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„Chestie de tarabă, onorabile!

Daraveri de clopotniță, 

stimabile!”

- I. L. Caragiale
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Dar cei ce aruncă acum cu pietre, au colaborat?!…Dar cei ce aruncă acum cu pietre, au colaborat?!…

Cezar Adonis

Mihalache

SS-ar vrea pesemne
o piatră de moară atârnată
de gâtul lui… Dar la ce
folos? În ce apă să mai scu-
funzi biruința lui asupra
naivității noastre? Dacă a
fost sau nu… La ce ne mai
ajută? Ne vom simți, moral,
mai bine? Mai liberi? Mai
purificați?… Așa ar putea
fi… Dar noi avem o
problemă cu moralitatea
unor politicieni ai prezentu-
lui. Care încă mai contează
prin ceea ce ar putea face.
Nu doar prin ceea ce au
făcut…

Este o piatră
aruncată… Și mulți se vor
duce după ea pentru a
rămâne în cronici prin
dovedirea celui ce părea de
nedovedit.

Și totuși, la ce ne
folosește? Acum, atât de
târziu… Mai ales că, dacă „a
fost” sau „nu a fost” nu o
spune nici măcar verdictul.
Nu face, nu îndrăznește
poate, o „traducere”
intrinsecă a deciziei. Nu
desface apele așa cum ar
trebui. A colaborat în sensul
impunerilor legate de servi-
ciu, de funcții, de sistem, de
cererile din acele vremuri
sau a turnat mișelește?
Pentru că dacă a colaborat
în sensul furnizării de date
ofițerilor de informații și
contrainformații, în rostul de
atunci, ar fi fost mai rău să
aflăm că nu a colaborat. Că
nu i-a păsat. Căci, dacă a
dat rapoarte vizând securi-
tatea lumii pe care o naviga
pe mări e una. Dacă a dat
(și) note privind comporta-
mentul oamenilor din lumea
lui e altceva. Dar tot nu ar fi
suficient. Pentru că legile
mării sunt deasupra legilor
juridice ale muritorilor. Și
peste „reperele” noastre
vizând ceea ce este moral
sau imoral, benefic ori nu
pentru un grup sau un mem-
bru al grupului. (Pentru
marinari, măcar pentru ei,
răspunsul este clar… Și
dacă a fost „ceva”, și nu
cartușe de țigări ori lăzi cu
whischy, totul s-a rezolvat
acolo, în „lumea” lor. Pentru
că un căpitan al unei „cetăți”
ce depindea de el nu avea
nevoie de rapoarte și notițe
date unor inși de prin birouri
pentru a-și rezolva prob-
lemele!).

Sunt atâtea nuanțe
care ar trebui trecute prin
sita rostului final că până și
verdictul în sine lasă lu-
crurile în coadă de peste. „A
colaborat”. Și ce să
înțelegem din asta? Fiecare
ce vrea, fiecare după
așteptările lui, după
vinovățiile pe care deja le-a
trasat în opisul acelui a fost
sau nu a fost?… Sau
rămâne treaba istoricilor să

redacteze cărți de dumirit
națiunea de mai târziu? E
drept, nu va fi „material” cât
pentru un serial al
dezvăluirilor nedezvăluite,
ba mai rău afundate, ale
Revoluției. Dar va putea
curge oarece sevă de
cerneală. Și vor exista și
peste ani „istorici” de colț de
sinecură care să își facă și
ei de lucru pe un fond lăsat
deschis de un verdict never-
dictibil (!).

Verdictul nu spune
cum „a colaborat” numitul…
Pe zona de interes de secu-
ritate națională a
informațiilor specifice sau pe
turnatul „la pahar” a
colegilor? Și care „colegi”?
Subalternii care, pe navă
măcar, oricum i se
supuneau ca unui mic Dum-
nezeu? În plus, când ar fi
avut vreme să facă așa
ceva? Să-i tragă de limbă,
să asculte, să redacteze
notele informative? Pentru
că implicarea, ca prezență,
energie, resurse de
rezistență, nu îi mai lăsau
timp pentru prostiile cerute
de securitate. Sau alții în-
tocmeau rapoartele și mai
strecurau și câte un răvaș-
notiță pentru că așa dădea
bine la partid? Să nu fie
aceasta întrebarea mai
importantă decât acel a fost
sau nu a fost…

Oricum, și dacă am
lua în considerare posibili-
tatea celei mai negre imag-
ini care ar putea rezulta din
această decizie, a
colaborări în sensul cel mai
mârșav, consecințe juridice

nu mai pot exista. Moral,
dacă a fost sau nu „ceva”,
fostul comandant își va
duce singur crucea. Așa
cum și-o vor duce și aceia
care astăzi aruncă aceste
pietre.

Penal, însă, nu va
mai răspunde… Cel puțin,
nu el. „Îndreptățiți” să
răspundă în fața legii vor fi
cei ce nu și-au făcut treaba,
au „rătăcit” notele pe care

le-ar fi găsit (chipurile,
întâmplător!) zece ani mai
târziu. Aceia ar trebui să
răspundă. Pentru neglijență
în serviciu, pentru că nu au
deschis dosarele la timp,
pentru abuz în serviciu, pen-
tru că și-au asigurat o
sinecură liniștită tocmai din
promovarea unor aseme-
nea „neglijențe”, pentru in-
ducerea în eroare și, deloc
de trecut cu vederea, pentru
obținerea unor foloase
necuvenite rezultate din
salariile și indemnizațiile pe
care le-au încasat în
funcțiile din care dădeau
adeverințe ca într-un soi de
alba-neagra a colaborării.

Revoluția, Mineri-
adele și acum noul mare
mister ce, sperăm să nu!, va
ține ocupată următoarea
generație de „indignați”… A
fost sau nu a fost?… Și
totuși, o piatră cu numele lui
„Mele” nu s-a găsit? Să nu
mai spunem de bordura aia
a timpului ce nu se vrea
funerară odată…

●

A fi naționalist e un păcat?A fi naționalist e un păcat?

Grid

Modorcea

LLa anumite concerte
de la Ateneul Român l-am văzut
pe rapsodul Grigore Leșe, cu
pălăria sa inconfundabilă, ca și
cu ținuta maramureșană, pe
buze mereu cu o vorbă de spirit.
Dar și cu priviri care ne arată că
omul acesta este iute la mânie.
Dar ce caută el pe aleile Festi-
valului și nu e pe scenă?, s-au
întrebat unii, iar alții ziceau, „păi
nu-i, fiindcă e naținonalist”.

Acuza aceasta mi s-a
adus și mie și mi s-a pus ca o
ștampilă, mai ales când colabo-
ram la ziarul „Tricolorul”. Apoi
mi s-a spus și mistic, când lu-
cram la „Viața spirituală”. Mereu
ni se pune câte o ștampilă, de
parcă e un păcat să fii mistic, iar
când am plecat în America, mi-
au zis americanu’, deși nu sunt
nici American, nici american-
izat, „eu rămân ce-am fost,
român verde, cum nu se mai
străvede”, cum zic în poezia din
volumul SANCTUAR. A, au
sărit clonțarii, deci naționalist!
Deși adaug că sunt „ca un cal
troian / în sanctuar mioritic și
utopian”. Dar cine a pășit în
sanctuarul meu, cine îmi
cunoaște revelația, utopia? Așa
că e mai ușor să-mi zică
naționalist. Când oamenii nu te
cunosc, îți pun câte o ștampilă,
așa, ca steaua lui David, și te
bagă în holocaust.

Naționalist? Adică par-
tizan al unității neamului româ-
nesc. Asta înseamnă
naționalist. Om care ține cu
națiunea lui. Desigur, fără
exagerări nefaste, fără mito-
manii. A fi naționalist nu
înseamnă a fi xenofob. De ce e
o pată sau o rușine să fii
naționalist? Donald Trump nu e
naționalist? Dar Madame
Merkel? Te pomenești că regina
Angliei, Elizabeth II, n-o fi
naționalistă? Cine, dacă își
iubește țara, nu e naționalist?

Dar Mircea Eliade n-a
fost naționalist? Dar Cioran?
Dar Mircea Vulcănescu? Ca și
profesorul lor, Nae Ionescu.
Oare Arsenie Boca n-a fost
naționalist? Da, dar naționalist
a fost și Zelea Codreanu, zic
unii. La  noi, s-a făcut mereu
confuzia între românism și le-
gionarism sau fascism. Dar
înainte de fascism, a existat
Eminescu. Sau n-o fi fost nici
Eminescu verde? A fi un verde
înseamnă a fi român patriot, a fi
cu rădăcinile, cu Predania, cu
țara. Și legionarii au început ca
patrioți, ca români verzi, dar au
sfârșit prin a ucide patrioți
adevărași, ca Nicolae Iorga.
Sau n-o fi fost nici Iorga
națioalist?

A apărut această
ștampilă mai ales după
revoluție, când românii au ple-
cat în masă de acasă, când

toată lumea a început să fie
internaționalistă, să se ameri-
canizeze (în special). Și s-a ivit,
gata coagulată, triada
Patapleșanu, care a dat iama în
noi, ca niște amarataloi
(satanizați, cum i-a numit Eliade
pe trădătorii de țară). Dar poți
să fii un internaționalist veritabil
dacă nu ești naționalist? Poți fi
o ființă așa, în general, fără
rădăcini? Cred că nu există
popor să nu aibă eroi naționali.
N-ar fi acești eroi naționaliști?
Te pomenști că Avram Iancu a
fost numai internaționalist, nu și
naționalist! Dar Mihai Viteazul,
nu a fost cu națiunea lui, cu
România Mare? Una fără alta
nu se poate. Homo universalis
e foarte bine înfipt cu rădăcinile
în solul național.Iar de când
lumea s-a strâmbat foarte șui,
spre un fals globalism și un
anapoda ecumenism, a apărut
și mai abitir nevoia popoarelor
de a-și apăra identitatea, de a fi
naționaliste (vezi cazul Brexit).

Dar la Festivalul
„Enescu”  nu se face politică.
Un Grigore Leșe pe scena Fes-
tivalului nu ar fi un act
naționalist, ci un act de respect
pentru o valoare. Noi îl
respectăm pe Grigore Leșe
pentru muzica lui, pentru origi-
nalitatea cu care aduce la zi, la
lumină, arhaismele sonore, în-
gropate bine de străbuni, pen-
tru a fi apărate de hoardele
barbare. Îl aducem pe scena
Festivalului, de zeci de ori, pe
Jordi Savall, care este și el un
scormonitor de sunete pe glia
lui. Foarte bine! Muzica vceche
cântată la viola da gamba,
clavecin și alte instrumente
vechi se potrivește, mutatis mu-
tandis, cu ceea ce face Grigore
Leșe în ograda noastră. Am
scris în volumul IUȚIREA DE
SINE un text amplu despre
Anoushka Shankar, care cântă
la sitar, un instrument vechi in-
dian, cum a demonstrat la ediția
2017 a Festivalului, și am între-
bat, cu ce e mai valoros sitarul
decât fluierul sau naiul? Cred
că un concert de orgă și nai, ar
fi o sărbătoare curată pe scena
Ateneului.

Și câți rapsozi de va-
loare nu are România!? Sunt
acești scormonitori de sunete
uitate, care aduc la lumină min-
uni muzicale străvechi, precum
cele din Țara Lăpușului lui
Leșe, unde am descoperit și eu
colinde arhaice (vezi filmul
Crăciun în Maramureș), or fi
oare naționaliști acești rapsozi?
Or fi. Și cred că e bine că sunt
naționaliști, păcat ar fi să fie mit-
omani, căci mitomania omoară
România, nu naționalismul.

În orice caz, fiind
creștin, eu urmez învățătura lui
Iisus, care a fost cel mai mare
„naționalist” sau egocentrist...

●
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Corneliu

Florea

ÎÎn 13 august 1980,
intram pe poarta Lagărului
de Refugiați Traiskirchen
din Austria, lagăr pentru toți
scăpații spre libertate din
întinsul și sinistrul lagăr co-
munist, stăpânit în forță de
tirania sovietică de la Krem-
lin. Cu sufletul greu încărcat
am intrat pe poarta lagărului
liber fiindcă eram numai noi
doi, Ica și cu mine, fiul nos-
tru minor a fost reținut ca
ostatic de regimul opresiv
să fie siguri că ne întoarcem
în dictatura lor. Nu mai su-
portam regimul comunist
care, prin îndoctrinare,
norme și ordine strict im-
puse prin forță, ne-a frânt
toate ideile și idealurile vieții
noastre, în locul unei
decențe sociale încununată
de drepturile fundamentale
ale geniului uman într-o so-
cietate liberă și egală, cu
adevărat, pe care omenirea
o năzuise, a atins-o 
și-a apărat-o dea-lungul
evoluției ei.

Am luat această
hotărâre extremă, pe cât de
radicală pe atât de riscantă,
jucată pe ultima  carte, cea
a Conferinței și Acordului de
la Helsinki din 1975 ale
țărilor europene, de o parte
și alta a Cortinei de fier și
împreună cu Statele Unite și
Canada au semnat un act
istoric: acordul de securitate
europeană - ce îi era favor-
abil Uniunii Sovietice, re-
c u n o s c â n d u - i - s e
hegemonia comunistă în
lagărul ei acaparat - acordul
economic  și tehnologic,
acordul respectării dreptului
omului și libertăților funda-
mentale de gândire,
conștiință, religie pe care
lagărul comunist le-a sem-
nat ca pe o floare la ureche,
dar a fost acordul prin care
a trebuit  să se rezolve și în-
tregirea familiilor despărțite
de Cortina de fier. Pe acest
acord ne-am hazardat și
noi, plecând din România
lăsându-ne fiul ostatic și
toată agoniseala muncii
noastre de 17 ani.

Am muncit mult în
România, credeam că
muncim pentru noi. Am dat
examene, am făcut sta-
giatura de specializare în
clinicile clujene și
bucureștene, la Colțea, am
devenit prin examen
specialiști și prin concurs,
examen pe post, am ales
Policlinica și Spitalul din
Gherla iar Ica Policlinica
CFR Dej și locuiam în Cluj,
într-un apartament conforta-
bil de pe vremuri, sus în
cartierul Andrei Mureșan și
când, în sfârșit după zece
ani eram împreună,

mulțumiți, a venit un alt
trăsnet peste noi. Odată cu
revenirea la vechea
împărțire administrativă 
pe județe, partidul
atotcunoscător și făcător a
constatat că unele județe nu
au cadre suficiente  special-
izate, de conducere, de
supraveghere populației și
a luat măsurile necesare
pentru fiecare sector. În
Comitetul Central, de
sănătate se ocupa tovarășul
Ludovic Fazekaș, ziarist
ungur de ocazie din Lupeni,
care după plecarea
horthiștilor nu a vrut să
rămână descoperit așa că a
dat buzna în partidul comu-
nist în1945, devenind mare
comunist, ajungând până în
Comitetul Central, de unde,
în 1969, a dat Ordinul
de  redistribuirea medicilor
specialiști în județele
deficitare în cadre. Sarcină
de partid și stat ce nu a ținut
cont de ocuparea posturilor
prin concurs, de familie, de
năzuințele, de aspirațiile
proprii. 

Printre sutele 
de medici specialiști
redistribuiți  ne aflam și noi.
Contractul de muncă la pos-
turile pe care le-am luat prin
concurs s-au anulat, fără
drept de contestație și ca
medici puteam funcționa
numai în Județul Bistrița
Năsăud, nou înființat, defici-
tar chiar și-n oto-rino-lar-
igologi, de necrezut, și am
fost fixați, adică legați de
reședința județului, Bistrița,
altfel nicăieri în România nu
mai aveam drept de
practică, nicăieri nu puteam
fi angajați în nicio
ocupație.A fost cea mai
puternică lovitură, o brutală
fixare pe post pe care am
primit-o de la neaoșa
noastră dictatură comunistă
și trebuia să ne revenim re-
pede și din acest șoc.
Niciodată până atunci nu
fusesem  la Bistrița, nu
cunoșteam pe nimeni, vag
auzisem că a fost cetate
săsească și în care am
primit din partea iubitului
nostru partid un apartament
tip bou vagon pe chirie, fără
aragaz,  fără butelie și a tre-
buit să umblu cu cereri de
redistribuit. La direcția spi-
talului am cerut aprobare
pentru o butelie de aragaz,
aveam dreptul fiind redis-
tribuit dar îmi trebuiau o
groază de semnături pentru
o simplă, metalică, galben
vopsită butelie. Tovarășa de
la cadre, a semnat și m-a în-
trebat direct: „Nu vă înscrieți
în partid…?”  Fără să gân-
desc, direct i-am răspuns:
„Doamnă, eu am venit pen-
tru o butelie pentru familia
mea, nu după un carnet”
Când am văzut cum se

transfigurează, era târziu,
homo simulatus din mine nu
a avut timp să-mi
stăpânească răbufnire
lăuntrică ce m-a eliberat,
într-un fel, un pic, de
răzvrătirea acumulată.
Tovarășa de la cadre a
schimbat culoarea feții și mi-
a dat cererea cu ură în
priviri, iar eu, eliberat pe mo-
ment, i-am zâmbit, nu mă
interesa ce va urma, ce
poate să fie mai rău decât
să tot fii fixat și redistribuit
împotriva voinței tale? 

În micuțul burg
săsesc redevenit reședință
de județ al oamenilor
muncii, reprezentați prin
partidul impus de șenilele
sovietice, totul se află de la
prima oră a zilei, de când a
sosit și grupul de medici
redistribuiți, nemulțumiți de
cum au fost aduși cu ar-
canul lui Ludovic Fazekas și
unii aveau gură mare și rea,
dar atotputernicul partid
avea și ac de pielea lor,
aducând  și un contingent
întreg de securiști care, spre
deosebire de medici, au fost
redistribuiți la fiecare
instituție și întreprindere să
adulmece dușmanii poporu-
lui și să-și formeze fiecare o
puternică rețea de informa-
tori, ceea ce a fost floare la
ureche, știut fiind că
pădurea, soră cu românul
din cele mai vechi timpuri e
plină plinuță de uscături și
cozi de topor.

Eu m-am aranjat de
la început prin tovarășa cu
dosarele de la cadre la
tovarășul director al spitalu-
lui, ce o asculta luând notițe
și mai departe la partid,
unde soțul ei era mare ștab
și bineînțeles la tovarășii
scriitori de dosare ai
Securității. După Decembrie
1989, când foarte mulți
români au cerut să-și vadă
dosarele de la Securitate
pentru că au fost
supravegheați și hărțuiți ani
la rândul, eu nu am avut
această curiozitate de a-mi
vedea dosarul meu dintr-o
seamă de motive: ar fi fost o
mare pierdere de timp fără
nicio satisfacție pentru tre-
cutul mizerabil îndurat și mi-
ar fi făcut scârbă și greață,
aflasem că nu mai sunt cele
originale, au fost  cosmeti-
zate; scoțându-se din ele ce
trebuia scos, printre care și
informatorii ce au fost
preluați de Serviciul Român
de Informații, puit  după
noaptea preluării puterii de
stat din România, după uni-
versalul principiu politic
ieșim huiduiți pe ușa din
spate și intrăm în aplauze
pe ușa din față, 
pe care vechiul și încercatul
popor român l-a  rezumat
înțelept:   „Pleacă ai voștri,

vin ai voștri noi rămânem tot
prostiți!!” Astfel stând faptele
și lucrurile, nu mă interesau
scrisele securiștilor și mai
ales ale informatorilor, cu
excepția unei mici curiozități
personale căreia îi căutam,
câteodată, răspunsul: când
și unde s-a deschis dosarul
meu?  Și de fiecare dată în-
cepeam să-mi răsfoiesc tre-
cutul. Din timpul  școlii ar fi
fost prea devreme, numai
dacă Securitatea găsea un
dușman de clasă într-o fam-
ilie, atunci lua toată familia
în evidență pe dosare indi-
viduale, precum în Patolo-
gie fișele de urmărire a
bolilor contagioase, ori fa-
milia noastră era plină-
plinuță de dușmani ai clasei
muncitoare comuniste:
aveam țărăniștii noștri de la
țară, legionari de ai lui Co-
dreanu și Sima, militari care
au cotropit, de capul lor,
Uniunea Sovietică, aveam
și bunici titoiști, ce veniseră
după Marea Unire din Ser-
bia în România.

În facultate nu am
avut timp, era mult de
învățat, în plus eram sub
supravegherea Tatei, care
mă sfătuia cu frumosul să-
mi văd numai de carte, să
mă împlinesc ca medic și
numai asta să fiu, apoi a
fost acea palmă de neuitat
să-mi țin gura de la remarci
politice, cu care tot mi se
spunea și am înțeles, nu
puteam schimba nimic,
numai să-mi fac rău.Cred,
aproape sunt sigur că, din
Maramureș, de la Leordina,
mi se trage securistul meu
dosar. Eram tânăr căsătorit
și datorită repartiției injuste
am fost despărțit de Ica,
soția mea, fiindcă ea era
studentă nu în câmpul
muncii, singurul lucru pe
care partidul dictator îl lua în
considerare pentru
apropierea dintre soți și
soție. Marile nemulțumiri se
transformă în revoltă și
revoltații urăsc pe cei ce îi
nedreptățesc și asupresc
prin puterea dictaturii, și îi
stigmatizează. 

După următoarea
fixare de glia altei
circumscripții, la Apa pe
Valea Someșului, sunt con-
vins că au apărut  alte și alte
foi în securistul meu dosar.
În cei doi ani de secundariat
făcuți în clinicile universitare
de la Cluj, după invazia Ce-
hoslovaciei,  începuse în
Țara noastă să adie un vânt
de relaxare politică, de pros-
peritate, de libertate și
românii au devenit mai
slobozi la gură. Prin urmare
scriitorii de dosare cadriste
și securiste ajunseră să
facă crampa scriitorilor la
ambele mâini de cât mate-
rial bibliografic antirusesc și

anticomunist le era furnizat
de către ordinarii lor infor-
matorii. Iar ultimul an de se-
cundariat, făcut în Clinica
Colțea din București, am
fost foarte ocupat atât cu
activitatea clinică, cât și cu
pregătirea examenului de
specialitate; în clinică și
bibliotecă nu se făcea
politică și nici anturaj cole-
gial nu am avut, ci doar un
coleg bihorean cu care
mergeam doar la specta-
cole, excepționale, și la
Cireșica câteodată, că era
în drum. În rest, cu acceler-
atul de noapte, luam drumul
Clujului la ai mei. 

Adierea de relaxare
politică nu a durat prea mult,
partidul s-a îngrijorat de
vântul ce poate să aducă
libertatea, a tras obloanele
dictaturii și „epoca de aur” a
liderului nostru, Nicolae
Ceaușescu, a început să
coclească, întorcându-se la
vechile dogme dictatori-
ale.Acum, după o sumară
retrospectivă, sunt convins
că securistul meu dosar a
căpătat forme apreciabile la
Securitatea din Bistrița,
poate chiar s-a multiplicat
prin sciziparitate, nu mă mai
abțineam ca mai înainte,
homo simulatus  din mine
era tot mai slab pentru că
genele libertății intrinseci din
mine erau majore și-mi
influențau firea ce vedea și
înțelegea tot mai bine lumea
nedreaptă în care trăiam.
Mi-am și expus odată, la o
masa din grădina  de vară,
plină tot timpul de securiști
și informatori în misiune,
originala mea teorie 
despre libertatea intrinsecă
genetică, divină și libertățile
extrinseci primite, pe
cartelă, de la conducătorii
societății. 

Libertatea intrinsecă
se datorește genelor din
fiecare individ și sunt diferite
de la unul la altul, în unii
sunt dezvoltate, majore în
alții sunt regresive sau chiar
atrofiate, pe când libertatea
extrinsecă e dinafara indi-
vidului, de la societate, de la
comenduirea pieței (comen-
duirea pieței e de pe vre-
mea lui Nenea Iancu, acum
folosim comandament, iar în
locul pieței se poate pune
orice altă instituție de stat și
partid comunist). 

-continuare în pagina a 4 a-



4 Tichia de politician

Prețul  scump  al  libertății  în  Secolul  XXPrețul  scump  al  libertății  în  Secolul  XX

-urmare din pagina a 3 a -

LLibertatea intrinsecă
are o genă divină  în fiecare,
pe când libertatea primită de la
societate poate fi reală, de
formă sau fictivă. Cei ce au lib-
ertatea genetică în ei, sunt
nemulțumiți, revoltați împotriva
falsei libertăți extrinseci și
caută, oriunde și oricum în
lume o libertate socială cât mai
asemănătoare cu cea din firea
lor, cu cea genetică și Lagărul
de la Traiskirchen este o punte
spre împlinirea acestei
dorințe.De un timp, Frații Bog-
dan și cu Ioan Cioară, cum-
natul lor, se săturaseră până
peste cap de epoca de aur și
voiau să plece din România în
căutarea unei libertăți
asemănătoare cu cea
intrinsecă pe care o simțeau tot
mai puternică în firea lor. Bog-
danii erau o mare familie
bănățeană, trei frați și trei
surori, toți căsătoriți și aveau
copii, toți erau hotărâți să plece
din Țară împreună, pentru că
cei care ar fi rămas ar fi avut
mult de suferit, ar fi fost dați
afară din servicii, bune -rele
dar erau o sursă de viețuire în
dictatura comunistă. Șansa de-
a reuși era cumnatul lor Aurel
Popescu zis Nando  de 27 de
ani, pilot brevetat, ce conducea
un avion utilitar AN-2 biplan, o
vechitură rusească rămasă de
la război, cu care erbicida cul-
turile agricole din Județul Arad.

După ce s-au convins
și hotărât între ei, au făcut
minuțios planul evadării din
lagărul comunist și au început
pregătirile în cea mai
desăvârșită ordine și grijă să
nu dea de bănuit cu ceva, știau
cu toții că trăiau în plasa
Securității, Miliției și-a informa-
torilor. Și totuși, cu toate
precauțiunile luate și ținute cu
sfințenie, un informator ordinar
îi urmarea, era „cel mai bun
vecin și prieten” al lui  Ioan
Cioară, care a vorbit seara că
pleacă și să-i aibă grijă de
gospodărie câteva zile. Nu i-a
spus unde, dar în vremea
aceia în Banat toți voiau să
plece, să treacă frontiera spre
lumea largă, și numai de asta
se vorbea; de cei care au
scăpat, cum și pe unde, de cei
care a fost prinși, cum i-au mal-
tratat grănicerii și  milițienii, câți
ani de pușcărie au luat. Și
Cioancă Ioan, „cel mai bun pri-
eten” a lui Ion Cioară,
văzându-l că pleacă împreună
cu familia Bogdan, a și dat
telefon, direct, la Colonelul
Iacob Luca șeful Miliției și ia
spus că  cele două familii se
pregătesc să treacă frontiera
fraudulos. Cum probabil la vre-
mea aceia colonelul primea zil-
nic asemenea denunțuri, l-a
trimis la ofițerul de serviciu,
Maiorul Didea. Și informatorul
de încredere al dictaturii, în
miezul nopții, s-a dus-ață la
maiorul de serviciu, l-a infor-
mat pe larg, conform proto-
colului pe care îl semnase,
despre o presupusă trecere de
frontieră. Maiorul, l-a felicitat
pentru stoicismul lui de infor-
mator, i-a spus că va informa
imediat și căscând i-a zis

noapte bună și acum du-te la
culcare, noi veghem. Și înainte
de-a adormi în post, i-a dat un
telefon informativ ofițerului de
serviciu de la Securitate, lo-
cotenentului Vasile Marin care
a spus „Să trăiți, am înțeles, voi
raporta imediat.” Deci, infor-
matorul a dat poruncă câinelui,
câinele pisicii, pisica a chemat
șoricelul care și-a legat
porunca de coadă până a doua
zi târziu, când, deja pilotul
Aurel Popescu aterizase fără
benzină în lanul de porumb a
unui austriac. Se spune pe
fapte, s-a scris și o carte
Îndrăzneții înving! Marea fami-
lie Bogdan a fost învingătoare.
Austriecii din Pertlstein s-au
adunat în jurul avionului căzut
ca din cer cu 20 de români a
celor șase familii Bogdan: 10
adulți, 2 adolescenți, 8 copii,
cel mai mic de 2 ani! „Asta-i
AUSTRIA?!?”„Da, da, Austria
și tu ești în porumbul meu” i-a
zis proprietarul holdei. Când
austriecii au ascultat și înțeles
situația, i-au ajutat imediat  și
nu le venea să creadă că Aurel
Popescu a pilotat rabla asta
rusească, pe care au numit-o
„bombardier pentru sfeclă” a
parcurs 400 de Km la o altitu-
dine între cinci și cinzeci de
metri deasupra solului, să nu
cadă în radarele ungurești și
nu a atins stâlpi, pomi, fire de
înaltă tensiune, îl considerau
un adevărat as al aviației. Au
vorbit cu poliția au spus că vor
azil politic și să-i ducă în bine
cunoscutul Lagăr de refugiați
din Traiskirchen, unde au și
ajuns în aceiași zi . A fost știrea
zilei pe tot  mapamondul prin
telefoane, telex, radio, televiz-
iune, luni de zile și ani în șir s-
a vorbit de curajul și reușita
temerară a pilotului Aurel
Popescu și realizarea lui
aviatică, de măiestria lui unică
în lume să efectueze un
asemenea zbor razant atât de
lung, deasupra unui areal ne-
cunoscut de mai înainte. O
performanță unică pentru
câștigarea libertății râvnite.
Aurel Popescu a spus că fost o
minune de sus să reușească.
Dacă o luăm pe calea min-
unilor, atunci și adormirea
Miliției și Securității în noaptea
de 3 iunie 1980 a venit tot de
sus, iar ziua a fost de partea
îndrăznețilotre.

În Lagărul de la
Traiskirchen era o faună
umană unică: diversă ca orig-
ine etnică sau națională, stare
socială, cultură și credințe, ide-
aluri și ideologii dar toți, abso-
lut toți, aveau un numitor
comun să scape de lagărul
dominat de Uniunea Sovietică
comunistă. Lagăr pe care, de
la început, l-am numit lagăr
liber, fiindcă, în sfârșit, după 18
ani de căsătorie, alegeam liberi
ceea ce doream de mult, dar,
după prima impresie de liber-
tate a început să ne tulbure și
chiar să ne liniștească, pentru
că greșisem afirmând că abso-
lut toți din lagăr aveau același
scop de libertate, nu era chiar
așa, fiind erau și informatori
speciali din toate țările
lagărului comunist în trecere
de acoperire, erau și ofițeri ai
securităților care, având pata-

lama că au trecut prin lagăr de
refugiați, aveau o bună
acoperire în țările europene
libere în care erau trimiși cu mi-
siuni speciale. Prin lagărele de
refugiați spre lumea liberă tre-
cea, bine deghizat, și brațul
lung al Securității, care în Au-
gust 1980 a atentat la viața
legendarului, de acum, pilot
Aurel Popescu, care doar
printr-o minune a scăpat cu
viață dintr-un accident rutier,
aducându-l din nou pe paginile
presei internaționale și
zguduind și starea psihică
celor din lagăr.Astfel, marea
familie Bogdan a ales să emi-
greze toată, împreună, cât mai
departe de Europa, în Aus-
tralia. Europa era despărțită de
Cortina de fier care declanșase
războiul rece, dar acum, odată
cu  intrarea trupelor sovietice
„eliberatoare” în Afganistan,
războiul rece  devenise incan-
descent și, în plus, de doi ani
Vaticanul, capul bisericii cato-
lice, avea un papă polonez,
Wojtyla – Ioannes Paulus II ce
a fost de bun augur și de mare
sprijin polonezilor ce își doreau
libertate catolică și socială. Ast-
fel, sub discreta binecu-
vântarea a papei, în Polonia au
reînceput, cu mai mare am-
ploare, mișcările și
manifestările antisovietice,
organizări sindicale și greve
împotriva regimului, ce au aler-
tat Moscova. Dar înțepenită în
bolșevism, cu ochelari de cal,
neținând seamă nici de mizer-
abila ei poziție în lume, s-a mai
implicat, de curând, într-o ex-
pansiune comunistă „de eliber-
are a afganilor de afganii
mujahedini, asupritori ai clasei
muncitoare și a cultivatorilor
tradiționali de opiu.” În fapt, nu
era nimic altceva decât vechea
meteahna țarist-bolșevică de
năvălitori peste micile națiuni,
în numele crucii în trecut și al
secerii și ciocanului comunist
în prezent, demonstrând clar
lumii că nu ține seamă de
Acordul  de la Helsinki pe care
l-a semnat formal și, sub nicio
formă, nu avea planuri de
micșorarea dominației asupra
țărilor din Europa, acum,
amenințând din nou Polonia.
Situația era îngrijorătoare și tot
mai mulți polonezi veneau în
lagărul liber de la Traiskirchen,
îi vedeam împreună toată fa-
milia, nu-i invidiam, era normal
să fie împreună cu copiii, dar
aveam o mare strângere de
inimă gândindu-mă la fiul nos-
tru ostatic în România. Printre
funcționarii lagărului era și o
româncă, ce a avut și ea parte
de acest lagăr și devenise
înțelegătoare și de mare sprijin
față de conaționalii ei, o
adevărată doamnă, care ne-a
informat și îndrumat la sediul
ONU din Viena, unde erau
translatori autorizați ce se ocu-
pau și de întregirea familiilor în
baza Acordului de la Helsinki
semnat și de Nicolae
Ceaușescu A fost prima confir-
mare ce ne-a mărit speranța
reușitei și prin sediul ONU din
Viena. Ne-a dat adresa și
bilete gratuite pe „localbahn”,
tren electric ce face legătura
între Traiskirchen și Viena.
Clădirea ONU nouă, modernă,

impozantă dar în contrast cu
arhitectura clasică a Vienei, cu
multe etaje și nenumărate cori-
doare și uși cu numere fără de
șir, am găsit ușa potrivită pen-
tru români în capătul unui cori-
dor, unde o funcționară ne-a
ascultat, întrebat, înregistrat
ne-a spus că va lua legătura cu
administrația lagărului, se va
întocmi dosarul de reunificare,
va dura dar fiind vorba de un
copil minor, îl vom primi. Am
prins aripi și am rămas cu ele
prinse până l-am îmbrățișat,
dar a durat, zile grele și luni de
zile lungi ce, parcă treceau, și
nu mai treceau, în alte fuse
orare, din alte calendare.Florin
Tudor, fiul nostru ostatic la 13
ani, a fost singurul care știa și
a consimțit să plecăm numai
noi doi: mai încercați!!  Încer-
cam de zece ani, de când,
specialiști fiind lucram
conștiincios, profesional la
Bistrița și eram apreciați, mai
cu seamă Ica care avea o abil-
itate profund omenească de
cumsecădenie cu tact social
atrăgător și astfel consultând și
tratând copiii tovarășilor de la
Miliție și Securitate, ba și pe
părinții lor am primit
pașapoarte și vize, toți trei, să
vizităm Bulgaria, iar ONT-ul a
fost darnic, cu noi, în leva. Am
plecat cu un plan de-acasă: să
încercăm, la întoarcere să tre-
cem în Yugoslavia, pretinzând
că fiind din Timișoara ajungem
mai direct. Am stat prin
campinguri în cort și de la
Sofia am luat-o spre Niș în Yu-
goslavia, numai că la frontieră,
bulgarii văzând că nu aveam
viză pentru Yugoslavia, numai
că nu m-au luat la bătaie, nu
aveau nevoie de explicații ci de
viză și ne-au întors din drumul
speranței. Următoarea
nereușită a fost când din
marele tur ungaro-ceho-
polonez nu am reușit să tre-
cem în mult visata Austria. Apoi
a urmat lovitura ungurească,
aveam viză pentru Ungaria,
Cehoslovacia și RDG – Ger-
mania de Est – și cu aceleași
dorință obsedantă, de la Bu-
dapesta am luat-o spre Sopron
să trecem în Austria, îmi venise
de la o vreme ideea că suntem
cetățeni români numai în tre-
cere legală prin Ungaria, aus-
triecii erau singuri în drept să
ne primească sau nu în 
țara lor și, după statutele
internaționale, nu era treaba
ungurilor cine să intre sau nu
în Austria. 

Acestea mi-a fost teo-
ria, practica a fost usturătoare:
s-au purtat ca niște brute bar-
bare, erau bine înarmați să
păzească Cortina de fier; ne-
au pus o ștampilă specială în
pașaport, și ne-au amenințat
că vor anunța România despre
intențiile noastre de-a fugi din
România și rânjind barbar ne-a
arătat calea de întoarcere. A
fost o altă zi neagră, de neui-
tat, eram prizonierii în lagărul
comunist. Ne-am continuat
turul, am ajuns și-n Berlinul de
Est, am ezitat să facem și de
aici o încercare și ne-am 
întors abătuți acasă
așteptând  încordați reacția
serviciului de pașapoarte. Nu a
venit, poate nu au vrut să dea

curs acuzației virtuale a
grănicerilor unguri formulată pe
păreri sau poate îi eram eu mai
simpatic șefului serviciului
pașapoarte decât ungurii.
Odată, de la Cluj cu un auto-
buz turistic, singur fiind am
ajuns la Belgrad, dar nu m-a
lăsat inima să o iau spre Triest
și să-i las pe ai mei singuri,
fără apărare în Țară. Când, Ica
și Florin au primit invitația de
vizită în RFG – Germania de
Vest – de la o familie de sași
din Bistrița a cărui copil a fost
pacientul Icăi și coleg cu Florin,
am fost de acord să plece erau
în siguranță iar eu le-am
promis că îi voi ajunge din
urmă, dar, încă odată am fost
fără noroc: nu li s-a dat viza.
Trecând prin astea toate, acum
la plecare Florin Tudor ne-a
spus: „Mai încercați, odată.
Noroc”.

Am avut noroc cu o
doamnă de la Ambasada
Austriacă din Belgrad și astfel
am ajuns în lagărul liber din
Traiskirchen, o trambulină spre
ale zări libere. Din România
visam  Canada, renunțam de-
finitiv la geriatrica Europa ce
singură a trecut, înfăptuind și
distrugând, mai multe decât
toate celelalte surate ale ei;
gemenele americane înfiate la
început de englezi, spanioli și
portughezi, mai bătrâna și mai
înțeleapta Asia, Africa cea
exotică, frumoasa și libera
Oceania și tânăra Australia.
Voiam cât mai departe de Eu-
ropa, mama tuturor lucrurilor
bune, folositoare, progresiste
ale omenirii dar și a celor mai
năpraznice intrigi și ideologii,
expansiuni și războaie, dintre
care ultimul război a nenorocit-
o definitiv căzând pradă lui
Stalin. Europa nu se va mai re-
cuperea și lagărul liber din
Traiskirchen este monitorul
precis al acestei stări de fapt,
este plin-plinuț de evadați, fu-
gari, scăpați din abominabilul
lagăr al fostei ei aliate soviet-
ice. Stăm claie peste grămadă,
într-o cameră cu 40 
paturi, cu cearceafuri verticale
despărțitoare, familii de cehi,
polonezi, români, albanezi,
fiecare am primit o gamelă și
tacâmuri vechi, mâncăm într-o
sală mare cu multe mese lungi
de lemn, ce rămâne în gamelă
punem în niște hârdaie de
lături, apoi ne spălăm gamela
și tacâmurile. Ieșim în curte
unde vorbim informându-ne
sau dezinformându-ne, din
ignoranță sau rea credință, în
așteptarea trimiterii în alte
locuri mai bune.

A venit și ziua noastră,
când am plecat din lagăr cu un
microbuz elegant, nu mai
văzusem așa ceva, de altfel în
Austria am avut parte să
vedem ce nu mai văzuserăm,
toate ne uimeau și plăceau, le
admiram, le comentam și com-
param.

●
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SS-au dezumflat pre-
cum niște baloane… S-au
spart și s-au împrăștiat în
neant aidoma unor clăbuci
de săpun, fugind, nu din fața
eșecului (orice eșec poate fi
un alt început de drum,
chiar și nepolitic), ci din fața
unei răspunderi minime
morale față de aceia pe
care i-au amăgit. Au fost
atâția „candidați”… Și au
rămas în atenția publică
doar aceia pe care i-a apos-
tilat Biroul Electoral Cen-
tral… Or, pe ăștia, vrem nu
vrem, de-i vrem ori nu (!), îi
știm… Iar seriozita-
tea declarațiilor lor,
răspunderea pentru listele
depuse sunt în sarcina
comisei electorale, inclusiv
pentru sesizarea even-
tualelor aspecte penale.

Dar cu toți ceilalți ce
facem? Cum ne protejăm
pe viitor de această inflație
de circari, bufoni, mitomani,
ipocriți? Lor cum le
verificăm și, eventual, cum
le taxăm neseriozitatea,
minciuna, falsurile? Pentru
că nu vorbim de candidaturi
la o gheretă de paznic, ci
despre folosirea în scop
personal a imaginii și

prestanței unei instituții a
Statului Român…

A fost atât de simplu
pentru ei, nu?… Cu doi-trei
pași înaintea „liniei” (pre)fi-
nale și-au anunțat re-
tragerea pe rețele virtuale și
gata. Punct final. Încă un
punct final. Dar ce facem cu
ei? Pentru că, totuși, s-au
folosit de noi, au obținut
niște semnături, au inserat o
speranță care, dezumflată
în minciună și neputință, nu
va face decât să carieze pe
mai departe fundațiile
credibilității instituțiilor de-
mocratice. De ce să-i tot
acceptăm pe acești filfizoni,
îngâmfați, împăunați, mito-
mani, politruci și traseiști?…
Niște traseiști fără… căi
politice reale, care doar
vehiculează în gol fel și fel
de nume și acronime de
„formațiuni politice” și
„asociații civice”, umflate pe
rețele sociale în baza în-
crederii și a naivității noas-
tre. Dar care, în final, nu
oferă nimic concret. Și nu
este vorba că le-ar fi lipsit
doar „câteva” tabele cu
semnături, ci multe zerouri
din cifra solicitată de
legislație. Că reclamă apoi
că legislația nu e bună, că
îngrădește și discriminează,
este doar o altă formă de
ipocrizie… Dacă nu erau de

acord cu prevederile legale,
trebuiau întâi să lupte îm-
potriva acestor îngrădiri, să
fi lăsat măcar o urmă de im-
plicare, iar în condițiile
imposibilității de a schimba
ceva (în mod real), să-și
asume condițiile puse de
lege.

Da, poate că acum,
dintr-o anumită 
perspectivă, statusul aces-
tor „precandidați”, oriunde
or fi ajuns prin vizuinile lor
virtuale, poate părea o
problemă secundară. Sau
poate nici măcar o
problemă. Că dacă tot nu
mai contează pe tabloul real
al candidaților, pot să plece
în anonimatul de câțiva ani
cu toate jucăriile lor, nu?!
Apoi să mai „încerce”, iar și
iar…

Dar nu este așa!
Dacă vrem să impunem re-
spectul, și să fim respectați,
nu luați peste picior prin și
de astfel de „prezențe”,
dacă vrem să redăm încred-
erea generală în instituții,
plecând tocmai de la fisura
dintâi, această posibilitate
de inflație de precandidaturi,
fără nici o răspundere, tre-
buie să schimbăm ceva.
Totuși, azi, este mult prea la
îndemâna oricui să-și facă o
promovare „on-line”, să-și
creeze o imagine falsă pe

rețelele sociale (adesea
doar pentru a-și hrăni
nevoile patologice ale unui
„Eu” viciat de apucături din
alte timpuri), pentru ca mai
apoi să spună că nu mai
depune listele, că îi lipseau
„câteva” semnături…

Și este atât de sim-
plu… Asumarea de către
fiecare personaj care își
anunță intenția de a strânge
de semnături, folosind
tabelele prevăzute de legea
pe care, altminteri, o
înfiereză, a obligației de a
depune listele cu semnături
în mod oficial, chiar dacă au
o singură filă cu iscăliturile
lor și ale prietenilor! (Mai
ales că, într-un fel, facem
asta de „cealaltă” parte a
„eșicherului”, la nivelul
alegătorilor din Diaspora,
cărora le cerem să se preîn-
scrie și să-și asume exacti-
tatea declarațiilor și a
documentelor).

Astfel, Biroul Elec-
toral Central, într-o etapă
ulterioară finalizării tabloului
candidaților oficiali, ar putea
verifica și sesiza eventuale
aspecte penale. Doar așa
putem începe a stârpi fari-
seismul, minciuna, ipocrizia.
Pentru că toți acești
perdanți… asumați vizează
un folos din prestațiile lor.
Vor un capital de imagine,

că nu reușesc, este doar
vina lor, din cauza
ignoranței, fuduliei, egocen-
trismului, dar, în esență, toți
cei ce au strâns semnături
pe „manșonul” turnantei
electorale speculează în-
crederea maselor pentru a
obține ceva. Un alt „refugiu”,
fie politic, într-o formațiune
mai mare care are nevoie
(căci noi îi lăsăm) de
asemenea oameni, extrem
de mărunți în realitate, fie
pecuniar, în instituții-
sinecuri…

Responsabilitatea
și, mai ales, responsabi-
lizarea nu trebuie să apară
doar din clipa intrării pe
turnantă. Ci încă de la mo-
mentul anunțării intenției și
a demarării procedurilor,
prin descărcarea formula-
relor-tabel. Nu este normal,
dacă vrem o societate
onestă, să mai permitem
unor asemenea personaje
să se laude, să intoxice în-
crederea oamenilor, apoi
să-i dezamăgească pe toți
aceia care poate chiar au
văzut în ei o șansă pentru
țara asta.
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Dorin

Nădrău

PParcurgem de ceva
vreme o perioadă încâlcită și
dificilă, marcată de nu-
meroase și prea rapide
schimbări față de capacitatea
noastră de „procesare”, 
un adevărat război
comunicațional generalizat,
confuz și dezordonat. „Fake
news” sau, într-o expesie mai
elevată, „information desor-
der”, desemnează incontesta-
bil fenomene considerabile
deosebit de serioase care
afectează viața indivizilor 
și evoluția societății,
declanșând, datorită tensiunii
și vitezei proprii, emoții pro-
funde și necontrolate la nivel
social, diseminate pe Face-
book și pe alte canale mass
media atât de performante în
era digitală actuală.

Câteva constatări și
precizări conceptuale merită
cu siguranță să constituie jus-
tificate subiecte de reflecție
pornind de la premisa că în
zilele noastre Internetul face
aproape imposibilă non-comu-
nicarea faptelor și eveni-
mentelor. De o importanță
covârșitoare în domeniul
comunicării online, blogurile și
rețelele ca Facebook și Twitter
au fost concepute și au apărut
doar din necesitatea de a con-
feri relevanță unor surse pri-
vate, adunându-le împreună,

punându-le în rețea. Analiștii
din branșă apreciază pe bună
dreptate că un mesaj publicat
pe Internet are o existență
asemănătoare unui mesaj
dintr-o sticlă aruncată în mare,
în sensul că nu se știe dacă va
ajunge vreodată la adresant. 

Cea care îi conferă un
status particular, asigurându-i
totodată audiență, este
rețeaua online. Trebuie obser-
vat, în același timp, că rețeaua
extinde astfel spațiul surselor
private până la limita
concurenței cu sursele
tradiționale investite cu trans-
miterea informației în masă.
Rețeaua socială, adevăratul
mijloc de comunicare al
surselor private, realizează o
indexare prin intermediul mo-
toarelor de căutare intro-
ducând elemente noi de
ierarhizare a accesului și de
control al comunicării. Liter-
atura de specialitate din
domeniu subliniază pregnant
imperativul folosirii denumirii
de „rețele sociale” și nu alte
formule. Se atrage atenția că
expresia „rețele de  so-
cializare” comportă o utilizare
incorectă a termenului „so-
cializare” care nu înseamnă
interacțiune socială, cum
înțeleg anumite persoane
(„Socializez pe Facebook” sau
„Am intrat într-un local să so-
cializez”), ci definește un pro-
ces, bine delimitat și etapizat
sociologic, de integrare a indi-
vidului în societate. O privire

aruncată pe site-urile
românești sugerează părerea
că toată lumea scrie și publică
editoriale, comentează și
analizează orice, ceea ce îți
lasă uneori impresia unei
abundențe dezgustătoare de
cuvinte înșirate în aprecieri
critice inutile, a expunerii unei
inflații de scriitură, fenomen
fără precedent.

Este de notorietate că
sistemul media de astăzi se
bazează pe ceea ce se
numește „conținut emoțional”,
în înțelesul că rețelele sociale,
ca de altfel și celelalte canale
de comunicare, vizează
emoțiile utilizatorilor, mizând
pe dorința și intenția lor de a
regăsi și a da mai departe în
mediul online sentimentele,
trăirile și credințele lor. Pentru
că majoritatea rețelelor sociale
sunt proiectate și realizate
pentru a fi folosite public prin
„likes”, comentarii și „shares”,
este lesne de înțeles de ce
conținutul emoțional se
propagă atât de rapid și atât
de departe. În contextul unei
cereri impresionante de
informații, oamenii (consuma-
torii) se caută și se asociază
online în comunități și grupuri.
Un aspect surprinzător și in-
teresant este unul semnalat
pe Facebook, anume acela că
deseori cei mai mulți membri
ai unui grup tind să-i  excludă
din listă pe cei care au opinii
sau poziții diferite, prin „block”
sau „unfriend”, etalându-și

treptat armele în fața celorlalte
grupuri. Este de
domeniul evidenței că mediul
online, în special rețelele so-
ciale, promovează și
stimulează răspândirea și in-
tensificarea rapidă a emoțiilor,
pozitive și negative, pe care
unii mai pricepuți le folosesc în
favoarea sau defavoarea al-
tora. Un alt aspect demn de
menționat este cel semnalat
de celebrul scriitor, editor,
filosof și semiotician italian
Umberto Eco. Încă de pe la
jumătatea anilor ’90 când In-
ternetul era la început, el
punea problema de a se găsi
o soluție pentru separarea
informațiilor bune de cele
eronate, susținând că orice
impostor are posibilitatea de
a-și publica online cugetările
precare declarându-le
„filosofie” și plasându-le pe
aceeași treaptă cu scrierile
adevăraților filosofi. Tot el
afirma, după 20 de ani, în
2015, că Internetul a permis o
„invazie a imbecililor”, respec-
tiv că „Rețelele sociale au
oferit dreptul la opinie unor
legiuni de imbecili care până
acum își exprimau părerea
doar în baruri, în fața unui
pahar de vin, fără să facă
vreun rău comunității”.

Cu toate că Face-
book-ul are multe condiționări
(descurajează textele lungi și
stilul literar, promovează co-
municarea multimedia, este
un mediu publicitar, se

bazează pe o juxtapunere
aleatoare de postări), se poate
spune cu certitudine că azi
suntem și încă mult timp vom
trăi în „era Facebook”.

În condițiile în care
agreem o oarecare formă de
sinonimie între „a posta” și „a
scrie” pe Facebook sau pe
blog, fie și pentru doar a ad-
nota o fotografie, putem spune
că perechea poză-scris a de-
venit pentru extrem de mulți
oameni o nevoie cotidiană de
expunere publică. A-ți rezerva
un spațiu de unde să ali-
mentezi zilnic publicul cu știri
despre realizările tale, domi-
nat de iluzia că el, publicul,
este însetat să le afle, pare să
fie un fapt util, chiar și moral,
considerând că prin demersul
tău te pui la dispoziția altora.
Nu de puține ori observăm
însă cu ușurință că nevoia de
expunere este dublată de o
vădită dorință de a fi aprobat,
confirmat sau chiar adulat. În
astfel de cazuri, deseori se
remarcă formarea în jurul
postatorului sau jurnalistului
de bog respectiv a unui cerc
de pretinși admiratori devotați
în a-l întreține pe titular, în a-i
alunga pe eventualii agresori
și dispuși să-i educe pe noii
adepți.
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