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„Rostul femeii este să placă,

afară de asta nu 

poate fi fericire.”

- George Călinescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

„Să ne cinstim eroii, „Să ne cinstim eroii, 
să fim la înălțimea lor!”să fim la înălțimea lor!”

Cezar Adonis
Mihalache

CCât declarația unei
națiuni aflate într-un nou
moment de răscruce
istorică! La un asemenea
punct al devenirii  noastre s-
ar fi putut ridica Apelul aca-
demicienilor români dacă
denigratorii nu ar fi ironizat
manifestul celor 84 de sem-
natari. Dacă noi înșine nu

ne-am fi lăsat părtași uriașei
manipulări a momentului și
am fi privit acest apel la di-
mensiunea lui istorică. Pen-
tru că, în fața istoriei, peste
ani, următorii membri ai
Academiei Române vor
putea spune că „înaintașii”
lor măcar nu au tăcut.

Și nu este nimic
greșit în textul acestui man-
ifest… Nici momentul nu a
fost greșit ales. Căci Apelul
nu a fost și nu este un
reproș la adresa vreuneia
dintre piețele în care
vremelnic ne-am separat (în
numele anumitor convingeri,
dar fără a pune nici o clipă
în discuție fundamentele
unității noastre), ci este toc-
mai un mesaj al sublinierii
punctelor comune în acest
pseudo proces de dezunire
insinuat prin ideea existenței
a două piețe. Pentru că, în
mod real, nu avem două
piețe sub formula atât de
invocată de detractori și ma-
nipulatori, aceea a
existenței a „două Românii”.

Aceiași români sunt
și în Piața Victoriei, și la
Cotroceni! Despărțiți doar
de opinii de moment care
aparțin, în mod esențial, de
funcționarea instituțiilor stat-
ului, mai ales la nivel juridic,
nu de intenția de a trăi în
românii diferite.

De fapt, acesta este
și mesajul academicienilor.
Care în câteva rânduri atrag
atenția asupra acelor tare,
infiltrări și provocări pe care,
privindu-le (dimpreună, toți

cei ce manifestă în agora
convingerii lor), ar trebui să
le considere puncte de luptă
comună.

Și nu este nimic
politic în acest apel. Pentru
că în momentul în care
vorbești despre apărarea
integrității țării, despre rolul
pe care trebuie să și-l
asume întreaga națiune
pentru a veghea la unitatea
fundamentelor ei, politica
rămâne doar o virgulă în is-

torie.
Sigur, fără a sur-

prinde, detractorii s-au
repezit să acuze că Apelul
celor 84 de academicieni,
rămași 82, prin lepădarea
de acest manifest a doi
(ne)„nemuritori”, a preluat
propaganda naționalistă a
PSD! Dar ce înălțător ar fi
fost să avem un partid de
guvernământ care să re-
specte și să promoveze
toate acele valori pe care
academicieni le-au subliniat
ca piloane ale  continuității
noastre. Doar că, dacă PSD
ar fi promovat aceste valori,
Apelul academicienilor nu s-
ar mai fi născut!

Da, se prea poate ca
academicienii să fi greșit.
Dar nu în rânduiala
identităților noastre în textul
apelului lor, ci în felul de pro-
movare. Căci, la nivelul unei
societăți în care nimeni nu
mai are răbdare să-l asculte
pe celălalt, în care, mai mult
ca niciodată, există convin-
gerea fiecăruia a deținerii
adevărului absolut, încât
conflictele de idei par gata
să degenereze, poate ar fi
fost nevoie de o funda-
mentare a apariției acum a
acestui Apel. O evidențiere
a rostului lui, cu subiect și
predicat.

Și este cu adevărat
cutremurător nivelul de ma-
nipulare, de intoxicare, de
extindere a unui văl negru
colectiv pe anumite
subiecte, la care am ajuns.
Fie și doar dacă ne gândim

la publicarea în această
perioadă a unui proiect de
autonomie a ținutului secui-
esc în Monitorul Oficial și ar
trebui să realizăm rostul
Apelului făcut de academi-
cieni. Pentru că, din turnurile
lor, poate de fildeș, ei văd
cel mai bine fisurile care
apar la nivelul identității
noastre. Fisuri în care sunt
injectate oceane de ură, de
venin…

Dar ei nu pot face
mai mult decât să lase Isto-
riei, poate chiar arhivelor
dacă nu ne vom îngriji de
țara noastră, astfel de
hrisoave. Pentru că sunt
acei bătrâni de care avem
nevoie, dar nu pot
descăleca în piețe, nu au
putința, și poate nici pri-
ceperea, de a vorbi acolo,
dar mesajele lor ar trebui să
devină noile sloganuri ale
unei piețe unice a românilor
care își apără țara.

Acum, rostul
mesajului lor pare de
neînțeles… Și ar putea
rămâne doar ca un Apel
pentru istorie, căci, fără aju-
torul nostru, al celor tineri
încă, el va rămâne într-
adevăr doar un mesaj scris,
nu într-o limbă moartă, ci în
numele unei națiuni apuse.

Dar, dacă Apelul
academicienilor va deveni
„viral”, fără ca semnatarii să
înțeleagă poate sensul și
forța acestei noi forme de
tumult social, dacă va de-
veni dară esența unor petiții
făcute de cei tineri în nu-
mele celor ce nu pot
cuprinde revoluția exprimării
din zilele noastre, el nu va fi
fost în van. Și, de ce nu, ar
trebui să devină o armă pe
care să o punem în contra
celei iredentiste, prin publi-
carea în Monitorul Oficial ca
proiect al unei națiuni ce
vrea să-și decidă singură
destinul.

Citiți și recitiți acest
manifest! Nu este nimic
greșit în el. Nici apelul la pa-
triotism, nici naționalismul
necesar trezirii noastre, mai
ales că piața și-a găsit deja
chemarea la redeșteptare
prin cântul Imnului Național,
nici referirile la protejarea
identității, suveranității și a
unității naționale.

●

Un discurs economic Un discurs economic 
eminescian!eminescian!

Radu
Golban

PPrin discursul său
economic, Donald Trump
pare că se inspiră din Emi-
nescu. Declarațiile noului lider
de la Casa Albă la adresa
Berlinului marchează pentru
ascensiunea Germaniei în
lume un adevărat «Stalin-
grad». Pe Berlin l-a cam prins
iarna, tot făcând vara planuri
de cotropire a planetei. Iar
acest început de an dă
semne că va intra  în istoria
Germaniei ca o iarnă
necruţătoare Precum acea
luptă a dovedit că marea put-
ere vizionară europeană
rămâne doar fidelă teoriei vic-
toriei, însă goală puşcă fără
combustibil şi izmene pe fron-
tul de luptă, supranumitul
motor economic european se
îndreaptă astăzi spre o revizie
generală. Pe noi ar trebui să
ne încălzească, însă, faptul
că noul preşedinte ales al
Statelor Unite face dovada
unui discurs economic de-a-
dreptul eminescian.

Eminescu, prezentat
mereu selectiv în ţara sa de
baştină, pentru a nu supăra
feluriții hegemoni ai Europei și
citat doar de pasionaţii de
poezie sau mini-naţionaliştii
de pe „Facebook”, are o greu-
tate a viziunii sale economice
cel puţin la fel de mare ca în-
treaga sa creație poetică.

După mai bine de o
sută de ani, în cea mai
dezvoltată țara a lumii, Emi-
nescu intră în rezonanță. Să
ma explic: Donald Trump a
promis în campanie o politică
economică protecţionistă
pentru a asigura locuri de
muncă în America şi şanse
mai favorabile de creştere
economică firmelor auto-
htone. SUA traversează
astăzi, din punct de vedere
economic, o perioadă similară
cu cea a României din tim-
purile lui Eminescu. Ceea ce
a rămas la noi valabil până în
zilele noastre a devenit şi în
SUA o ameninţare naţională.

Mihai Eminescu a
analizat şi arătat că pe urma
semnării unor acorduri com-
erciale cu Austro-Ungaria şi
alte state, în 1876 România a
fost transformată într-o piaţă
de desfacere, ceea ce 
a blocat dezvoltarea unei in-
dustrii proprii. America
împărtăşeşte acum soarta
României, care prin
apartenența la UE a sacrificat
întreaga industrie, şi-a expor-

tat forţa de muncă calificată,
şi-a deschis frontierele trans-
formându-se în ţara rafturilor
„Aldi” cu alimente importate.
Donald Trump promite să
pună capac acestui model
economic rapace.

Ceea ce Germania nu
doreşte să înțeleagă este fap-
tul că schimbul liber de
mărfuri nu este un dar dat de
la Dumnezeu, ci un privilegiu
demn de respect şi
recunoştinţă manifestat prin
bani şi nu doar vorbe. Dacă
produsele germane vor fi
competitive, vor asimila şi
vama protecţionistă de azi a
Americii sau cea de mâine, a
Marii Britanii. A te da motor
economic când beneficiezi de
privilegii vamale nu este o
mare artă.

Donald Trump a
expus într-o formulă scurtă
ceea ce înseamnă astăzi
ameninţarea germană. O ţară
care îţi dă bani să te înda-
torezi pentru a-i cumpăra pro-
dusele, ca, apoi, să-ţi scoată
ochii că trăieşti pe spinarea
ei! Similară a fost şi situaţia
de la noi, cum ne arăta Emi-
nescu.

În 1893, în urma pre-
siunilor financiare interne şi
externe, pentru că jumătate
din datoria publică a ţării era
faţă de Germania, s-a produs
semnarea unei convenţii
comerciale cu Berlinul. Acor-
durile vamale au stârnit un val
de nemulţumire printre
industriaşii români care 
au protestat vehement,
deoarece înlăturarea taxelor
vamale nu mai era menită să
protejeze dezvoltarea indus-
triei autohtone.

Noi ar trebui să ne
mândrim astăzi că Donald
Trump, cel mai puternic om al
lumii, îl răzbună pe Eminescu!
Acasă, marele poet a plătit cu
viaţa pentru ideile sale cura-
joase şi incomode Germaniei
şi Austro-Ungariei, unor state
pe atunci noi, proaspăt ieşite
din găoace însă cu veleităţi
imperiale.

Dar și România ar tre-
bui să-i dedice președintelui
Trump ceva din gândirile eco-
nomice ale lui Eminescu. Ca
între parteneri strategici veri-
tabili, am puncta, astăzi, în
spiritul nou al timpurilor, şi ne-
am feri cu platoşa americană
de pofta Berlinului spre o as-
censiune întreruptă. Teoretic
vorbind, azi, Donald Trump, l-
ar feri pe Eminescu de Berlin.

●
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Fără valoare la un preţ nedrept: de la cartof la Goldart sau viceversa...Fără valoare la un preţ nedrept: de la cartof la Goldart sau viceversa...

Grid
Modorcea

AArtistul Alexandru
Ghilduş a intrat în conştiinţa
publică cu sculptura din Piaţa
Revoluţiei, care reprezintă o
ţeapă din marmură albă în vâr-
ful căreia se află un conglom-
erat de materie fieroasă, care
seamănă cu un cartof, de
aceea lumea a botezat
această lucrare CARTOFUL. A
fost mult timp contestată şi
cred că am fost singurul care
am apărat-o, pe ideea că
poporul român a fost tras în
ţeapă pentru un cartof, altfel
spus, pentru o pâine, pentru
viaţă. Apoi ţeapa este şi un
simbol neaoş, draculian. I-am
găsit rostul acolo, sugerându-i
totuşi artistului că ar fi mai la
obiect dacă ar face ca din neb-
uloasa din vârf, să curgă
câteva picături de sânge. Şi,
într-adevăr, ulterior au apărut
urme de sânge prelingându-se
de pe cartof pe marmură, aşa
cum este acum.

Despre artist nu am
mai aflat nimic, nu aflăm nimic
nici de pe Wikipedia, unde,
spre ruşinea lui, are mai multe
premii decât opere. Relaţiile şi
aranjamentele premiale nu ţin
loc de artă, mai ales de
Goldart. Acest nume, legat de
Ghilduş, a apărut prin anii două
mii pe o casă de vânzări de
artă aflată vizavi de Conserva-
tor. Apoi n-am mai ştiut nimic
de artist. Poate că artistul a
făcut loc omului de afaceri. Ca
acum să aflu că are o casă de
licitaţii, cu acealşi frumos şi
pretenţios nume, Goldart, pe
strada Ion Luca Caragiale. S-a
ivit prilejul s-o vizitez recent,
când am primit o invitaţie la
licitaţia unui tablou de Adrian
Ghenie, artist căruia i-am
urmărit cariera încă de la de-
butul său în America, la Pace
Gallery, de acum cinci ani.
Ghenie a crescut, a ajuns cu

piesa Nickelodeon la cota de
nouă milioane de dolari,
depăşind la acest capitol pe
toţi pictorii români din toate tim-
purile. Îl mai întrece doar
Brâncuşi. Dar Ghenie e tânăr,
are timp să-l lase şi pe
Brâncuşi în urmă. Cine ştie,
poate cu lucrarea de la
Goldart! Şi am mers să văd mi-
nunea lui Ghenie, anunţată
atât de tentant pe Internet.

Casa de licitaţii
Goldart se află într-o vilă
boierească aflată în zona de
lux a Bucureştilor vechi. Am
mers mai devreme să văd
lucrările ce se vor licita. Am
străbătut încăperile în care
erau expuse cele 109 lucrări
aflate pe lista de licitaţie. Am
dat roată de câteva ori, dar nu
mi-a sărit în ochi nici un tablou.
Toate erau mate, şterse, fără
valoare, multe din sfera
mărginaşă a clasicismului in-
terbelic, autori second hand.
Nimic deosebit care să-mi
atragă atenţia, poate portretul
nesemnat al unei anume He-
lena Fourment, aflat în mijlocul
sălii principale de licitaţii, pen-
tru originalitatea sa, un nud ce
se dezvăluia, acoperit parţial
de o haină de blană. Un kitsch
mai răsărit. În rest, anost. Am

întrebat pe cineva din staff-ul
de organizare, unde stă as-
cuns tabloul lui Ghenie, nu-l
scot la vedere? Era însă acolo.
Şi mi l-a arătat. Era la vedere,
printre altele. Mă aşteptam să
văd o lucrare impresionantă, la
nivelul estimării casei. Însă
mare deziluzie. Era/este un
tablouaş, ca de elev. Se
numeşte Flori. Un galben
obosit, aproape monocromatic,

fără nici o legătură cu şcoala
lui Baba din care se spune că
artistul ar face parte. Cică e o
lucrare de început, de debut,
dar care seamănă cu sute de
alte tablouri florale ale pictorilor
români de ieri şi de azi. Nimic
deosebit, modest, cât se poate
de modest, departe de a
anunţa pictorul atât de solicitat
de mai târziu.

Ciudat, dar lucrările de
şcoală ale lui Brâncuşi, de
pildă, anunţă geniul său afir-
mat la Paris. Interesează
enorm lucrările de debut ale
artiştilor, primii paşi, care
conţin in nuce visul artistului.
Aici nu e cazul. Ghenie se
dovedeşte ieftin. Dar acest
tablouaş, de 44 x 33 cm, datat
’94, a fost estimat de casa de
licitaţii la valoarea de 20-40 mii
de euro!! Şi s-a vândut fără nici

o dispună, unui domn tânăr,
care, după ce l-a achiţionat cu
23 mii euro, s-a ridicat şi a ple-
cat. Venise special pentru
această lucrare. Dacă Ghenie
n-ar fi avut cota internaţioinală
pe care o are, nimeni nu s-ar fi
mişcat, probabil că Flori ar fi
rămas nevândut, nesolicitat, ca
majoritatea lucrărilor din lot. El,
dacă era din familia lui
Brâncuşi, nici n-ar fi trebuit să
accepte să i se scoată la
licitaţie aşa ceva. Sper ca
dorinţa de câştig să nu-i
orbească viziunea de artist. De
acum încolo, trebuie să fie
atent la tot ceea ce expune.
Opera e aurul său, nu banii.
Fiindcă banii se duc,
aurul/goldart, rămâne, cum
spune o vorbă evreiască.

Peste 50 la sută dintre
lucrările aflate pe lista de
licitaţie nu au fost solicitate, iar
cele lictitate s-au dat cu preţuiri
derizorii, în jur de două sute de
euro! Singurul pseudo-eveni-
ment a fost tabloul Flori al lui
Ghenie, din motivele arătate,
majoritatea pieselor licitate nu
au trecut pragul de o mie de
euro. Câteva au depăşit
această sumă, ca un tablou de
necunoscutul Mircea Doinaru,
o natură statică de Ion Pacea,
un portret de Eustaţiu Stoe-
nescu, o nucă în perete de
Dorel Topan (?!), un tablou de
Nicolae Vermont, o sculptură
de Marcel Guguianu. Multe
tablouri clasice, realiste, nici un
tablou neconvenţional. Totul
marcat de patina realismului, a
desenului clasic.

A fost un fel de anti-
eveniment. Aşa ceva nu poţi
vedea decât într-o lume de
începători. Totul modest şi
timid, precum comisarul/licita-
torul, care parcă nu avea vlagă
să strige lucrările, i-o fi fost
teamă că se cumpără!? O
făcea plictisit şi transmitea în
sală o aceeaşi stare de dezin-
teres. Părea că ne aflăm în
treabă. De parcă îi era indifer-
ent dacă marfa de pe pereţi se

vinde sau nu. Oricum, părea
să ne zică, puzderia de autori
mai mult sau mai puţin
cunoscuţi nu merită alt trata-
ment! Aşa cum comisarii de la
Artmark au fost la Christie’s
sau Sotheby’s să înveţe
meserie, e musai ca şi comis-
arul de la Goldart să meargă la
Adina Matei de la Artmark, să
înveţe.

Mă aşteptam ca
licitaţia să fie ca Ţepuşa lui
Ghilduş, plină de curaj, de
spectacol. Dar între Goldart şi
Casa de licitaţii Artmark este o
distanţă ca între Artmark şi
Casa de licitaţii Christie’s.

Şi resurse ar fi. Există
o anumită eleganţă, un anumit
bun simţ, o nevoie reală de co-
municare, dacă n-ar 
exista o teamă, o 
precauţie nejustificată (dic-
tatura câştigului cu orice preţ!),
dar totul deocamdată este prea
modest, în primul rând prin
lucrările care s-au expus şi s-
au licitat. Interesul va fi mai
mare, dacă Goldart şi-ar re-
specta numele, dacă s-ar axa
pe colecţii, să spunem.
Deocamdată, aici nu a fost nici
un „goldart”, nici o piesă de
aur, nici un eveniment notabil,
nici o piesă disputată. A fost o
licitaţie ca şi cum nu a fost.
Fără importanţă. Iar Florile lui
Ghenie, care în clipa asta are
o expoziţie la Pace Gallery din
Chelsea, New York, galeria
care l-a lansat, expoziţie de-
spre care sper să scriu curând,
nici nu ar fi contat, treceau
neobservate. Poate nici nu se
aflau pe lista de licitaţii, dar
cota autorului i-a făcut şi pe or-
ganizatori să-şi depăşească
modestia, altfel spus, să-şi
arate ne-profesionalismul sau
faţa ascunsă. Ei au estimat o
lucrare fără valoare la un preţ
nedrept, de o obrăznicie care
seamănă cu cartoful din Piaţa

Revoluţiei. 

●

Români vestiţi, dar neluaţi în seamă...Români vestiţi, dar neluaţi în seamă...

Corneliu
Vlad

UUnul dintre puţinii
români celebri în lume şi
contemporani nouă, artistul
plastic Eugen Mihăescu, se
exprimă de câţiva ani şi ca
artist al cuvântului. Prin alte
ţări, aşa ceva ar fi un eveni-
ment la care ar vui lumea
intelectuală şi artistică,
ziarele, televiziunile. La noi,
cam ţipenie. Trei cărţi scrise
într-un răstimp relativ scurt,
de memorialistică şi eseu,
adică literatură non fiction
cum zic americanii, iar noi
nu am găsit încă termenul,
chiar dacă, alături de
poezie, acest tip de
literatură a realului va fi
probabil literatura viitorului
(alături de poezie). Dovadă,
standurile librăriilor şi raf-
turile bibilotecilor, tot mai in-
vadate de literatură despre
oamenii, lucrurile şi faptele

aevea. Dar revelaţia Eugen
Mihăescu-scriitor se pare că
nu-i e dată oricui. E-n răul
lor. Dintre cei care au luat
act în înţelesul exact al
chestiunii, şi i-au marcat în
scris semnificaţia, sunt scri-
itorii canonici D. R. Popescu
şi Dinu Săraru şi ziariştii 
Ion Cristoiu, Sorin Roşca
Stănescu şi Victor Roncea.

Restul spiritualităţii
româneşti - de dreapta, de
stânga, apolitică - se ţine
deoparte, de parcă Rebelul
le-ar „cauza” cumva. Din
câte ştiu eu, „Rebelul” (titlul
celui mai nou român, auto-
biografic, al lui Eugen
Mihăescu) este seamănul
care-şi apară cu orice preţ
libertatea, fără a face însă
rău altora, „fără violenţă”
cum se zicea până mai ieri
şi care nu ar avea în mod
normal de ce să deranjeze
ceva sau pe cineva. De ce
să ne temem ori să-l ocolim
pe cel „singur şi pieziş”, cum

zice Arghezi, sau, mai puţin
abraziv spus, după Emi-
nescu, pe cel ce-şi urmează
„cărarea-n codru”?

Şi totuşi, numele lui
Eugen Mihăescu nu e atât
de pronunţat pe cât s-ar cu-
veni, cum nu sunt rostite cât
şi cum s-ar cuveni nici nu-
mele lui Eugen Doga sau
Dumitru Prunariu. O fi şi
asta vreun specific naţional
(sau mondialist?) pasă-mi-
te. „Rebel”, această a treia
carte a lui Eugen Mihăescu,
îi descrie viaţă în România
ultimelor vreo şapte decenii
- ultimii ani ai războiului, re-
publica populară iar apoi
socialistă, pribegia în
Franţa, Elveţia şi Statele
Unite, dârzenia artistică 
(şi morală), consacrarea
internaţională care trebuie
mereu hrănită şi păzită,
toate în epoci şi spaţii dintre
cele mai diferite, în medii şi
ele de mare diversitate, de
la catacombele bucureştene

populate de scriitori şi artişti
boemi, în locuinţa pariziană
a lui Eugen Ionesco şi în
birourile lui „New York
Times” şi cele de la Casă
Albă.Şi oameni/personalităţi
de mare varietate şi pitoresc
- de la impunătorul că as-
pect, dar numai atât,
Sadoveanu din ultimii ani de
viaţă la fascinantul Arghezi
care mânuia bastonul că pe
un condei şi replică scântei-
etor. 

Uriaş este însă mo-
mentul „întâlnirii” cu
preşedintele Nixon. Ce l-ar
fi costat pe romanul, şi aşa
vestit, să tragă o minciună
frumoasă, că s-a văzut şi a
conversat cu liderul nr. 1 al
lumii? Dar nu, el fixează
într-o secvenţă tulburătoare
de numai câteva secunde 
şi doar prin ce se poate
vedea printr-o uşa abia
întredeschisă, un întreg
capitol dramatic de istorie.

Pe cine să mizezi

acum mai mult, tu, con-
sumator de artă, pe grafi-
cianul sau pe scriitorul
Eugen Mihăescu? Oricum,
pe artistul unic al vizualului,
pe care îl şi desenează, îl şi
povesteşte. Şi cu linii, şi cu
litere. Pe un exemplar de
carte cu care m-a onorat,
fabulosul autor a scris că
este „din partea unui pictor
care scrie sau poate a unui
scriitor care pictează”. Un
enunţ mai neted (dixit Emi-
nescu) decât pagini de ex-
egeza... Şi iată cum, după
atâţia mari români care n-au
putut fi vestiţi dincolo de
hotare, alţi mari români
deveniţi celebri în
străinătate - Brâncuşi,
Enescu, Lipatti, Ionesco,
Eliade, Cioran, iar astăzi o
nouă generaţie de mari
români - celebri peste
hotare, neluaţi în seamă,
acasă. E de teoretizat.

●
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Prinși cu mâța-n sac!Prinși cu mâța-n sac!

Corneliu
Florea

RRomânia, la sfârșitul
Primului Război Mondial, a
ieșit unită național, întregită
teritorial, dar epuizată și
sărăcită, în doliu după fiii ei.
În următorii douăzeci de ani
s-a stabilit, refăcut și înstărit
datorită elanului național
general de emancipare,
datorită formării unei clase
de mijloc energice și inova-
toare și prin formarea celei
mai valoroase intelectualități
pe care această națiune a
avut-o vreodată.

În douăzeci de ani,
după Decembrie 1989,
România dintr-o țară cu
multe realizări ne mai atinse
în trecut și fără datorii ex-
terne a fost preschimbată
într-o țară datornică, săracă,
scoasă la vânzare, cum nu
a mai fost niciodată în istoria
ei, datorită ochlocrației ariv-
iste ajunse la putere prin
înșelătorie și fraudă. În
acești douăzeci de ani, put-
ernica clasă muncitoare a
fost depravată de locurile de
muncă, clasa de mijloc a
dispărut, iar intelectualitatea
națională de elită a 
fost persiflată, denigrată,
marginalizată, iar cei ce s-
au opus ochlocrației ariviste

au fost proscriși. Dar, cea
mai dezastroasă situație
este marcata depopulare a
țării, atât prin risipirea
românilor în lumea largă,
cât mai ales prin dramatica
scădere a natalității!
Verificați și comparați cele
două perioade istorice și
întrebați-vă cum și de ce s-a
ajuns în asemenea situație
dezastroasă după Decem-
brie 1989. Toate aceste
preschimbări în rău, întâm-
plate după Decembrie
1989, sunt și din cauza
noastră! Suntem vinovați cu
toții, împreună, dar și
aparte, fiecare în felul său.
Avem lacune ca popor,
avem lacune ca persoane
pe care le acoperim și
pledăm cu frivolitate:
„merge și așa, …ne-om de-
scurca și noi cumva…, să
sperăm că…” Dintre toate
popoarele lumii, eu cred și
am pe ce să mă bazez, că
noi, românii sperăm tot tim-
pul, de dimineața până
seara, din primăvara până
la toamna anului viitor. Nu
înțeleg, de ce sperăm în loc
să fim hotărâți și
determinați, precum alții,
precum am fost și în trecut,
să ne realizăm viața noastră
prin noi înșine? Mai nou,
românii  speră în te miri ce,
de la vorbăria fără de sfârșit

la cornul abundenței al UE
pe care îl va revărsa, ca un
tsunami, peste ei, dacă sunt
ascultători și docili. 

De atâta manipulare
politică, indigenă și euro-
atlantică, dezinformații și
distorsiunii sociale, românii
și-au pierdut încrederea în
propria lor personalitate și
obnubilați de propriile lor
speranțe aleg tot ce li se
bagă pe gât din Decembrie
1989. Iată ce au ales:

Ion Marcel ilici Ili-
escu, comunist prorus, a
primit semnalul de la
Moscova: Acum, tovarășe
ilici, e momentul să-l împuști
pe Ceaușescu și să-i iei
locul, suntem în spatele tău!
Pe urmă s-a descurcat
numai cu mineri. Emil Con-
stantinescu, comunist din
desișul basarabean, a cedat
Nordul Bucovinei Ucrainei
fără să ceară protecția
identiății românești a bu-
covinenilor ajunși definitiv
pe mâna agresivă a
naționaliștilor ucraineni,
apoi s-a retras pentru că
atât i-a fost misiunea! Traian
Băsescu, comunist și se-
curist, tras pe sub apă de
niște servicii de specialitate,
s-a  dovedit de la început că
e mai ordinar, abject și ra-
pace, decât toți adversarii
lui, lichidând la iuțeală, în

favoarea străinilor, Flota
Românească și orice i se
cerea. 

De dragul pălincii
secuiești, vroia să
desființeze toate vechile
noastre județe românești

ca să refacă regiunea
autonomă ungureas-
că făcându-le voia
udemeriștilor iredentiști.  Se
pregătea să vândă și aurul
de la Roșia Montană  jong-
lerilor de bursă, „Gabriel Re-
sources”, dar pertinentele
proteste academice, univer-
sitare și ale opiniei publice l-
au împiedecat. La urmat,
căzut din cer, Klaus Johan-
nis, sas membru PCR, bine
pregătit din timp, să le cânte
românilor și imnul național.
Impresionant, pe urmă a
călcat Constituția României
în picioare, promulgând
anti-constituționala legea
217/2015 urzită pe șest la
Institutul Elie Wiesel și
transmisă prin servul Crin
Căcăru. 

Astfel, românilor li s-
a pus botniță legalizată îm-
potriva liberii exprimări de
conștiință. Toți acești
președinți, în timpul man-
datelor lor, împreună cu
prim-miniștri guvernelor
aprobate de ei, au demolat
statul de drept și au ruinat
instituțiile pivot ce trebuiau

să fie profesionale, inde-
pendente și democratice. În
locul acestor calități au in-
trodus în ele incompetența,
corupția și supunerea față
de ochlocrație arivistă. Și
așa, pas cu pas, în 27 de
ani s-a ajuns și la
ordonanțele de urgență,
urzite tainic și aprobate
noaptea, în apărarea
guvernanților corupți și de-
lapidatorilor ai României!

Dacă Justiția
Română ar fi fost cu
adevărat justiție, în cazul in-
culpatului penal Liviu Drag-
nea, ar fi aplicat corect
legea, dându-i un an de în-
chisoare cu executare, cum
inițial au cerut procurorii,
atunci, azi ar fi fost cu totul
altă situație politică în
România. Dar, acum, după
alegeri, neexecutatul Liviu
Dragnea se crede stăpânul
guvernului și liber, precum
predecesorii săi, să
călărească statul de drept!

●

Scrisoare deschisă către parlamentariScrisoare deschisă către parlamentari

Aurel
Brumă

SSunt unul dintre mil-
ioanele de cetățeni anonimi
care, votând lista pe care te
aflai și tu, te-am scos dintre
ceilalți anonimi acordându-ți
un mandat de încredere, o
demnitate publică. 

Îți interzic să mă
trădezi mai ales acum, într-
o situație agravată prin ne-
fericita bătălie de orgolii
dintre un șef de partid dis-
perat în a-și albi dosarele de
urmărire juridică discred-
itând grotesc sensul de
existență și acțiune a Gu-
vernului, și un Președinte
care, cum scrie Corneliu Ni-
storescu, «Mă aşteptam,
domnule preşedinte, să
revigoraţi politica externă a
României, sau măcar
relaţiile noastre cu Germa-
nia. 

M-am înşelat. Cu
Germania aţi rămas la un
telefon, iar relaţiile cu restul
lumii le-aţi neglijat, ca să nu
zic îngropat. Nici nu aveaţi
cum să faceţi mai mult în
cele trei-patru zile de muncă
pe săptămînă pe care le
petreceţi la Cotroceni. 

Aţi izbutit în schimb
să distrugeţi PNL şi să
destabilizaţi scena internă.

Aţi folosit din plin

tristeţea şi nefericirea de
după Colectiv pentru a vă
instala nenorocitul de „gu-
vern al meu“, iar acum
sunteţi gata ca printr-o di-
versiune să demolaţi rezul-

tatul votului din 11
decembrie pentru a vă pune
un alt „guvern al meu“».

Trădat de aceștia,
ție îți interzic să mă trădezi!
Convinge-i și pe ceilalți par-
lamentari să acționeze pen-
tru acceptarea unei demisii
în bloc sau să renunțe, pen-
tru un scurt interval, la cali-
tatea lor de membri ai unui
partid sau altul încât, modi-
ficând structura „majorității”,

actualul Guvern clamând
CORUPȚIA ca atribut și
condiție a mișcării caruselu-
lui promisiunilor ar fi dizolvat
iar „condotierilor” politicilor
personale li s-ar tăia aripile

și încărcătura orgoliilor
destabilizatoare pentru soci-
etatea românească, pentru
stat.

Îți acord și vă acord
șansa unei convalescențe
încrederi pentru recuper-
area, pentru înțelegerea
conținutului mandatului pe
care l-am încredințat unuia
sau altuia dintre voi 
și Parlamentului ca 
atare: devoțiune pentru in-

teresul național, pentru
reconstrucția valorică a țării
prin programe și strategii
coerente, fezabile, moti-
vante pentru o evoluție
sănătoasă a veniturilor, a

șanselor de a viețui  (și nu a
supraviețui) cu demnitate
într-o libertate reală, egală,
garantată de legi bune pen-
tru dezvoltarea resurselor
proprii.

Cum veți proceda
după dizolvarea actualului
Guvern și restaurarea în-
crederii? 

Oricum nu în sensul
formării unui alt guvern per-
sonal al lui Dragnea sau

unui Iohannis « cinic, şi ego-
ist, şi gol, şi amator în
politică, şi disperat de put-
ere, şi capabil de orice spre
a o dobîndi».

Guvernul trebuie să
reprezinte administratorul
eficient al resurselor umane
și materiale ale țării, garan-
tând „pas cu pas” în ar-
monie cu celelalte instituții
importante ale țării dar mai
ales cu trebuințele elec-
toratului pentru integrarea,
relaționarea egală a
României cu celelalte
națiuni ale lumii.

În final te anunț și vă
anunț că împreună cu
ceilalți anonimi din
circumscripția electorală
care te-a mandatat vom de-
cide încetarea acestuia, re-
tragerea ta din Parlament. 

Și să nu-mi vorbești
cu orgoliul apartenenței la
nu știu care „clasă politică”
fiindcă de 27 de ani casta
politică aparține, conform
structurii învățământului pri-
mar, conotației zero!

●
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Unitatea de asalt PFL (poliția facebook-ului local!)Unitatea de asalt PFL (poliția facebook-ului local!)

Cezar Adonis
Mihalache

MMesajul ar trebui să
fie simplu și tranșant: „Aveți
grijă ce faceți cu libertatea
voastră de exprimare!”. Pen-
tru că, dacă o pierdem și pe
asta, una dintre ultimele
noastre resurse ca națiune, o
resursă-pavăză ce stă în
calea acelora ce vor să ne
întoarcă la stadiul de popor
vegetal, nu va fi pentru un an-
doi, nici măcar pentru întin-
derea în vremuri cât un
mandat de ocârmuire de „al
lor”, al celor care ne-o vor
confiscată, ci pentru mult mai
multă vreme!

Istoria ne-a mai
arătat că libertatea de expri-
mare se poate pierde pentru
decenii întregi. Uneori, pentru
o viață de om…

De aceea, ar trebui
să ne pese mai mult! Pentru
că dacă stăm nepăsători,
deși o instanță din provincie
decide, într-un abuz de dura
lex provincial, că formularea
unui text în stil pamfletar
reprezintă un artificiu literar
care nu-l scuză pe creator,
înseamnă că nu am înțeles
nimic din sacrificiul lui De-
cembrie ’89. Ba, dacă stăm
de o parte și doar privim
anecdotic, dar, vai!, să nu
devină o butadă a noii forme
de civilizare în care suntem
împinși, iar „acel om nou”, pe
care l-am tot hulit ca instru-
ment propagandistic, să fie,
de fapt, o formă reînviată a
omului „vechi”, cel tăcut și
supus atâtea decenii (mai

ales că nici măcar nu ne mai
jenăm de umilința pe care am
răbdat-o decenii întregi, iar
asta, în istorie, ni se va în-
toarce înzecit), dacă doar ne
vom hlizi dară în fața tasta-
turii în fața faptelor abuzive
ale unor foști „comunitari”,
deveniți agenți locali, dar
rămași la stadiul de veghe de
vegetație de prin fostele
liziere publice de pe lângă
parcuri, înseamnă că am fost
atât de spălați pe creier de
manipulările și intoxicările
unor „agore” că nici măcar nu
mai distingem măreția darului
pe care ni l-au dat, prin jertfa
lor, tinerii Revoluției noastre.

Înseamnă că ‘geaba
a curs sângele lor atunci…
Înseamnă că în zadar i-am
zidit în cimitire de eroi pe post
de „Ane” ale nemuriri în veci
a libertății câștigate prin
jertfă.

Și nu este admisibil
să privim cum poliția locală,
într-un exces al voinței de
(alt) organ dezincriminat din
formele sale de abuz, își ex-
tinde de la sine sfera de
„competențe” pentru a
supraveghea cum vorbesc
românii pe rețele! Dar oare ce
fel de dicționare vor fi folosind
foștii gardieni pentru a
înțelege ce-și scriu
„feisbuciștii” între ei, mai col-
orat sau mai inspirat, când,
mai ieri, abia buchisau literele
de pe carnețele de amenzi cu
care s-au făcut „oameni mari”
(dixit, Delia!) pe șorțuri de
ospătari și brutari?!

Totuși, cancerul
metastazei libertății noastre
nu de la ei pleacă. Ei sunt

doar parte a unui organ (!).
Atât. Și nu sunt cu nimic mai
prejos decât cei de la Fisc
care vor să colecteze bazele
de date cu românii proprietari
de site-uri. Evident, nu doar
pentru a cuantifica noua
formulă moșierească a
proprietății, cam virtuale, dar,
de ce nu?, impozabile, deși
este greu de spus ce vor im-
pozita, lungimea cuvintelor?,
ci pentru a pune la dispoziția
sistemului, într-un abuz al
colectării datelor noastre per-
sonale, baze de date
încrucișate până la sufocarea
finală.

Și nu sunt mai prejos
nici decât organismul „de
supraveghere” al audio-
vizualului, CNA, care stă la
pândă de ani întregi pentru a-
și aroga dreptul de „corecție”
altor medii și forme de expri-
mare. Ce, nu ar putea
polițiștii locali să supraveg-
heze cum se înjură românii
între ei pentru a-i amenda
apoi pe seama lezării ordinii
publice? Or, cum scriu
mesaje pe pancarte și
ziduri?! Iar CNA să rămână
cu partea serioasă a înge-
nunchierii libertății de opinie,
prin supravegherea mass-
media virtuală dar și a
rețelelor de (de)socializare!

Răul pornește însă
tot de la magistrați. De la de-
ciziile lor primitive în raport cu
evoluția societății. Pentru că
în momentul în care un
judecător vine și definește
„artificiul literar”, zis, după el,
și pamflet, fără a fi tras de
mânecă, organul doar va
pune în aplicare bulanul și

carnețelul. Dar ce va face
același judecător când va
primi pe masă dosarul unui
vinovat în delict de scriere și
vorbire trivială care va comu-
nica încifrat prin citatele din
mai marii clasici ai literaturii
prinși, hai cu amenda!, cu
povești spurcate pre limba
lungă a peniței?!

Apoi, simplitatea
definirii „virtualului”, inclusiv a
facebook-ului, ca spațiu pub-
lic, lasă loc la un abuz de in-
terpretare. Căci, definirea
unui mediu atât de complex,
și atât de greu de cuprins de
înțelegerea unui om trecut de
o anumită vârstă, mai simplist
decât în cazul definirii, cu
lungimi și pereți despărțitori!,
a spațiilor pentru fumat, va
trezi instinctele primar-comu-
nitare ale multor „polițiști”.

De altfel, ce a făcut
agentul local?! Și-a adus am-
inte de originile lui comu-
nitare, unde sunt glumele de
altădată, cu maidanezi și alte
dobitoace?!, apoi și-a trasat
„teritoriul”. Spune instanța că
facebook egal spațiu public?
Scrie în carnețelul lui că tre-
buie să amendeze
necuviincioșii în manifestările
lor pe spațiu public (pe, nu în,
dar intrăm în chestiuni prea
sofisticate)?! Și, ferice pentru
el!, polițistul local nici nu mai
trebuie să stea prin tufișuri.
Se ‘telectuează în spatele
tastaturii cu semnele ălea
ciudate pe ea! Sigur, o să fie
o problemă la trasarea teri-
toriilor… Păi’ cum să aduci di-
tamai spațiu virtual, care nu
are granițe, în zona de
competență a unui anumit

polițist local care, firește, nu
poate deservi decât în uni-
tatea adminstrativ teritorială
unde este alocat!

Și chiar dacă pare,
nu e de râs… Încă un limitat
provincial și ne trezim că și
acolo unde se adună mai
multe cuvinte se poate defini
un spațiu public. Așa că,
atenție la vorbire și scriere!
Că vorbele se deșiră în arti-
ficii, mai mult sau mai puțin
literare, și prin sălile de
teatru, și prin studiourile de
televiziune, dar și în paginile
cărților. Și nu doar ale celor în
ediții de masă!

P.S.:

În același context al
manipulării intră poate și
lansarea unor presupuse
platforme de detectare și
semnalizare a știrilor false. La
prima vedere o inițiativă
bună. În realitate, un 
instrument al manipulării
desăvârșite care va indica
anumite site-uri („de dânșii
numite”!) ca generatoare de
falsuri, fără a ști ce algoritmi
(umani!), se ascund în
spatele „selecțiilor”. Pentru că
unde altundeva dacă nu în
miezul unui portal ce
semnalează informații false,
și are balta internetului pește
stricat!, pot fi strecurați
dușmanii „ideologici”, pe nu-
mele lor gazetarii nesupuși,
dușmani ai celor care au pus
bazele unui asemenea
mecanism. Desigur, asta
dacă cititorii vor lua de bune
astfel de „servite”…

●
Mă retrag...Mă retrag...

George
Alexander

NNu am nimic cu ni-
meni! Alegerile noastre însă
nu au fost cele mai bune…
Dar nu pot să stau rezervat,
în banca mea, când văd
nesimțiți, în costume de
greiere, adormind prin Parla-
ment… Nu acesta este sen-
sul Democrației! Îmi cer
scuze tuturor prietenilor din
ANR (Alianța Noastră Româ-
nia), dar eu mă retrag din
rândurile voastre! Nu am să
vă reproşez nimic, decât iu-
birea față de patrie!... 

Eu trebuie însă să
rămân EU pentru că este
nevoie, constat, de oameni
neînregimentați în vreun par-
tid, care să spună adevărurile
care nu convin maselor…

Eu nu sunt, în prin-
cipiu, împotriva social-
democrației... Nu sunt nici
împotriva PNL sau USR sau
PMP. Sunt numai împotriva
impostorilor, oportuniştilor din
politică şi neaveniților. Sunt
împotriva duşmanilor acestei
țări!

Faptul că parlamen-
tari şi miniştri cu simțul
onoarei şi-au dat demisia, mă

face să cred că există oa-
meni de caracter, iar aceştia
ar trebui să se unească pen-
tru binele patriei… Ei nu au
aparținut niciodată şi nu
aparțin vreunui partid. Ei sunt
ai Țării!

Dacă au fost
manifestații uriaşe în Româ-

nia, este bine. Politicienii tre-
buie să înțeleagă, totuşi, că
poporul acesta s-a trezit…
SRI şi DNA trebuie să învețe,
de asemenea, că misiunea
lor este să servească țara,
poporul acesta, şi nu cla-
nurile de infractori şi nici
găştile de politicieni…

…Iar noi, trebuie să

înțelegem că alegerile noas-
tre sunt sfinte! Nu mai cre-
dem, bineînțeles, în partide!
Prea mulți corifei ne mint. 

Vocea străzii este
fermecătoare uneori… Ce-ar
fi, spun eu, să-i alegem de
1000 de ori pe parlamen-
tari/guvernanți şi de 1000 de

ori să-i dăm jos, apoi?!...
…Până când, fiecare

dintre ei învață respectul față
de propriul popor, până când
fiecare simte cum simte Țara,
gloata aceasta anonimă pe
care ei o ignoră, de obicei.
Cioclii, îmbogățiți peste
noapte, premianți cu ordine
de-ale străinilor, lichele care

asistă nepăsători la înmor-
mântarea propriului popor!...
Aceasta este percepția
noastră, din păcate, despre
ei…

Nu putem sta cu
mâinile în sân, români!
Blazarea şi resemnarea nu
sunt pentru noi. Suntem prea

săraci şi prea aproape de
marginea prăpastiei. Nu
iubim ura şi răutatea! Existăm
nu ca să trăim ca nişte obser-
vatori ipocriți, ci ca să
susținem cu tărie viața, în
această mare derivă în care
trăim… Timpul trece ire-
versibil pe lângă noi. Româ-
nia luptă şi moare şi iar

renaşte, uneori…
Toate tratatele sem-

nate pe afetul tunului sau în
miez de noapte sunt contes-
tate. Majoritatea dintre noi nu
se mai face bine niciodată
căci experimentăm în fiecare
zi sinuciderea noastră!

Şi, totuşi, democrația
n-a murit! Conştiința noastră
dăinuie într-o continuă relu-
are viață-moarte. Nu jocurile
obscure ale serviciilor care
fabrică dosare, nici propriile
proiecții ale minții despre
conspirațiile din lume şi
crizele identitare, despre pro-
gramarea predictivă!, ne
descătuşează şi ne fac liberi.
Din cenuşa alegerilor
renaştem şi devenim ca un
fulger! Umplem strada, cerul
şi pământul, înfruntând
aceleaşi întrebări… Nu ne
înspăimântă nimic. Nu iubim
ura şi răutatea. Doar alergăm
după Libertate!

Din cenuşa alegerilor
pierdute am renăscut, de-
venind ca un fulger… La
LUPTĂ, atunci, ca să
schimbăm lucrurile în bine!
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