
 

Introducere 

șa cum scriam în introducerea primului 

volum Accent pe istorie® și cum cred cu 

convingere, de altfel, oricât de banal poate suna: 

istoria continuă. De data aceasta dovada este 

volumul al doilea Accent pe istorie®, o selecție din 

perioada iunie 2017-decembrie 2019 a textelor 

rubricii cu același titlu pe care o semnez în 

săptămânalul Dilema Veche.  

În fond, trecerea de la radio în scris nu a 

schimbat cu nimic conceptul Accentelor, doar la 

formă se pot observa diferențe, textele îndepărtân-

du-se oarecum de stilul mai mult oral, adaptat 

radioului. Altfel, Accentele reprezintă același tip de 

texte menite să aducă istoria în atenția cititorilor, în 

doze mici, în chip cât mai interesant și plăcut, lipsit 

de rigiditatea adesea atribuită, mai mult sau mai 

puțin legitim, acestui domeniu.  

Fără să vreau ori poate fără a-mi da seama, am 

inserat ocazional în textele Accentelor și câte o 

componentă legată de experiența personală - ceea 

ce probabil se va amplifica pe măsură ce istoria 

rubricii va continua.  

Ca și în cazul volumului I, subiectele variază în 

spațiu, în timp și, desigur, în conținut. Chiar dacă 

de cele mai multe ori am încercat să construiesc 

într-un fel sau altul o punte, cât de mică, între 

trecut și prezent prin rubrica din Dilema veche, 

uneori tematica a fost aleasă pur și simplu pentru 

că scoate în evidență o informație atractivă și, deci, 
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numai bună de luat în seamă. Cu alte cuvinte, să 

fim utili, dar să mai și zâmbim (deștept) fără prea 

multe motive, din când în când.  

Ne amintim relatările din scrisorile trimise de 

români către Radio Europa Liberă în timpul 

regimului comunist, apreciem oamenii care au 

făcut posibilă Marea Unire din 1918, dar 

strecurăm discret și câteva picături dintr-o 

sticluță de parfum Coco Chanel și un pahar de 

șampanie din crama doamnei Veuve Clicquot.  

C-așa-i istoria, complexă, cu de toate.  

Apreciem o poveste despre șah, despre literele 

italice din tiparul venețian și ne lăsăm purtați de 

valul muzicii unice a lui George Enescu, dar apoi 

tare bine prind și valurile reale ale vreunei mări 

prin care să înotăm sau un joc de tenis, să ne 

păstrăm postura corectă a corpului, nu doar a 

minții. Apropo, voi știți că pe cupa turneului de la 

Wimbledon tronează mândru un ananas din 

argint în miniatură? 

Această diversitate de subiecte se regăsește în 

cuprinsul volumului al II-lea Accent pe istorie®, 

pentru apariția căruia îi mulțumesc lui Sever 

Voinescu, redactor șef Dilema veche, editurii 

Cetatea de Scaun, care are o echipă editorială 

minunată, și ilustratorului Lehel Kovacs, care ne-

a împrumutat puțin din talentul său și de data 

aceasta, realizând coperta cărții.  

Ion M. Ioniță  a pus, ca de obicei, cel mai inspirat 

accent în prefața pentru care îi mulțumesc. 

 

Vouă, cititorilor, mulțumirile cele mai accentuate. 

 

Mihaela Simina 


