Victor Ponta nu a ieșit
președinte! Căci, pesemne,

actorul care a ocupat funcția
de ministru delegat pentru
românii de pretutindeni ar fi
primit chiar rolul de ministru
plin al culturii. Așa, recom-
pensa a venit printr-o funcție
de secretar de stat la minis-
terul culturii de sinecuri. Pe
statul de plată al prestato-
rilor care au contribuit la ten-
tativa de impunere a
plagiatorului în funcția de
șef al statului. Și care își
primesc acum, rând pe
rând, „arginții”.

Pe listă
aștepta dară și Bogdan Sta-
noevici… Că doar nu era să
se ducă pe un salariu de
mizerie la teatru să facă pe
actorul după ditamai
prestația guvernamentală.
Totuși, parcă prea repede
au fost împinse lucrurile în
recuperarea prestatorilor
pontanieni în aparatul gu-
vernamental seria IV-a. Mai
ales în cazul fostului min-
istru delegat care nici nu a
apucat să-și ia lucrurile din
minister după demiterea
pentru eșecul votului în Di-
aspora. Și care primește

acum o simbrie bugetofagă.
Or, cum să nu ne

privească actorul cu un ochi
care parcă râde de plânsul
nostru?! Căci, nu numai că
nu a primit un rol de povesti-
tor la secretariatul DNA, în
interpretarea-epilog a
urmării penale în dosarul Di-
asporei, dar iată că revine în
forță pe scena prestatorilor
asigurați cu simbrie la stat
pentru implicarea în
coborârea cortinei roșii
peste dreptul de vot al
românilor.

Și este o nouă
palmă dată Diasporei…
Care dacă tot a protestat
față de anumiți consilieri pe
care i-a adus Klaus Iohannis

pe scena mare a Cotroce-
nilor, primesc acum, ca
răspuns, numiri pe scena
mai mică de la Palatul Vic-
toria. Iar totul începe să
semne cu un act-butadă din
piesa regizată mioritic pe
scenografia nemțească cu
libret uslist. Lipsește 
doar transmiterea teatrului
coabitării pe frecvențele An-
tenelor pentru a avea
perfecțiunea colaborării, în
rest toate piesele sunt la
locul lor.

În acest fel, piesa
„România lucrului bine
făcut” se transformă, act cu
act (de colaborare), în
sceneta unei Românii în
care, pas cu pas, politic, lu-
crul bine făcut e cel impus
tăcut. Sau poate România
umilinței bine impusă!

Și nu au trecut decât
câteva zile de când Victor
Ponta, în rolul milogului, se
ruga de români să-i acorde
timpul necesar pentru a
înțelege unde și cum a
greșit la alegerile
prezidențiale. De fapt, era
vorba de timp pentru

așezarea „prestatorilor” într-
un guvern… bine făcut.
politic.

Ce va face Stanoe-
vici pentru cultură? Să
sperăm că nimic! Căci,
alminteri, dacă va găsi de
cuvință să-și lase amprenta
în domeniu, e de așteptat
să-i trimită pe actori și scri-
itori, că „e plăcut să stea la
coadă”, la ghișeele umilinței
pentru Drepturile de autori.
Pentru că o vreme nu or să
mai fie cozi la secțiile de vot,
din lipsă de alegeri (neantic-
ipate într-o coabitare tot mai
predictibilă), așa că posi-
bililor „agitatori” anti-sistem
bine făcut o să li se dea de
lucru la ghișee! (Când se

ocupa de Diaspora, actorul-
ministru identificase drept
„agitatori” românii care,
după 11 ore de stat în frig,
începuseră să protesteze;
acum, agitatorii vor fi căutați
probabil în rândul scriitorilor,
publiciștilor!).

Adevărul e că pentru
(ne)contribuția lui, Stanoe-
vici ar fi meritat un post de
consilier la Cotroceni. În
fond, fără el, Diaspora poate
nu s-ar mai fi revoltat, iar
Klaus Iohannis nu mai ieșea
președinte! Sau poate de-
spre cine și cum să preia din
foștii prestatori pe ștatele de
plată de la un „palat” ori altul
discută, de fapt, Klaus Io-
hannis și Victor Ponta la în-
tâlnirile lor săptămânale! 

●

După gândul şi faptele noastre!După gândul şi faptele noastre!

Dominic

Diamant

PPământul românesc
e raiul ce l-a zămislit pe cel
mai însemnat şi strălucitor
sfânt al acestui neam, cel ce
va veghea la căpătâiul lui şi-
i va ilumina trezia în eterni-
tate, cel ce s-a jertfit prin
întreaga-i dăruire spiritului şi
geniului acestui popor, prea

mult şi pe nedrept încercat
de toate vitregiile istoriei, cel
ce a fost şi va rămâne
luceafărul liricii româneşti cât
va fi lumea pe pământ, poe-
tul nepereche Mihai Emi-
nescu.

S-a întâmplat într-un
moment astral... Atunci s-a
ivit, spre cinstea şi demni-
tatea naţiunii noastre. O dată
aniversară ce ne umple su-
fletele de mândrie şi bucurie.

Din păcate, acest
moment unic e tratat cam de
multişor într-un mod festivis-
tic, prin sărbători de paradă
în care cortegiile de admira-
tori amatori îşi umflă piep-
turile şi fac un tămbălău
encomiastic lipsit de demni-
tatea şi cunoaşterea
necesară a vieţii şi operei
celui aniversat. Tamtamul e
reiterat anual, cu aceleaşi
trâmbiţe şi surle ruginite şi
hodorogite. După care, totul
cade în uitare, doar
ignoranţa şi necunoaşterea
văzându-şi de drum mai de-
parte prin negura vremii.

Poetul nostru
naţional a avut parte de nu-
meroase şi temeinice ex-
egeze româneşti şi străine.
Lumea întreagă îl cunoaşte
şi-i acordă interesul bine-
meritat.

Numai la noi, în afară
de sărbătorile de paradă, nu
se face mai nimic. Degeaba
urlă precum câinii la lună
cercetătorii eminescologi,
dedicaţi trup şi suflet
fenomenului, pentru a se
trece la studiul riguros şi de
masă al poetului! Degeaba
se consumă atâta energie

pentru a se demonstra nece-
sitatea înfiinţării unei Acade-
mii Eminesciene care să
acopere toată ţara! Degeaba
există atâţia oameni care-l
iubesc cu adevărat pe cel
mai însemnat şi 
strălucitor sfânt al 
neamului, dedicându-şi viaţa
cunoaşterii şi popularizării
lui!

Cei ce ne conduc
destinele n-au ochi şi urechi

pentru asemenea fleacuri.
Lumea noastră, cotropită şi
devorată de flagelul politic,
se zbuciumă zadarnic pentru
interese prea pământeşti şi
caduce, pentru a mai avea
timp şi de aşa ceva.
Ticăloşia, corupţia, minciuna,
jaful, păruiala, strâmbele şi
loviturile sub centură, media-
tizate în exces, sunt sarea şi
piperul nenorocirii noastre
zilnice.

Tot orbul poate
vedea cum această scumpă
ţărişoară se tot duce pe to-
boganul prăpastiei, într-o
iresponsabilă veselie, dar ni-
meni nu mişcă niciun deget
pentru eforturile esenţiale.De
parcă am fi blestemaţi la sin-
ucidere. Lehamitea şi
imensa amărăciune care mă
copleşesc m-au determinat
să scriu aceste nedorite rân-
duri, acum, când întreaga
suflare românească ar trebui
să cunoască din scoarţă-n
scoarţă opera poetului nos-
tru nepereche şi să-i ani-
verseze naşterea într-un
luminos climat de mândrie şi
bucurie pe măsură.

Păcat de tine, popor
român! Păcat de tine,
naţiune! Meritam o soartă
mai bună. Prietenii de aici şi
de pretutindeni ştiu ce spun
şi suferă ca şi mine.Probabil
că ceilalţi prieteni, ştiţi bine
dv. la cine mă refer, nu pot
suporta nici gândul de a ne
vedea feiciţi.

Fie ca Cel de Sus să
ne judece pe toţi după gân-
dul şi faptele noastre!

●
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România - prima ţară din lume unde Biblia a fost România - prima ţară din lume unde Biblia a fost 
transpusă integral în versuri cu rime!  transpusă integral în versuri cu rime!  

Cristian 

Petru Bălan

MMă consider unul
din cei mai norocoşi oameni
deoarece, acum când vă
scriu, am în faţa mea prima
Biblie din lume scrisă în ver-
suri cu rimă. Majoritatea oa-
menilor a auzit că pe întreg
globul există aproximativ
3000 de limbi, fiecare cu di-
alectele şi graiurile ei. Deşi
Biblia este singura carte
tradusă majoritar în nu-
meroase limbi ale lumii,
încă nu se poate spune că
ea s-a tradus în toate cele
peste 3000 de limbi ci, inte-
gral şi cu precizie, în cca
800 din ele, dar suntem
informaţi că în numai 15 ani
fiecare om de pe pământ va
putea citi această carte în
limba lui. Traducătorii de la
"Wycliffe Biblie", cea mai
mare organizaţie de traduc-
ere a Scripturii, cred că
până în 2025 se poate tra-
duce Biblia şi pentru cele
2200 de limbi în care nu
este tradusă. Pentru a
putea duce la bun sfârşit
campania de traducere, se
fac eforturi de strângere a
resurselor de bani, estimate
la 1 miliard de dolari. Şi
totuşi, vestea bună este că
Sfânta Scriptură este destul
de cunoscută în peste 3000
de idiomuri, dar nu cu tra-
duceri integrale. Aşadar, nu
există nici o limbă de pe
glob în care să nu fi fost
tradusă măcare o mică
parte din ea, îndeosebi din
Noul Testament.

Biblia (substantive
plural grecesc care
înseamnă "Cărţile" - 66 de
cărţi - are două părţi:
Vechiul Testament şi Noul
Testament, ambele cu mai
mulţi autori (Vechiul Testa-
ment - începe a fi scris cu
1500 de ani înainte de Hris-
tos şi conţine următoarele
cărţi canonice: Geneza, Ex-
odus, Leviticul, Numeri,
Deuteronomul, Iosua,
Judecători, Rut, 1. Samuel,
2 Samuel, 1 Împăraţi, 2
Împăraţi, 1 Cronici, 2
Cronici, Ezra, Neemia, Es-
tera, Iov, Psalmii, Pildele
sau Proverbele, Eclesiastul,
Cântarea Cântărilor, Isaia,
Ieremia, Plângerile lui
Ieremia, Ezechil, Daniel,
Osea, Ioel, Amos, Obadia,
Iona, Mica, Naum,
Habacuc, Tefania, Hagai,
Zaharia, Maleahi, Noul Tes-
tament: Matei, Marcu, Luca,
Ioan, Faptele Apostolilor,
Romani, 1 Corinteni, 2 Cor-
inteni, Galateni, Efeseni,
Flipeni, Coloseni, 1 Tesa-
loniceni, 2 Tesaloniceni, 1

Timotei , 2 Timotei, Tit, Fil-
imon, Evrei, Iacov, 1 Petru,
2 Petru, 1 Ioan, 2 Ioan, 3
Ioan , Iuda, Apocalipsa.)

Trebuie să subliniez
faptul că, de-a lungul a mai
bine de trei milenii, nimeni
niciodată nu s-a gândit ca
această capdoperă să fie
redată într-un limbaj poetic
care să aibă ritm, rimă,
forme prozodice fixe şi figuri
de stil, iar această
îndrăzneaţă încercare iată
că ne onorează să fie făcută
chiar pe plaiurile mioritice,
de către un poet din Cluj-
Napoca, românul Ioan
Ciorca. Las la o parte faptul
că - trecătoare, timide şi
foarte mici încercări - s-au
făcut sporadic în diferite
limbi ale lumii, dar numai din
cartea psalmilor şi a prover-
belor ori simple rezumări
poetice din alte capitole, dar
marea Biblie, această
capodoperă în totalitatea ei,
uriaşa Biblie, nimeni, abso-
lut nimeni, nu a încercat să
o versifice vreodată... Şi iată
de ce: A versifica Biblia
(peste 1220 de pagini) este
o muncă enormă, colosală
şi foarte responsabilă, 
necesitând eforturi
supraomeneşti. Unii cred că
aşa ceva nici nu ar mai fi
necesar de vreme ce avem
deja suficientul text original
sau că nici nu se poate
încerca un asemenea ex-
periment inutil. Ei nu au
dreptate. De aceea se
înţelege că fără invocarea
inspiraţiei care să vină de la
Duhul Sfânt, o asemenea
muncă de Sisif poate deveni
riscantă, ducând la confuzii
teologice şi la modificări de
conţinut. A versifica chiar şi
o singură pagină din Sfin-
tele Scripturi presupune cat-
egoric o chemare specială,
binecuvântări divine, dar şi
un travaliu deosebit de ex-
tenuant (Biblia în versuri
româneşti a ieşit de 2045 de
pag. !), iar clujeanul nostru
vedem că s-a achitat onora-
bil de el, cu toată cinstea, cu
toată dragostea şi cu toată
grija pentru nealterarea
mesajului original, dorind ca
greşelile să nu existe deloc
sau să fie cât mai mici cu
putinţă. Bravul poet român
ştia din capul locului la ce
riscuri se expune, ştia bine
că este întru totul
răspunzător pentru distor-
sionarea chiar şi a unui sin-
gur cuvânt socotit sacru,
mai ales că Apocalipsa se
încheie clar cu un avertis-
ment foarte serios faţă de
cei care încearcă să
schimbe sensul scripturilor:
"Dacă le va mai adăuga
cineva ceva, Dumnezeu îi
va adăuga plăgile care sunt

arătate în cartea aceasta;
iar de va scoate cineva ceva
din cuvintele cărţii acestei
profeţii, Dumnezeu îi va
scoate partea lui din pomul
vieţii şi din cetatea cea
sfântă, care sunt arătate în
cartea aceasta." (Citat din
Apocalipsa Sf. Ioan, în tra-
ducerea lui Bartolomeu
Anania). Aceste cuvinte de
foc au contribuit mult la
evitarea greşelilor şi la uni-
tatea fascinantă a Bibliei
româneşti transpusă în ver-
suri.

Desigur, fiind vorba
de o lucrare de importanţă
istorică, demnă de Cartea
Recordurilor, ne întrebăm
curioşi cu toţii: oare cine
este autorul?

Ioan Ciorca este un
personaj minunat, unul din
cei mai harnici români ce-i
are ţara noastră, un arde-
lean serios care, cum se
spunea într-o emisiune
televizată din Cluj, "a reuşit
să-şi ducă la bun sfârşit
proiectul, chiar dacă la în-
ceput nu stăpânea arta con-
deiului. După orele de
serviciu, Nea Nelu de la
service-ul auto îşi spăla
mâinile de ulei de motor şi
devenea scriitor. Când s-a
decis să ne redea Biblia în
versuri, se afla la începutul
„carierei” de autor şi asta
pentru că prima sa lucrare i-
a luat ceva timp, mai precis
vreo 16 ani din viaţă... A
transpus cele 66 de cărţi ale
Bibliei în versuri, însă bani
de tipărire a avut doar pen-
tru Noul Testament (tiraj
infim), cel vechi plătindu-l
din salariul său.

Mecanic de profe-
sie, lucra ziua în atelier iar
în timpul liber trudea în slu-
jba Domnului. Între timp, a
făcut şi facultatea de Filo-
zofie a celei mai presti-
gioase universităţi din Cluj,
pe care a terminat-o cu
media zece. Nu i-a fost
deloc uşor...

Cartea lui, de 1368
de pag. şi 3,5 kg, se bucură
acum de apreciere nu doar
din partea oamenilor simpli,
a credincioşilor, ci şi a cleri-
cilor, a unor ziarişti şi scri-
itori, dar asta nu este
sufficient, căci toată
omenirea ar trebui să ştie
de ea! „Autorul are această
mare virtute pentru că
limpezeşte anumite sensuri
ale Sfintei Scripturi şi le face
mai pe înţelesul oamenilor.
Este un efort colosal, dar cu
atât mai mult să o înţelegi şi
să reuşeşti să o transcrii în
versuri”, crede Bogdan
Ivanov, purtătorul de cuvânt
al Mitropoliei Clujului." Am
citat din prezentarea video-
clipului televiziunii din Cluj.

Ceea ce a omis să ne
amintească televiziunea
clujeană este faptul că rela-
tiv tânărul şi minunatul
meşter-poet Ciorca este ab-
solventul Liceului industrial
nr. 2 Cluj-Napoca, al
Universităţii Babeş-Bolyai
din acest municipiu, având
specializarea în istorie-
filosofie, Facultatea de
ştiinţe politice, cu masterat
în Ştiinţe administrative şi
masteratul în Etică
profesională, toate termi-
nate cu brio. Dânsul este
iubit de colegii lui, nu numai
pentru că a publicat mai
multe cărţi, articole şi
eseuri, dar şi pentru cele trei
brevete de invenţie în
domeniul auto, pentru
obţinerea unei medalii de
argint la Salonul naţional de
inventică din 2007 şi a unei
medalii de aur la Salonul
internaţional de inventică
din 2008. Un astfel de om
excepţional nu putea pro-
duce decât tot o operă
excepţională ! Pentru a
întări cu exemple concrete
cele spuse aici, vom încerca
- printr-o metodă
comparativă - să cităm
câteva versete din capi-
tolele Vechiului şi Noului
Testament, apoi să le
urmărim cum mult inspiratul
autor le-a convertit în ver-
suri...

Fără să exagerăm
prea mult, am putea spune
că autorul Bibliei în versuri
româneşti a practicat un
spirit real de jertfă, din mai
multe punct de vedere, pen-
tru a-şi fi putut materializa
visul. În final, rugăciunile po-
etul Ioan Ciorca, un suflet
profund credincios, au fost
auzite de divinitatea care i-
a răsplătit munca scoţându-
i în cale oameni săritori care
l-au ajutat în modul cel mai
concret, toţi înţelegând
importanţa uriaşei lucrări.
Drept urmare, aşa cum ne-a
informat ziarista Antonia
Bodea, la data de 23 ian-
uarie, a avut loc lansarea
monumentalului volum în
versuri, VECHIUL TESTA-
MENT, apărută sub egida
Asociației Cultural Creștin-
umanitare "Ars Vivat", Ediție
Princeps 2013, legată în
piele și inscripționată cu
foiţă de aur. La timp a venit
şi ajutorul Asociației Cluj
The Day care, împreună cu
Liga Scriitorilor Români a
sprijinit tipărirea și punerea
în circulație a acestei unice
cărţi. Şi nu a fost o afirmaţie
în vânt, fiindcă, iată: şi
promisiunea aceasta a fost
împlinită... La începutul an-
ului 2014, la editura Armonii
Culturale din Adjud a apărut
şi NOUL TESTAMENT în

versuri (584 pag.), tot legat
şi în format mare ca şi
celălalt volum, având o
postfaţă de preotul Radu
Botiş. Trebuie să subliniem
în mod deosebit că la
apariția acestor scripturi în
versuri a colaborat
substanțial acest preot ini-
mos Radu Botiș,
președintele asociației mai
sus menționate, Ars Vivat, și
membru al Ligii Scriitorilor
Români, filiala Maramureș.
Prefațată de prof. dr. Ioan
Chirilă, cartea versificată a
Vechiului Testament se con-
stituie într-un veritabil act de
evanghelizare printr-o
menire cu adevărat
apostolică a autorului "într-
un veac rătăcit", cum scrie
domnia sa. Sub coor-
donarea d-lui Claudiu
Pădurean, corespondent la
Radio România Actualități,
lansarea acestei cărți, inedit
monument românesc de
cultură, a avut loc în spațiul
localului "Los Toreros" din
Cluj-Napoca, în prezența
unui public numeros și
avizat. După cuvântul de
deschidere adresat de dl.
Claudiu Pădurean, Marc,
nepotul autorului în vârstă
de 7 ani, a recitat primul ver-
set din Facerea. Scriitorul
Al. Florin Ţene, președintele
LSR, a subliniat rolul Bibliei
în cultura omenirii și a apre-
ciat efortul autorului volu-
mului de față, care a
elaborat pe parcursul a
peste 15 ani de trudă acest
act colosal. "Prin gestul său
- a subliniat preşedintele
Ligii - dl. Ioan Ciorca
aparține Românei Profunde,
care cu modestie, în tăcere,
creează pentru veșnicie,
pentru tezaurul culturii
române, "că o ladă de
zestre" a românilor în con-
textul globalizării."

Viitorul pas planificat
este reunirea celor două
testament în versuri într-o
singură Biblie mare care să
fie cunoscută de orice
român. Nu există
deocamdată fonduri pentru
această finalizare. Ca toate
versurile din Vechiul Testa-
ment, trecând la Testamen-
tul cel nou, poetul Ioan
Ciorca foloseşte acelaşi tip
de versificaţie, cu rânduri de
opt silabe, ritm iambic şi
rimă împerecheată.

●



4 Tichia de politician

Despre Eminescu, în țara lucrului bine făcut!Despre Eminescu, în țara lucrului bine făcut!

Radu

Golban

DDe ziua lui Emi-
nescu, înainte de a pleca la
Bruxelles, Președintele
Klaus Iohannis s-a achitat
de o nobilă obligație
patriotică citind aproape
două rânduri din poetul
național despre ceea ce
înseamnă a fi un bun
român. Virtuozitatea poetu-
lui național l-a transformat
într-un adevărat etalon al
candorii amorului pentru su-
flet și patrie; îl citează cine
vrea și cum poate.

În țara lucrului bine

făcut doar nu era Domnul
Iohannis să ne citească din
împărat și Proletar, pentru

că nu se cuvine să spulbere
speranțele românilor din
prima lună de mandat
prezidențial. În cadrul șuetei
cu oficialii Uniunii Europene
probabil că cel ce se
dorește a fi un bun român
după standardele emi-
nescene, cu sprijinul unei
echipe intelectualo-băsiste,
va reda din articolele celui
mai sensibil suflet al nea-
mului, despre modul cum
tratatele de liber schimb cu
Austro-Ungaria ne-au trans-
format în piață de desfacere
și sugrumau meșteșugul au-
tohton.

Cel puțin pe fondul
Pactului de la Cotroceni

semnat recent, pentru alo-
carea a doi la sută din PIB
pentru apărare, Eminescu

ne-a oferit modele mai
raționale și utile de recitit,
decât cele trecute astăzi în
condica zilei de naștere a
poetului, de natură să pro-
moveze vanitatea personală
a unui politician, mai mult
decât propășirea neamului.
Costurile alianțelor și
riscurile devastatoare de a fi
angrenați în conflictele al-
tora au fost teme predilecte
ale publicisticii lui Emi-
nescu.

„Noi în alianță cu
oricine am fi, riscăm totul. …
interesul nostru este ca
amândoi vecinii să fie egal
de puternici, pentru ca să-și
țină cumpăna; încolo,

urmărind de sute de ani pla-
nurile lor de politică
tradițională, ei se ceartă, ei

se-mpacă, și noi am trebui
să n-avem nici un amestec
în aceasta…. … Situația
noastră escepțională ne
învață că una din condițiile
de nu ale existenței, dar ale
păcii și dezvoltării noastre
liniștite, e ca să trăim în
pace cu amândoi vecinii
(Rusia, Austro-Ungaria) și
să lăsăm ca echilibrul între
puterile lor să fie garanția
neutralității noastre. … actu-
ala grupare a puterilor eu-
ropene e departe de-a ne
mai da de mai nainte
siguranța unui succes oare-
care, și pe noi numai
siguranța ne-ar putea deter-
mina.

De ce numai
siguranța? Pentru că alte
puteri riscă în asemenea în-
treprinderi influență, gloria
sau chiar o mică parte, în
genere contestabilă, de ter-
itoriu, iar noi riscăm însăși
viața statului nostru, însăși
existența națională. …” M.
Eminescu, (Opere XI,
Publicistică, 17 februarie –
31 decembrie 1881, Timpul,
Editura Academiei RSR,
București 1984).

Antisociala mărire a
bugetului apărării vine în nu-
mele unei alianțe în care
avem statura unui șoricel
nici măcar epoleți și care
menține România pe poziția
de bun client al concernelor

producătoare de armament.
O infrastructura rutieră la
nivelul Europei interbelice, o
economie fără perspectivă
și un nivel de trai codaș în

Europa, apelează la
bunul simț al politicienilor
(desigur oximoron), mai
mult decât la noțiunea de
buna guvernare a țării. Re-
torica și pușca merg mână
în mână. În general mixajul
dintr-un limbaj belicos ex-
presiv și înarmare sunt doar
preliminarele pentru război.
Să ne considerăm fericiți cu
alegerea unui inhibat în
fruntea oștirii care din lipsă
de elocvență niciodată nu
va putea prin Facebook de-
clara război? Cu puțină fan-
tezie ne-am putea numi nu
doar un membru NATO re-
sponsabil dar și ecologist,
fiind fruntași în reciclarea
utilajului militar învechit al fi-
delilor noștri aliați.

Dacă bine ne
aducem aminte, românii au
ales recent un președinte
dascăl care le-a promis că
se va adresa mai ales
educației. Din lipsă de dia-
log cu țara nimeni nu a putut
întreba daca această
educație ne oferă carte sau
ucenicie la lustruitul puștii.

●

Epigonii…Epigonii…

Dominic

Diamant

CCu mulţi ani urmă,
prin anii 60-70 ai secolului tre-
cut, poetul care avea “Liber-
tatea de a trage cu puşca” iar
în paginile rev. “Luceafărul”, la
rubrica “Index”, apoi în revista
“România literară”, a păstorit
multe condeie lirice, a
declanşat o largă dezbatere
cu cititorii, privind “Epigonis-
mul şi mediocritatea” ce se
manifestau în literatura
noastră, cu precădere în
domeniul liric.

Printre cei vizaţi şi
trecuţi prin furcile caudine ale
criticii am avut onoarea de a fi
unul dintre cele mai discutate
cazuri, atât prin raportarea la
lirica eminesciană, cât şi
datorită tenacităţii şi
perseverenţei mele, manifes-
tate atât prin poeziile trimise
cât şi prin corespondenţa mea
insurgentă şi plină de aplomb
tineresc.

După ce am fost făcut
arşice o lungă perioadă de
timp, redactorul îmblânzit a
catadicsit să mă onoreze în
mod frecvent în paginile revis-
telor respective. Deduc, în on-
estitatea mea, că spinoasa
problemă a epigonismului şi
mediocrităţii fusese rezolvată
şi depăşită. Dar, vai, cum m-
am mai înşelat, asupra mea
sărind şi desfiinţându-mă în
cărţile lor, ilustrul cărturar şi

prozator Alexandru George şi
criticul de notorietate Alex.
Ştefănescu, care, la rândul lor,
nu aveau de împărţit absolut
nimic cu modesta mea
persoană.

Nefiind înregimentat
în rândurile breslei, am supor-
tat cu stoicism şi demnitate
toate criticile, din toate
direcţiile, şi mi-am văzut de
treabă mai departe, ca un cre-
ator dornic să-şi respecte
condiţia şi nobilul blazon. Ast-
fel am izbutit, ca un lup singu-
ratic, să-mi fac auzit urletul în
mai toată pădurea de
publicaţii ale momentului. Mod
de acţiune care continuă şi
astăzi, oferindu-mi mari şi
prea pământeşti satisfacţii.

Vă puteţi întreba, de-
sigur, ce rost ar putea să aibă
straniul preambul de mai sus.
Eu consider că are. Pentru că,
de parcă ar fi la mijloc un
blestem, fenomenul incriminat
cu atâta tărie şi fermitate
acum peste o jumătate de
veac, se manifestă şi astăzi,
agresiv şi nestingherit, pe arii
destul de largi, de parcă ar
vrea să pârjolească şi să
aştearnă la pământ tot ce pro-
duce mai consistent şi valoros
moşia liricii române.

Şi cum spiritul critic s-
a manifestat atunci, atât de
prompt şi virulent, în special la
un confrate mai vârstnic, doar
cu intenţia sinceră de a
diminua dacă nu a eradica un
fenomen ce nu ne face cinste,

iată că mi-a venit şi mie rândul
să cad în acelaşi nedorit dar
imperios necesar păcat ome-
nesc.

Contemporanilor mei
mai vârstnici care au avut ne-
fericirea să trăiască în totali-
tarism le este bine cunoscut
cazul lui A. Toma, poet (astru)
atât de intens cultivat şi
susţinut de ciracii regimului de
tristă amintire, doar pentru a fi
acreditată noua orientare a re-
alismului socialist, în ciuda şi
împotriva adevăratelor valori
puse la index şi interzise,
scoase din biblioteci şi din
manualele şcolare. Ca să nu
ne mai răcim de pomană
păcătoasa gură cu exemplul
poeţilor Mihai Beniuc, Alexan-
dru Andriţoiu, Dan Deşliu et
comp., care au infestat sfera
culturii româneşti cu cele mai
aberante şi sulfuroase pro-
duse, ce nu puteau avea
decât o influenţă nefastă şi
distructivă asupra publicului
cititor din ţara noastră.

Ca poet şi onest co-
laborator al câtorva reviste lit-
erare, ţinând neapărat seama
de mottoul de mai sus, trebuie
să mărturisesc că mă sur-
prinde în mod neplăcut
prezenţa masivă şi constantă
a unor confraţi, departe pre-
cum cerul de pământ de imag-
inea unui Eminescu sau a
oricărui alt poet de primă
mărime. Sunt conştient că îmi
asum un mare risc, nominal-
izând, pentru că grădina

noastră literară e plină de
asemenea flori, dar, slujind
adevărul, e musai s-o fac,
măcar pentru liniştea mea
sufletească.

Numai pentru că mi-e
mai la îndemână, cu toată
stima şi consideraţia,
mărturisesc că sunt surprins
de insistenţa şi constanţa cu
care e cultivat poetul născut în
aceeaşi zi şi în aceeaşi lună,
dar cu cinci ani mai mic decât
mine, ilustrul George Filip sta-
bilit de mai mulţi ani în
Canada. Nu contest nimic din
realizările şi amplitudinea
imaginii domniei sale, care-i
fac cinste şi-l onorează.
Numai că, şi aici intervine de-
monul meu critic, sunt surprins
de generozitatea cu care
rev.Constelaţii diamantine îl
cultivă, constant şi permanent.

Nu-l cunosc personal
pe poet, nu am nimic de
împărţit cu domnia sa, numai
că, după atâtea lecturi din ver-
surile sale, văzându-l şi fo-
tografiat lângă statuia poetului
nostru nepereche Mihai Emi-
nescu,cu un judicios şi clar
mesaj subliminal, mi se pare
un act de orgoliu şi cutezanţă
prea puţin justificate. Pentru
că aici intervine sintagma
folosită mai sus, referitoare la
distanţa dintre cer şi pământ.

Nu ştiu dacă poetul
nostru tulcean realizează
primejdia care-l paşte, in-
sistând pe această pistă. Şi
dacă poate vedea ce prejudicii

îşi poate aduce, dând
publicităţii creaţiile sale, tot
într-un elan şi-o nestăvilită
reverie. Pentru că, să ne ierte
Cel de Sus, cu invocaţiile,
evocările şi retorismele atot-
prezente în versurile sale atât
de bine intenţionate, nu văd ce
gaură-n cer ar putea produce,
astfel încât să nu poată fi
acuzat de păcatele
menţionate mai sus, cu care
am fost probozit şi eu cu peste
o jumătate de secol în urmă.
Dacă revista de mai sus îl
onorează, dintr-un impuls şi-o
simpatie aparte, absolut ex-
plicabile şi justificabile, pot
spune că avem de-a face cu
un omor scuzabil şi n-am
decât să-mi retrag am-
basadorii. Asemenea păcate
omeneşti nu sunt deloc singu-
lare şi nu le putem evita, oricât
de rigizi şi obiectivi am susţine
că suntem.

Regretând sincer pen-
tru rândurile scrise mai sus,
exclusiv dintr-o nevoie
interioară, îmi cer scuze
confraţilor, cu iluzia că astfel
mi-am putut salva sufletul, re-
curgând la butada cu gura
păcătosului şi sperând că
bunul Dumnezeu o să ne
ierte. 

●



Ghimpele Națiunii

Argumentația… „preplătită”!Argumentația… „preplătită”!

Cezar 

A. Mihalache

EEste o luptă inegală!
La asta ar trebui să se
gândească cei de la Consil-
iul Național de Combatere a
Discriminării! O luptă
inegală între cei care cer să
le fie respecate drepturile, și
manifestă pentru re-
spectarea unor valori pe
care Statul e gata să le
strivească, și autorități, care
folosesc tot mai multe
instituții pentru a 
impune presupusa necesi-
tate a implementării unor
legi pentru supravegherea
societății. Pentru că asta
reprezintă toate actele nor-
mative pe care serviciile le
vor implementate acum 
în contextul favorabil
desclanșat de situația din
Franța. Și nu este vorba nici
măcar de un lobby
instituțional, guvernamental,
ci de o presiune directă pen-
tru strivirea unor drepturi
cetățenești.

O luptă inegală în
care societatea civilă are un
singur instrument de expri-
mare: cuvântul. În schimb,
autoritățile, pe lângă strate-
giile de manipulare prin felu-
ritele teme și argumente

menite a contracara frân-
turile de discursuri despre
protejarea drepturilor
cetățenești ale ONG-urilor și
cetățenilor, aliniază și
transformă în adevărate guri
de foc instituțiile statului.

În acest proces, de
„fundamentare” a necesității
implementării unei legislații

de constrângere, s-a 
implicat și Consiliul 
Național pentru Combat-
erea Discriminării. Care a
venit cu unul dintre cele mai
aberante argumente în
favoarea impunerii unor
inițiative de tip și în stil
stanilist, elegant american-
izate ca „Big Brother”.

Astfel, combatiștii de
la CNCD au identificat un
grav motiv de discriminare
între cele două tabere,
inegale și ele!, ale utilizato-
rilor de telefonie mobilă. O

discriminare generată nu de
relațiile contractuale dintre
operatorii de telefonie și
clienți, ci una născocită la
nivelul utilizatorilor, în viz-
iunea CNCD-ului fiind vorba
de o gravă discriminare
între abonați și utilizatorii
care folosesc cartele
preplătite pentru că ultimii,

spre deosebire de primii, nu
pot fi trași, juridic, la
răspundere! Un argument
care te lasă cu gura
căscată! Într-o uimire
menită tocmai să dea timp
argaților instituționali să-și fi-
nalizeze acțiunilor de cvasi-
supraveghere informatică.

Or, ne-am fi așteptat
ca CNCD să găsească dis-
criminant faptul că, în timp
ce utilizatorii de abona-
mente au acces nelimitat la
convorbiri, cei cu feluritele
cartele preplătite se pot

trezi, mai ales în cazul unor
situații limită, fără acces la
telefon după consumarea
minutelor alocate. Sau să
sesizeze, nu-i așa?!, grava
discriminare între utilizatorii
de telefonie fixă, limitați de
un cablu în libertatea lor de
exprimare în mișcare (!), și
vorbitorii la telefoane

mobil.e Iar exemplele pot
continua! De la
discriminările dintre utiliza-
torii care folosesc gazul fu-
nizat prin țevi și cei limitați
de butelii! Ori între cei ce
achiziționează produse cu
bon fiscal și cei care
cumpară cu factură și care
trebuie să-și dea datele per-
sonale!

Dar să spui că este
discriminant un motiv
născocit tocmai pentru a
servi unei discriminării suis-
generis a tuturor cetățenilor,

abonați ori nu!, în raporturile
acestora cu statul, în speță
prin punerea de botnițe an-
umitor libertăți, este parcă
prea mult!

În fapt, motivul de
discriminare invocat de
CNCD reprezintă o aberație
pentru că nu poate fi vorba
de o discriminare în ex-
ercitarea propriei decizii de
achiziție: abonament sau
cartelă! O absurditate și mai
evidentă căci, dacă ar fi
vorba de discriminare, în
situația acelora care au
achiziționat servicii telefon-
ice atât prin abonament, cât
și prin cartele preplătite, ar
trebui să vorbim de autodis-
criminare, nu?!

Oricum, abuziv ori
nu, aberant sau doar peni-
bil, suntem martorii unui pas
important pentru CNCD,
care, prin furnizare la
comandă a referințelor 
de confirmare a
fundamentărilor oficiale de
impunere a anumitor
limitări, poate deveni 
parte esențială a statului
polițienesc.

●

Nevoia de civismNevoia de civism

Remus

Tănasă

PPrezenţa mare la
vot din turul al doilea al
alegerilor prezidenţiale de
anul trecut, cea mai mare
din ultimii 18 ani, este un
semn că românii s-au
săturat de eterna tranziţie
post-decembristă, fiind
totodată un indicator al fap-
tului că aceştia au înţeles că
votul este datoria minimă
care trebuie îndeplinită de
către societatea civilă pen-
tru ca democraţia să
funcţioneze. Mobilizarea
cetăţenilor este
îmbucurătoare, chiar dacă
pentru o eficienţă sporită a
democraţiei este nevoie de
mai mult.

Oricare ar fi „aleşii
poporului”, aceştia nu vor
putea cu adevărat să fie
reprezentativi pentru elec-
torat atât timp cât vocea
cetăţenească nu se face
auzită în mod concret, lucid
şi nu în cele din urmă, civi-
lizat. Şi nu mă refer aici doar
la opinia publică adesea
„vocală” prin intermediul
mass-mediei, ci la prestanţa
societăţii civile care este
încă absentă nemotivat. 

Armonia cetăţii se
atinge în urma fluxului con-
tinuu de informaţii dintre stat
şi societate, iar atunci când
unul dintre cei doi actori nu

este capabil să comunice, o
stare tacită de neîncrede-
re pluridimensională se
cronicizează. Iar dacă statul
comunică prin intermediul
instituţiilor sale, lipseşte
doar vocalitatea societăţii
civile. 

Aceasta din urmă
are la bază anduranţa civică
a membrilor cetăţii, demers
necesar şi asumat benevol
în mod piramidal, pornind
de la simplul cetăţean şi
până la aspirantul la o
funcţie publică: primul pen-
tru că orice gest civic poate
constitui un precedent cu
potenţial rutinar, iar cel de-
al doilea pentru că odată
devenit reprezentant al
administraţiei statale trebuie
să fie conştient că fără o
dinamică socială bazată pe
respectul reciproc dintre stat
şi societate, cu greu ar fi
fost tangibilă şi accesibilă
funcţia publică ocupată.

După cum se poate
deduce, pentru ca
democraţia sau statul de
drept să funcţioneze, este
nevoie de o societate civilă
conştientă de propria „misi-
une”. Orele de educaţie
civică sunt binevenite însă,
cred eu, insuficiente. 

Educaţia civică are
nevoie de un spaţiu vital,
atât public cât şi privat, care
să nu fie limitat sau viciat
mental. Pentru ca civismul

să dea roade, trebuie
îndepărtate acele metehne
sau frici care împiedică
transpunerea raţiunii civice
în fapte cu potenţial benefic
pentru binele comun.

Democraţia are
nevoie să respire aer civic
curat, fără „transgresiuni”
egocentriste şi fără promisi-
uni „demne” de vreun colec-
tivism „cu faţă umană”. Deci
implicare stratificată social
şi convergentă în mod vol-
untar.

Din păcate, nevoia
de civism este prost sau
deloc înţeleasă deoarece
somnul raţiunii continuă să
nască monştri asociali. Mai
exact, gândurile împrăştiate
din mintea cetăţeanului
român de rând opacizează
luminiţa civică de la capătul
tunelului, astfel încât nu mai
este întrezărită relaţia dintre
implicarea obştească şi ar-
monia sau confortul social.
Se poate vorbi de o agnozie
publică manifestată printr-o
indiferenţă generalizată şi
acceptată acritic.

Fie că este vorba de
lipsă de temeritate sau chiar
de teamă, de educaţie
lacunară sau de revelarea
vreunui univers materialist,
de angajamentele unei
funcţii statale sau de 
o situaţie economică
descurajantă, indiferenţa
tronează nestingherită.

Oricine este capabil de ges-
turi publice a căror semnifi-
cat civic să fie perceput de
cei din jur, indiferent că vine
din partea unui ins estropiat
de soartă sau din partea
unui magnat sau a unui
politician de succes. Liber-
tatea fiecăruia începe şi se
termină lângă libertatea
altcuiva, astfel că orice gest
individual poate deveni un
veritabil „imitatio civicus”.

O altă faţă a
indiferenţei este fatalismul:
nu contează ce întreprind
eu, situaţia este oricum fără
ieşire pentru că sistemul
este viciat. Un silogism de-
venit normă şi totuşi, ca
orice silogism, atât de fals!
Faptele mari sunt posibile
datorită miilor de paşi
mărunţi, care deşi aparent
nu au vreun potenţial me-
liorist, pe termen lung devin
experienţă sau consuetu-
dine preţioasă pentru
generaţiile viitoare. 

Schimbările impor-
tante se pot produce doar
atunci când norma afirmă
că până şi cel mai nesemni-
ficativ gest individual are de
cele mai multe ori o valenţă
civică care susţine invizibil
schimbarea. Când norma
infirmă acest adevăr, inter-
vin pe rând resemnarea şi
frustrarea iar cercul vicios
se închide.

Fatalismul (secon-

dat de felurite resentimente)
este unul dintre ingredien-
tele de bază ale oricărei ide-
ologii. Privind formele de
manifestare ale indiferenţei
contemporane din acest
unghi, se poate trage con-
cluzia că această veritabilă
apatie civică a căpătat o
nuanţă ideologică pentru că
obturează dezvoltarea
normală a societăţii, croni-
cizând tranziţia şi ridi-
culizând orice virtute civică.

Nu este nevoie de
gesturi necugetate, moti-
vate utopic, ci de optimism
civic dublat eventual de in-
tegritate caracterială sau
măcar de o fărâmă de spirit
comunitar. Altfel, riscăm să
schimbăm o abordare
socială primitivă cu o utopie
mesianică, perspectivă
nerecomandată de memo-
ria recentă, sau în cel mai
bun caz, ne aventurăm să
plutim în deriva tranziţiei
fără nici o finitudine.

●


