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„Fuga este o apăsare peste

capetele zdrobite.”

- Nichita Stănescu
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Clătita europeană și sosul unui posibil Clătita europeană și sosul unui posibil 
fake Brexit…fake Brexit…

Cezar Adonis
Mihalache

CCa o clătită… Cam
așa se anunță mandatul
României la Președenția
Consiliului UE. Căci, știm
când începem și când
sfârșim… Dar nu avem
habar cât de „copți” vom fi
noi pentru această perioadă
sau, mai grav, cât de „cruzi”
vom ieși din această
poveste. Pentru că nu va fi

o „etapă” ușoară pentru noi.
Și orice vom realiza pozitiv
în acel mandat, nimic nu se
va compara cu clenciurile,
falsurile, „fake”-urile care ar
putea fi lansate pe spuza
noastră.

Deja suntem
promovați ca incompetenți
în gestionarea afaceri-
lor europene. Incompetenți,
delăsători, neimplicați și,
mai înțeles, fără o linie
comună măcar între noi.

De ce ar fi altfel de la
1 ianuarie 2019? Or, cum se
va fi spus „după”, cum să fi
fost altfel?!

Și totuși, tocmai
pentru că știm cât de bine
vom fi primiți în capul mesei
(am uitat oare cum ne-a fost
pe lângă masă, în preader-
are, și cât de stânjeniți la
masă, cum am fost mereu
tratați pe post de cerșetori
veniți la masa lor, a acelora
descendenți direct din
părinții fondatori ai Eu-
ropei?!), ar trebui să fim
pregătiți. Vor fi mulți cei ce
vor profita de prezența
noastră în fruntea mesei
pentru a se agăța de orice,
de a ne pune în cârcă orice,
de a ne  prezenta după 
terminarea mandatului,
după eșecurile ce se
preconizează ca negocieri
sub președenția noastră, în
culori nu tocmai potrivite.

Olanda, Ungaria… Și nu
numai… Vor fi multe polițe
de plătit între statele mem-
bre iar un mandat slab, nea-
sumat bărbătește, va duce
la un schimb de replici intra-
comunitare pentru care, ul-
terior, tot noi vom fi făcuți
vinovați. Cu marota deja
prefigurată: dacă nu am fost
în stare să ne gestionăm
propria-i „uniune”, și nu atât
cea a Unirii definitive cu
Moldova, ci aceia a unității
și solidarității la nivel de

instituții, pacturi politice in-
terne, cetățeni, societate
civilă, cum să fi făcut noi
față unui responsabilități
atât de mari, nu?… Dar
avem avantajul că știm la ce
să ne așteptăm! Și ar trebui
să pregătim terenul. Mai
ales că Uniunea Europeană
a început să scape pe la
colțuri răvașele unui posibil
nonBrexit. Pentru că și UE,
și Marea Britanie par dis-
puse să repare o greșeală.
Dar fără a-și asuma ple-
carea frunților în fața erorii
istorice pe care au comis-o
în iunie 2016.

În fond, și nu pe la
colțuri!, se vorbește de
intenția amânării Brexitului.
Se vorbește și, mai ales, au
început să circule docu-
mentele pregătitoare. Or,
aici ar putea fi primul clenci
în care ne-am putea trezi.
Aruncarea responsabilității
amânării Brexitului tocmai
din cauza, nu a suprapunerii
accidentale (sau poate că
nu!…) a datei Brexitului cu
mandatul nostru, ci explicit
din cauza incapacității noas-
tre de a gestiona negocier-
ile „finale” legate de acesta.

Oare nu este sufi-
cient de clar fenomenul de
evitare a unor abordări
esențiale, directe, explicite,
provocatoare chiar, ale
Brexitului în lunile de până

la preluarea președenției
Consiliului UE? Este previz-
ibil dară ca primele trei luni
de mandat (și, practic, ul-
timele trei luni de Brexit) să
nască un val de reproșuri,
de eșecuri, de fake-newsuri
în care noi să fim prinși în
placa turnantă prin inter-
mediul căreia UE să așeze
la loc în puzzle-ul european
Marea Britanie… Mai ales
că, vocile noastre la nivel
european nici măcar nu se
aud… Guvernanții vor

spune că nu e încă momen-
tul, pentru că data intrării
„pe mandat” este 1 ianuarie
2019. Evident, lucrurile,
dacă erau pregătite și asu-
mate temeinic, erau duse
deja la un nivel de abordare
care să depășească doar
cele câteva pseudo
conferințe „pregătitoare”.

Preşedenţia ungară,
din 2011, a Consiliului UE a
fost promovată la Bruxelles
prin personaje reprezentate
pe un imens… covor cu
harta Imperiului Habsburgic.
Iar noi nici măcar 
o zugrăveală cu
personalitățile Marii Uniri nu
avem… Căci, nu am fost în
stare să pregătim un Cente-
nar Unic, în istoria noastră,
în ființa națiunii noastre, dar
și la nivel european… Cum
să fi fost dară pregătiți pen-
tru prima mare responsabil-
itate dintr-o lume care
devine tot mai mică?!…

P r e ș e d e n ț i a
României la Consiliul UE ar
putea arăta precum o clătită
din care se va prelinge
zeama eșecului Brexit în
prima sa fază: amânarea
ieșirii din UE a Marii Bri-
tanii...

●

Libertatea de a trage Libertatea de a trage 
cu puşca...cu puşca...

George
Alexander

FFaptele... Parcă mai
ieri, nu-i așa?... Tragedia
care ne-a determinat să de-
venim cu toții „Charlie”... 7
ianuarie 2015, ora 11.30. Doi
atacatori mascați şi înarmați
au luat cu asalt birourile edi-
toriale ale revistei Charlie
Hebdo din Paris. Teroriștii au
forțat-o pe caricaturista Coco
(Corinne Rey) să deschidă
ușa redacției sub
amenințarea armei, iar odată
intrați în sediu, au început să
tragă omorând zece oameni,
dintre care opt jurnaliști, un

oaspete și un ofițer de poliție
care asigura securitate cari-
caturistului Charb (ținta
principală a atentatului).
Charb, directorul de redacție,
era protejat de la publicarea
caricaturilor lui Mahomed în
2011. Diverși martori au ra-
portat că atentatorii au strigat
Allah akbar și într-o franceză
fără accent „On a vengé le
prophète Mohamed!” („Pro-
fetul Mohammed a fost
răzbunat”).

O avalanşă de senti-
mente, de compansiune, de
empati, de simpatie a
cuprins lumea pentru mod-
elele morale sacrificate bicis-
nic. Toți înjurau musulmanii.
Fără excepție, Lumea era
cutremurată de atentatul
acesta împotriva „Libertății
de expresie”!

Și totuși, care Liber-
tate?! Libertatea de a jigni un
om, o cultură, un million de
oameni, un miliard de ființe
umane... In fine, pragmatic,
cat de lipsit de inteligență să
fii să jignești practic un mil-
iard de oameni?... Mai ales
când știi cât de închistați într-
un fanatism orb sunt
aceștia...
Peste tot puteai vedea, „Je
suis Tutankamon!”. „Je suis
Amza Pellea!”. „Je suis
Dracul gol pe pământ”!,
iertați-mă!, dar cât suntem
dispuşi să acceptăm şi vreun
lucru care nu ne convine?!...

Nu sunt pentru

Violență, dar, să
recunoaştem, cine seamănă
nori, culege totdeauna
furtună! Am putea spune, ra-
portându-ne la felul nostru
de apune lucrurile în balanță,
că nu islamiştii au provocat
acel oribil măcel, ci el a fost
declanșat de exponenții unei
„lumi civilizate”, nişte
caricaturiști pentru care re-
spectul față de om, bunul-
simț nu înseamnă nimic!
Sigur, ar trebui să
recunoaștem și faptul că toc-
mai aceasta este menirea
caricaturistului... Și totuși, în
conjunctura acestor vremuri,
de ce aceștia au trebuit să
calce pe sentimentele unui

sfert din populația globului,
să murdărească încă un
Dumnezeu în numele… a
ce?! A Prostiei, Aroganței,
Lipsei de Respect?! În nu-
mele Libertății de Expresie,
niciunul n-a vorbit! Libertatea
de Expresie nu înseamnă a
jigni, a ofensa, a insulta oa-
menii! Libertatea de Expre-
sie nu înseamnă a arunca
lături asupra celorlalți! Cel
care este atât de josnic şi se
dedă la astfel de fapte, ori
este bolnav psihic, ori este
un infractor care trebuie
pedepsit!

Iunie 2018. După un
joc excepțional, Simona
Halep, un simbol al
României, câştigă Roland
Garros! Aceeaşi revistă de
scandal, „Charlie Hebdo”
publică nişte caricaturi
jenante! Nu este umor, sunt
doar jigniri macabre, Ra-
sism, care, iarăşi, nu au
nimic de-a face cu Libertatea
de Expresie!

Încotro ne-ndreptăm,
însă?! În numele Libertății de
Expresie căpătăm fiecare
dreptul de a trage cu puşca,
de a mâzgăli coala de hârtie,
de a scrie și a ne
„pronunța”?! Dreptul de a
murdări ceea ce semenul
nostru are sfânt, dreptul de a

călca pe alți oameni?

●
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Nicolae Labiș – ucis de propriul demon?Nicolae Labiș – ucis de propriul demon?

Ionuț
Țene

RRecent a apărut în
librării o carte fabuloasă. Este
„document și literatură” așa
cum scrie în prefață criticul lit-
erar Alex Ștefănescu. Cartea
se cheamă „Kiseleff 10. Fab-
rica de scriitori” (2018, Ed.
Corint) și sunt memoriile lui
Marin Ioniță, fost student la
Școala de literatură „Mihai Em-
inescu” din anii 1950 – 1955.
Amintirile transcrise la senec-
tute de fostul student și scri-
itorul Marin Ioniță sunt mărturii
inedite despre o epocă
întunecată a regimului comu-
nist, în perioada bolșevică.
Kiseleff 10 este un număr de
stradă, unde a funcționat într-o
clădire aristocratică un experi-
ment comunist după model so-
vietic. Imobilul era aflat lângă
ambasada sovietică și reunea
floarea tinerimii literare române
din acei ani. Era o „puierniță”
ideologică prin care tinerii de-
veneau instrumente ale propa-
gandei marxist – leniniste prin
scris.

Era o „fabrică de scri-
itori” așa cum în regimul comu-
nist putea funcționa la colectiv
o fabrică de rulmenți sau de
textile. Scriitorul era „dresat” pe
ogorul noii literaturi pro-
letcultiste. El trebuia să devină
o portavoce a marxismului și
totalitarismului. Comuniștii cre-
deau că pot inventa scriitori la
școală așa cum pot scoate de
pe băncile învățământului su-
dori, ingineri sau agronomi.
Într-o „seră” artificală și sub
ochiul vigilent al partidului și
securității se construia profilul
scriitorului comunist, care să
modeleze omul nou și să
surprindă esența omnitudinii.

La bagheta Școlii de literatură
„Mihai Eminescu” au contribuit
scriitori care s-au dat cu
regimul ca Mihail Sadoveanu și
Zaharia Stancu, cărora autorul
Marin Ioniță le face niște
portrete de un naturalism dev-
astator, cinic și opulent, în timp
ce floarea literaturii române pu-
trezea în închisori sau sub tor-
tura securității. Cartea scrisă
cursiv e de lecturat pentru că
sunt supuse niște adevăruri
despre epocă, care nu s-au
mai afirmat până acum. Sigur
că experimentul „fabricii de
scriitori” a eșuat, cum astăzi
eșuează neo-marxiștii cu
„fabricile lor de pictori” sau de
literatură. Comuniștii de ieri și
de azi nu au înțeles că actul
creației e o chestiune de indi-
vidualitate, singularitate și
transcendență, nu de colec-
tivism ideologic impus. Scri-
itorul surprinde viața plenar, el
nu este un propagandist al
epocii sale sau al corectitudinii
politice. Suna atunci ca și
astăzi foarte fals proiectul
canonic comunist. Libertatea
este cel mai de preț bun al scri-
itorului. Scriitorii nu puteau
crea într-o „colivie de aur” așa
cum doreau organele de par-
tid.

„Sunt numeroase
dezvăluiri în cartea lui Main
Ioniță, dar portretul lui Nicolae
Labiș impresionează cel mai
mult. Tânărul moldovean din
Mălini era vedeta regimului co-
munist, promovat de corifeii
regimului, de la Mihail
Sadoveanu la Zaharia Stancu.
Tânărul poet avea intrare
liberă în sediul CC și era ținut
pe palme de regimul comunist. 

Autorul „Luptei cu
inerția” și al poemului
capodoperă „Moartea
căprioarei”, dar și a poeziilor
dedicate lui Marx, era conștient

de valoarea sa, dar și de faptul
că era folosit de regim, până la
epuizare. Toți colegii din școală
îl priveau ca un geniu și îi
căutau preajma. Regimul se
temea de Labiș, dar știa să-l
flateze în același timp și să-l
promoveze pe culmile
recunoașterii, ca poet al
poporului. Nicolae Labiș ca să
nu cadă în grandoare încerca
să fie cât mai firesc cu colegii
săi de școală, deși era catalo-
gat de critici ca al doilea geniu
după Mihai Eminescu. El îl cul-
tiva nu pe Sadoveanu sau pe
Stancu, ci făcea vizite dese la
ostracizatul Arghezi de la
Mărțișor. Călinescu îl promova
cu sfială. Femeile dădeau
buzna peste Nicolae Labiș dar
el le evita. Nu a avut niciodată
o relație stabilă cu o colegă
sau studentă. Doina Ciurea, o
poetă jună și rebelă, îl provoca
la dragoste, dar Labiș o refuza
de cele mai mutle ori. „Dacă au
ceva în comun, dacă este ceva
care-i leagă nu poate să fie
decât femeia pe care au iubit-
o. Unul după altul. Labiș fără
să știe de existența lui Nichita
Stănescu în acest triunghi.
Nichita, cel care și-a dorit să se
vâre în situație. Doina, cu
ispita, trebuie să fi avut ea
ceva anume care să-i scoată
pe amândoi din fire. Nu dege-
aba într-o vizită făcută de un
grup de studenți lui Lucian
Blaga, la Cluj, marele poet,
filosoful și înțeleptul ajuns la
senectute, a stat tot timpul cu
ochii pe ea”.

Doar după moartea
sa, poetul Nichita Stănescu,
care nu a publicat nimic cât a
trăit geniul din Mălini, se va iubi
cu fosta iubită a lui Labiș și o
va lua în căsătorie. A fost un tri-
unghi amoros mai puțin cunos-
cut publicului. De multe ori
„beția succesului” l-a amețit pe

Labiș căzând inevitabil în al-
cool. Poetul și-a dat repede
seama că este folosit de PCR
și ținut în „colivia de aur”. Nico-
lae Labiș era promovat dar și
persecutat în același timp de
regim, pentru a-l ține la mână
și a nu defecta ca alți scriitori ai
regimului imediat după
revoluția maghiară din 1956.
Ca să evadeze din weltan-
schauungul comunist Nicolae
Labiș epata prin șotii și năzbâti
pentru care partidul îl
sancționa cu labile mustrări.
Într-o zi Labiș a coborât un
coșciug pe fereastra școlii de
literatură spunând că a murit.
Într-o altă zi a tăiat gâtul unui
cocoș în curtea școlii, a arun-
cat capul cu o mână și cu alta
trupul pasării ca să vadă cum
zboară fără centrul nervos. O
dată a vrut să ucidă un câine
dar a fost oprit de colegi. Față
de colegii săi care nu aveau
voie să iasă „afară” în lumea
reală, decât cu bilet de voie din
școală sau doar în grupuri la
spectacole și muzee, Nicolae
Labiș serile și le petrecea pe la
serate dansante cu băutură și
prin crâșme. Venea noaptea
înapoi în dormitor împleticindu-
se. Petrecerile sale ajunseseră
de pomină. O dată s-a traves-
tit în femeie și a luat-o la cântat
pe bulevardele Bucureștiului.
Evident că deranja regimul.
Marin Ioniță l-a întrebat o dată
ce se întâmplă cu el, iar Labiș
i-a răspuns că are în el un
demon care-l roade. Avea
presimțirea morții. În 2 decem-
brie 1956 și-a lăsat hainele,
șuba și căciula pe patul de
cămin cu o inscripție: Aici șade
mort poetul Nicolae Labiș!
Pentru colegul său de cameră
a fost o presimțire a morții
apropiate.

Nicoale Labiș a fost
călcat de tramvai venind de la

un birt seara. Lumea spune că
a fost asasinat de scriitorii
invidioși sau de mâna lungă a
regimului care vedea în el un
pericol. Marin Ioniță crede că
destinul lui Nicolae Labiș ros
de demonul său interior l-a dus
la moarte, să fie cu coloana
secționată de roțile de tramvai.
Marin Ioniță nu crede că
regimul l-a ucis și nici un con-
clav de scriitori invidioși, ci asta
i-a fost soarta lui Labiș să
moară la 21 de ani și să aibă o
operă uriașă. Unii spun că
opera sa fusese deja
consumată. Nicolae Labiș prin
zăpadă, frumos și genial, ple-
cat de la Capșa s-a împleticit
în aburii alcoolului și a căzut
sub tramvai, pe 9 decembrie.
Portik Imre și pretenul Gheo-
rghe Tomozei cred că a fost
împins sub roți. E sfârșitul pe
care i l-a adus demonul său in-
terior crede Marin Ioniță. Posi-
bil. Autorul îl vizitează pe Labiș
la spital. Era îmbrăcat în gips
ca un cosmonaut. Știa că va
muri. Avea fața neagră. A dat
din mână că totul s-a sfârșit.
Doar capul îl putea mișca. A
mai avut puterea să compună
și să dicteze prietenului Aurel
Covaci, poezia „Pasărea cu
clonț de rubin…” o metaforă la
comunism sau la propriul
demon care l-a devorat până la
urmă. De „cabala” cauzei
morții lui Nicolae Labiș nu vom
afla poate niciodată pentru că:
Pasărea cu clonţ de rubin/ S-a
răzbunat, iat-o, s-a răzbunat./
Nu mai pot s-o mângâi./ M-a
strivit/ Pasărea cu clonţ de
rubin./ Iar mâine/ Puii păsării
cu clonţ de rubin/ Ciugulind
prin ţărână/ Vor găsi poate/
urmele poetului Nicolae Labiş/
Care va rămâne o amintire
frumoasă…

●

Bucovina, „moarte ori viaţă”…Bucovina, „moarte ori viaţă”…

Al Stănciulescu
Bârda

RRăzboiul „continuă cu
furie, fără să fi ajuns la rezul-
tate apreciabile”. „S-au pierdut
în războiul acesta milioane de
oameni şi cu toate acestea nu
se vede o istovire, nu se vede
o tendinţă spre pace”. Este
analizată în revista ,,Biserica
Ortodoxă Română”, număr de
număr, scena politică
internaţională. Se fac intere-
sante aprecieri asupra statelor
beligerante: „Vor curge valuri
de sânge; vor pieri zeci de mii
de oameni(…). O viaţă în gropi
plină de umezeală, de noroi şi
de apă. Mulţi nenorociţi şi-au
lărgit locul săpând cu mâinile”
„În timpul sărbătorilor Naşterii
Domnului Iisus Hristos preoţii
militari au căutat să consoleze
şi să îmbărbăteze pe soldaţi”.
Despre soldaţii ardeleni un
maior suedez afirmă că „l-a im-
presionat îndeosebi atitudinea
marţială a românilor, adăugând
că sunt un excelent material de
soldaţi”. Se fac numeroase
spicuiri din gazetele străine cu
privire la eroismul românilor.

Bucovina revine
mereu în obiectivul revistei
Sfântului Sinod: „Săraca

Bucovină, veselă grădină! Ce
nenorocire a căzut asupra ei.
Situaţia ei e şi mai nenorocită
decât a Belgiei. În Belgia au in-
trat germanii şi au rămas
acolo. În Bucovina austriecii au
părăsit-o de două ori şi acum
sunt pentru a treia oară acolo
(…). Suferinţele românilor în-
trece orice închipuire. Sate
devastate, gospodării distruse,
femei necinstite, oameni ucişi.
Cui să se plângă, cui să se
jelească? Viaţă de martiri (…).
Nu s-a mai pomenit urgie mai
îngrozitoare. Doamne al puter-
ilor, când vor sosi zile tihnite
pentru aceşti nenorociţi de
români!”.

Nu este indiferentă re-
vistei nici situaţia de pe fron-
turile din Caucaz, Canalul de
Suez şi Dardanele, cum nici
cea din Balcani. Se analizează
motivaţia politică pentru care
alte ţări au intrat în război şi
cauzele care le fac să lupte cu
eroism. La invadarea Serbiei
revista scria în paginile ei: „E
de admirat acest popor
sârbesc, care se luptă cu toate
greutăţile omeneşti. Boli,
sărăcie, lipsă de oameni şi cu
toate acestea se luptă cu cel
mai mare eroism. Iată un
popor care merită să trăiască”.
Referinţele la Serbia vecină

revin de mai multe ori: „E de
admirat acest popor sârb! Cu
mijloacele lui restrânse face
acte uimitoare. Iată ce
însemnează un popor care
luptă pentru un ideal şi pentru
moşie. E un popor întreg
strâns unit în jurul steagului
naţional. Deviza acestui popor
fiind moarte ori viaţă (subl.
aut.), nu se poate să nu iese
învingător (…)”.

Teama pentru poziţia
României se resimte cu
prisosinţă din aceeaşi revistă:
„România stă încă neutră.
Vârtejul e prea vijelios să ne
aruncăm în el. Pe teren militar
şi cu sufletul suntem pregătiţi
pentru orice împrejurare. Dum-
nezeu a ajutat neamul româ-
nesc şi-l va ajuta şi acum.
Credinţa noastră e mare şi
adâncă în această privinţă!”

Plecând de la con-
cluziile ce le desprinde din ati-
tudinea sârbilor, autorul are în
vedere situaţia din Bucovina:
„Durerea noastră e mare, când
ne gândim la suferinţele
poporului român din acele
părţi. Am văzut şi am vorbit cu
fugari din acele părţi şi sufletul
ne sângerează de durere”.
Situaţia de pe frontul din Bu-
covina determină masive
emigrări spre România ale

populaţiei, civili şi autorităţi,
eveniment care nu a trecut
neobservat de revista Sfântului
Sinod: „Multe din satele noas-
tre de la graniţă dintre punctele
Rădăuţi-Mamorniţa au şi avut
ordin a se retrage la câmp în
timpul luptelor spre a fi feriţi de
gloanţele care străbăteau de-
parte pe teritoriul nostru (…).
Judeţul nostru (Dorohoi – n. n.)
a dat o largă ospitalitate tuturor
refugiaţilor români, ruşi şi
nemţi, care, îngroziţi de război,
au năvălit peste Prut la noi cu
ce au putut apuca. Am găsit
colonii de români basarabeni
stabiliţi pe toloacă la marginea
satelor noastre de lângă Prut,
fugiţi după cară, cu plug, grapă
şi alte lucruri luate în grabă. O
parte din ei s-au întors la ve-
trele lor după încetarea
luptelor, dar mulţi din ei n-au
mai avut la ce se duce, fiind
prădate şi arse gospodăriile lor
(…)”.

Pentru ajutorarea
familiilor celor concentraţi s-a
înfiinţat un comitet central şi
subcomitete judeţene la sate,
în care şi preotul figurează şi
are şi el partea sa de muncă.
Preotesele au fost solicitate să
confecţioneze lenjerii şi pansa-
mente, preoţii au înlocuit
învăţătorii mobilizaţi, „aşa că

preoţimea, cu multă
bunăvoinţă, a făcut ca şcoalele
rurale să funcţioneze regulat
până astăzi”. În sate, din
iniţiativa Ateneului Român, s-
au ridicat „cruci monumentale
din piatră în amintirea eroilor
căzuţi (…). La ridicarea aces-
tor monumente, cum şi la inau-
gurarea lor, preoţimea noastră
îşi are un rol în comitetul în
care iau parte şi ceilalţi notabili
ai satelor”.

Poziţia României e
clară în această direcţie:
„Avem şi noi idealul nostru
naţional şi interese mari peste
hotare(…). Este nevoie mai
mult ca oricând să fim stăpâni
pe noi înşine pentru a putea fi
stăpâni pe destinele noastre
(…). Suntem în faţa unui război
general european şi noi
românii trebuie să fim la
înălţimea situaţiei. Niciodată nu
a fost în viaţa noastră naţională
un moment mai înălţător şi 
mai precumpănitor. Să fim
conştienţi de greutatea zilei şi
să ne strângem rândurile pen-
tru a fi o forţă neînvinsă”.

●



4 Tichia de politician

Rechizitoriul democrației (1)Rechizitoriul democrației (1)

Cristian
Vasiliu

Premizele…

AAbia acum, în anul
Centenarului, forțele politice
(și prin forțe politice nu înțeleg
partide politice, ci grupări mai
mult sau mai putin absconse
ce se lupta pentru putere) au
ajus la momentul final al
încleștării, într-o luptă
deschisă și disperată, din
care nu se mai poate ieși prin
armistitiu. (Este încă un semn
că spiritul liberalismului și al
democatiei – respectul pentru
opinia contrară și îngăduința
față de minoritate –
agonizează în acest început
de secol XXI). Toate eveni-
mentele de până acum nu au
fost decât diversiuni și
tatonări, toți „pasii” de până
acum nu au fost altceva decât
o schemă de dribling, toate
declarațiile de până acum nu
au fost decât jocuri de cuvinte
oscilând între pamflet și
invectivă. S-a ajuns într-un
impas și taberele s-au sepa-
rat și s-au așezat față în față:
Presedințele, procurorii și o
facțiune penibilă a Parlamen-
tului (formată din USR și
PNL) – de-o parte, PSD
(aripa Dragnea) și Legislativul
și Executivul  cu „penalii” lor –
de cealaltă. Nu este foarte
clar – desi voi face speculații
mai jos în articol: (1) jocul pe
care îl fac în tot acest timp
instituțiile de forță (SRI, SIE,
SPP) și trusturile de presă, în
subteran (unele) și în văzul
lumii (celelalte) și (2) dacă
sunt aliate ale vreuneia din
parti aflate în conflict sau
dimpotrivă au propria lor
agendă. Nimic normal – cel
puțin din punct de vedere
democratic – în această alin-
iere de forțe, însă cel mai
grav lucru este faptul că So-
cialul (nu în totalitatea lui!) nu
este folosit drept spectator
sau – cel mult – arbitru, ci
drept armă. O armă inocentă
și totuși mortală; o armă
încărcată cu ură și manevrată
cu o înspăimântătoare
usurință.

Este necesar, pentru
a descifra înțelesurile zilelor
de foc pe care le trăim, să
folosim o lupă temporală și să
privim prin ea înapoi către ce
s-a întâmplat după Revoluție.
Simplificând lucrurile (și
urmărind doar liniile mari ce
rămân după micșorarea di-
mensiunii temporale), putem
afirma că în toți acești ani
(aproape 30) am asistat de
fapt la o luptă acerbă între
două dintre cele trei capete
ale hidrei fostului regim co-
munist. Revoluția nu a
înlăturat decât structurile ad-
ministrative; partidul comunist
și securitatea (rivale încă de-
mult) au supraviețuit și au
continuat un război fraticid.
Balanța s-a înclinat pe rând
când în favoarea Fostului
Partid (transformat din FSN-

ul iliesian în PSD-ul dragnist),
când în favoarea Fostei
Securități (adunată în jurul lui
Băsescu și apoi în jurul lui Jo-
hannis). Tot ce nu a fost pe
una dintre aceste mari bari-
cade, fie nu a fost relevant din
punct de vedere politic, fie a
fost înlăturat. Când s-a sfârșit
ultimul mandat al lui Băsescu,
s-a crezut – în mod eronat –
că Epoca Securității a apus și
– cel mult – urma să ne în-
toarcem în Epoca Partidului.
Din păcate Johannis – o
ciudată emanație a Partidului
Național Liberal – a preluat
frâiele (sau a fost înglobat în
roțile) unui sistem eficient și
eficace, capabil să controleze
Socialul și Politicul după
bunul plac (prin instituții de
forța și Justiție). Partidul și
Securitatea și-au găsit noi
nume de scenă: „Penalii”
(cunoscuți intr-o epoca
băsescu sub numele de
„Moguli”) și, respectiv, „Statul
Paralel”.

Dacă ne concentrăm
asupra unui trecut mai
apropiat, constatăm că au tre-
cut (1) mai bine de treiani de
la alegerea presedintelui Jo-
hannis, (2) doi ani de la trage-
dia Colectiv și ridicarea din
cenușa Colectiv a guvernului
technocrat și (3) un an de la
căștigarea alegerilor de către
PDS și de la nașterea mișcării
#rezist.. Au fost „pasii”
președintelui Johannis (fără
ca neapărat Johannis să fi
fost și capul care a îndrumat
pașii) prin care acesta a
încercat să concentreze în
mâna sa o putere tot mai
mare. (Termenul mai exact:
să își legitimizeze puterea
ascunsă pe care deja o avea
prin moștenire, prin controlul
Parlamentului și Guvernului).
(1) Fie că a adus „propriul”
său  Guvern (cu complicitatea
unui Parlament slab, ținut
ostatic de mișcări de stradă),
(2) fie că s-a declarat fățiș de
partea contestatarilor Guver-
nului (minoritatea care a
protestat în 2017), (3) fie a
girat și a sustinut de fiecare
dată ieșirile procurorilor (în
special ale D.N.A.-ului) din
matca constituțională, legală
și morală. A fost o veritabilă
încercare de instaurare a unui
Republici Justițiare (sau, mai
exact, a unei Republici a
Procurorilor) în care puterea
statului (în totalitate) ar fi
urmat să fie controlată și
exercitată de (sau prin)
Justiție. (Notă: Nu este un
abuz de limbaj. Mijloacele la
care s-a recurs în această in-
treprindere sunt de sorginte
nazistă (vezi presiunea unui
Social electizat de ură, ieșit în
stradă) și bolsevică (vezi
“lovitura legală de stat” ce ne-
a adus epoca Cioloș). În mar-
tie 1933, Legea de
împuternicire (Ermächti-
gungsgesetz) prin care Can-
celarului Hitler i se ofereau
puteri depline a fost votată de
un Parlament asediat de
popor, iar în 1917 (25 oc-

tombrie/7 noiembrie) mense-
vicii erau înlăturați din guvern
printr-o insurecție. Constatam
însă într-un alt articol că ne
aflăm la sfârșitul istoriei, nu
pentru că Istoria nu mai are
relevantă, ci pentru că nu mai
este cunoscută.). Din fericire
a existat suficientă opoziție
încât să nu se ajungă la o
compromitere totală a
democrației (și a încrederii
populare în democrație).

Înainte de a merge
mai departe trebuie înțeleasă
foarte bine miza Justiției în
contextul prezentat mai sus.
Care sunt legăturile Justiției
(una dintre puterile statului)
cu instituția Presedenției? De
ce această alianță? Care sunt
interesele ce animă părțile din
alianța (vizibilă) Președinție –
Procurori? Există o a treia en-
titate instituțională ce are
legături atât cu Președintele,
cât și cu Justiția, și poate
chiar le pune în mișcare, ca o
mare gaură neagră, invizibilă
și totuși capabilă să atragă în
ea sau în jurul ei mari cantități
de materie?

Justiția ca forță politică

Tocqueville – în prima
jumatate a secolului XIX –
constata că există o tendință
a Justitiei în Europa de a
acționa în anumite
circumstanțe eminamente
politic. Tocqueville căuta
puncte antitetice de
comparație cu sistemul dem-
ocratic american. Două sunt
cauzele (posibile și probabile)
ale acestui fapt. În primul
rând puterea Judecătorească
(puterea de a face dreptate)
este construită pe un imagi-
nar mai arhaic decât puterea
politică. Jean-Jeaques
Wunenburger susține că “a
guverna este, […], o activitate
posterioară celei de a judeca
și de a sancționa, pentru că
nu putem dirija o societate,
[…], decât dacă i-a 
fost asigurată ante-
rior supraviețuirea”, iar
supraviețuirea – adaugăm noi
– se realizează prin asanarea
corpului Social. Și în al doilea
rând, Puterea judecătorească
fost ultima putere care s-a
eliberat de sub tutela unei
autoritați centrale, derivată
dintr-o putere divină. (Notă:
Multă vreme Justiția s-a
înfăptuit “în numele regelui”).
De remarcat că niciuna dintre
aceste cauze nu se aplică
Americii, imaginarul politic –
democrația – fiind acolo cel
care a dat naștere națiunii.).

Astfel Justiția (cel
puțin în Europa) nu numai ca
nu s-a lăsat pătrunsă de spir-
itul democrației (voinței popu-
lare), dar a dat semne că îl
consideră subsidiar principiu-
lui dreptății. Nu este neaparat
ceva rău, câtă vreme “tirania
majorității” poate fi la fel de
nocivă și de capricioasă ca
orice altă tiranie. Există însă
și reversul medaliei: negarea
dreptului majorității de a de-

cide în materia justitiei (cu
orice fel de argumente, cele
mai multe corecte) lasă
portița prin care Justiția poate
ataca oricare altă putere a
statutului. Adevarul este că
Justiția constituie o forță
colosală tocmai pentru că
acționează ca un arbitru atât
în cadrul Politicului, cât și
între Politic și Social.  (Din
nou apelul la Istorie ajută la
demonstrația acestei afirmații:
infiltrarea structurilor statului
după cel de-al doilea război
de către comuniști s-a făcut
prin intermediul Justiției). În
secolul XX s-a ajuns la un
compromis recunoscându-se
faptul că Justiția necesită
independență sporită în
funcționare (Notă: de la un
anumit moment acuzatia nu
s-a mai facut “in numele stat-
ului”, ci “in numele legii”), dar
şi un control sporit la formare
(si desfiintare) pentru a pre-
veni abuzurile (tocmai pentru
ca formarea Justitiei nu se
face conform unui principiu
democratic).În acest fel tre-
buie înțelese rolurile ce revin
Presedintele, Executivului
(prin ministrul Justiției) și Cur-
tii Constituționale. Justiția tre-
buie protejată și de ea însăși,
iar acest lucru nu se poate
face decât din exterior. Arhi-
tectura constituțională actuala
a statului, dacă ar fi
respectată în spiritul ei (și
daca nu ar exista tentințe de
egocentrism ale Justiției, dar
și temeri că se urmărește nu
un control, ci o subordonare a
Justiției de catre Legislativ) ar
fi suficientă pentru a garanta
existența unei democrații sta-
bile.

Personal, nu sunt de
acord cu excluderea Presed-
intelui din procedura de nu-
mire a capilor Justiției
(procurori șefi, membrii CSM,
membrii ICCJ). Am mai spus-
o și cu alte ocazii. Presedinția
este o putere extraordinară
ce intervine doar în cazuri de
criză (de exemplu: conflicte
între puterille principale ale
statului, blocaje interne ale
puterilor statului, etc…). Ast-
fel se traduce în intermeni
constituționali rolul de arbi-
tru/mediator ce îi revine
președintelui. El trebuie să
aibă la dipoziție căi de a re-
pune în funcțiune Puterile
Statului sau de a le împăca
(prin acțiune, nu numai prin
tratative), însă în mod normal
Președintele nu trebuie să
decidă în vreun fel, ci doar să
ia act de deciziile puterilor
principale (pentru a nu se afla
în situația unui abuz de drept
constituțional). Legislativul nu
ar trebui la rândul său – dar
aici este “o chestiune de
oportunitate”! – să îi revoce
privilegiile Presedintelui
legate de numirea capilor
Justiției (după cum nu ar tre-
bui să îi revoce nici atribuțiile
de numire a capului Execu-
tivului), doar pentru că
Președintele – acest mic și
vremelnic presedinte – nu își

înțelege (sau nu vrea să își
înțeleagă) rolul și se abate de
la Spiritul Condtitutiei, prof-
itând de slăbiciunea Literei ei.

Iată însă că 
există numeroase semna-
le îngrijorătoare privind
intervenția procurorilor (mai
ales a DNA-ului) în Politic (si
nu dau exemplu decat cele 2
decizii CCR din 2017 prin
care se constata existența
unui conflict constituțional
între Justiție și Executiv). In-
vers: presupusele “atacuri”
ale Politicului asupra
“Justiției” (posibile atât în
teorie cât și în practică) nu
trebuie confundate cu necesi-
tatea îngrădirii forței politice a
Justiției. Dacă singurele
dovezi ale “atacului asupra
Justiției” sunt legile ce
urmează să fie votate în Par-
lament se poate demonstra
ușor că în ele nu există nicio
prevedere care să atenteze la
independența Justiției sau
care să “favorizeze infractori”
(cu nume și prenume). De-
sigur dezbaterile din spațial
public pe marginea acestui
subiect nu mai au la baza ar-
gumente, ci emotii (și de
aceea nici nu mă voi obosi să
iau în discuție prevederile
acelor legi), însă nu pot să nu
constat și o vină a Justiției
însăși, câtă vreme și ea este
cea care a permis ca lucrurile
să ajungă atât de departe,
fără să ia atitudine. În fond
Justiția nu este un monolit și
nu pot să cred că există o in-
festare morală a întregii
Justiții. (Notă: Exista desigur
reacţii ce vin din cadrul Justi-
tiei, însă prea puțin energice
și prea puțin mediatizate).

Procurori şi Judecători

Actul de justiţie are trei actori
(Acuzatul (reprezentat sau nu
de Avocat), Procurorul şi
Judecătorul) şi se realizează
în mai mulţi paşi. Mai întâi
Procuroul acuză şi aduce în
sprijinul acuzelor martori şi
probe, iar Acuzatul (prin
vocea Avocatului) se apără
aducând şi el la rândul său
martori şi probe. Din punct de
vedere al ierarhiei în justiţie
Avocatul şi Procurorul se află
pe aceeaşi treaptă. Abia apoi
revine în sarcina
Judecătorului să împartă
dreptatea. Judecătorul
stabileşte (1) care sunt legile
relevante pentru caz, (2) care
sunt faptele relevante pentru
caz şi care este adevărul
celor sustinute de Avocat şi
Procuror, (3) cum se aplică
legea în cazul faptelor şi (4)
ce trebuie să se întâmple cu
părţile implicate (pedepsele şi
nivelul lor sau achitarea).

●
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„Omul nou” în lagărul național de educație parentală…„Omul nou” în lagărul național de educație parentală…

Cezar Adonis
Mihalache

TToate regimurile au
încercat să impună câte o
tipologie formativ-punitivă
de tipul „omului nou”, sin-
gura diferență constând în
felul în care s-a încercat
„(re)modelarea” tiparului. Cu
un calapod uniformizant, cu
norme unice de viețuire fi-
nanciar-fiscală, mai ales
dinspre omul contribuabil
către omul statului hulpav.

În fapt, fiecare regim
a încercat să-și creeze pro-
priul tipar de modelare, de
la normele „morale” și
„etice”, la cele de viețuire,
subzistență, existență. Al
„fiecărui” tip de om nou pe
care îl doreau. Dar toate
aveau și au același schelet
al subordonării prin pârghii
coercitive. Căci, pentru ori-
care regim cu valențe
despotice, „omul nou”
înseamnă doar un ins, nici
măcar individ, căci acesta
trebuie „degroșat” de propri-
ile norme morale, valori,
judecăți de valoare, adus în
starea de supunere, de
umilință, închistat, ținut într-
o lesă-bici. O lesă a
manipulării care a permis
pregătirea terenului pentru
abuzurile puterii, lesă
transformată într-un bici de
îndrumare, încolonare, dar
și de extirpare a
neadaptaților din turma de
inși.

Pentru crearea
„omului nou” un guvern are
nevoie de două direcții:
asigurarea „creșterii” (non-
evolutive), a „educării”,
îndoctrinării, imbecilizării
ființei aflate în pragul
modelării mentale, a
dezvoltării personalități
acesteia și, mai ales, al felu-
lui de raportare față de o so-
cietate, uniformizantă, și
reeducarea principalului ob-
stacol în crearea omului
nou, existența omul de tip

vechi, cu mentalități
tradițional sănătoase, dar
dăunătoare intereselor put-
erii.

Experimentul nu se
mai cheamă nici „Pitești”,
nici „România”… Ci
„Educație parentală”. Și
care vizează, printr-un plan
național ridicat la rang de
strategie pe șapte ani, for-
matarea (nu formarea)
ființei de mâine, aceea care,

dacă nu veghem, s-ar putea
numi „om nou” doar 
din perspectiva unei
supradocilității…

Un experiment de
„Educație parentală” în care
modelarea elevilor ar trebui
să se facă prin două etape
distinctive de forfetare-for-
matare ale noului „pat al lui
Procust”: implementarea
unui alt concept de familie,
unul dezgolit de esența
tradițională, firească,
biblică, o „familie” oprită din

evoluția ei naturală, sub
cerința guvernamentală a
impunerii ca familia („non-
familia” mai exact!) să
reprezinte suma unor „idei,
imagini și terminologii,
creată și recreată perma-
nent de practicile socio-cul-
turale” (probabil, practici
ano-, zoo- și pedofilo- cre-
ative!), urmată de im-
punerea acceptării nu doar
a „diversității”, ci a „respec-

tului pentru diversitate”. Di-
versitate care, de fapt, ar
trebui să se caracterizeze
printr-o monoviziune
impusă dinspre stat spre
noua celulă a societății,
non-familia, printr-o diversi-
tate sexuală ce ar trebui să
devină ubicuitară, recte (!),
acceptarea, îmbrățișarea
promovarea, ca membri ai
societății de mâine, „a com-
portamentului heterosexual
și homosexual”, considerat
„alegere validă de viață”,
aflată „pe același nivel etic”,
fără nici o diferență sau
diferențiere.

Printr-o strategie
națională (dar oare aseme-
nea planuri cu impact social
devastator nu ar trebui
vizate de organismul care
se ocupă cu strategiile
naționale de securitate a
națiunii, CSAT?), se
încearcă impunerea unui
experiment național de
(re)educare.

Prima cerință:
părinții trebuie să renunțe la
mentalitățile conservatoare,
căci la nivelul de doctrină
guvernamentală, o direcție
conservatoare, inclusiv prin
respectarea legilor morale,
produce efecte negative,
practic fiind conturat și for-
cepsul necesar statului pen-
tru asigurarea reeducării.
Un stat cu adevărat paralel,
care vrea să impună prin
lege trimiterea părinților la
cursuri de educație
parentală (!) de fiecare dată

când odraslele încep un nou
ciclu educațional.

Or, aici găsim cea
mai vizibilă dovadă a
lagărului de mentalități pus
oficial pe hârtie. Căci nu mai
este vorba de vreun ong
șorosist care să deformeze,
să intoxice, să denatureze și
să degradeze. Ci de instituții
ale statului care, sub
gogoașa unei noțiuni,
„educația parentală” (o altă
noțiune „de dânșii
inventată”) pun pe hârtie
bazele unei republici „or-
welliene”…

Guvernul vrea să re-
scrie alegerile noastre de
viață, tradiționale sau con-
servatoare, prin impunerea
„progresismului” de tip
LGBT(Pedofil), deși nu are
nici un drept să facă așa
ceva, stipulând că lipsa
noastră de reacție (la dez-
baterea publică formală)
constituie acceptul spre o
schimbare morală forțată,
acum forțată, mâine
sancționată coercitiv pentru
cei ce nu se aliniază! Căci
„reacționarii” de mâine vor fi
combatanții „progresismu-
lui” LGBTP, zoofilismului
etc...

●

Căciula singuri ne-o furăm Căciula singuri ne-o furăm 
și ni se pare c-avansăm!și ni se pare c-avansăm!

George
Petrovai

ÎÎntrucât cam tot
scopul politicii postdecem-
briste a fost și continuă să
fie unul eminamente ticălos
(sistematica păcălire a
majorității cetățenilor de
către gașca încumetrită a
aleșilor puși pe căpătuială),
mijloacele întrebuințate de
aceștia nu pot să fie decât
pe măsura nevredniciei și
nedemnității lor: minciuni și
furtișaguri colosale, pliniri
pentru cei mulți banale,
ocârmuiri  ultravenale.

Toate astea fac ca,
printr-o atroce ironie a sorții
(câți dintre cârmuitori au
ceva în comun cu gândirea
și gânditorii?!), instinctiva
călăuză a tuturor politicilor
românești postdecembriste
să fie ideea nietzscheană a
eternei reîntoarceri la răul
ce a mai fost pe aceste me-
leaguri și care la vremea
respectivă părea de dome-
niul coșmarului. Știind tre-
aba asta și având în vedere
declarațiile folclorico-patrio-
tarde ale aleșilor, tocmai de

aceea i-am spus „bătuta pe
loc”. Dar recenta afirmație
publică a preadubiosului
Varujan Vosganian cum că
are impresia întoarcerii în
urmă cu aproape 30 de ani,
adică atunci când România

extenuată de bolșevism în-
cepea să fie împinsă de noii
politruci în infernul postde-
cembrist, mă obligă să în-
locuiesc eticheta folclorică
cu sintagma lui Friedrich Ni-
etzsche. Că, de, suntem
nevoiți să ținem pasul cu
vremea, o vreme în care toți
acești demolatori ai

României sunt tobă de
cosmopolitism, necinste,

impostură, ipocrizie și
democrație originală…

Păi, nenicule Vos-
ganian, nu tu și ceilalți fârtați
incolori în plan moral-spiri-

tual și policolori în cel politic
sunteți responsabili de
starea dezastruoasă în care
am ajuns, deși ați preluat o
țară acceptabil
industrializată, cu o flotă
impresionantă și (fapt unic
în lume) nu numai că fără
datorii externe, dar și cu
creanțe externe de circa 15

miliarde dolari? Voi cei care
vă lamentați și acuzați statul
paralel, deși unii dintre voi
(Tăriceanu și Vosganian, de
pildă) n-au  pierdut niciun
mandat de șparlamentar
până în prezent, cum ați

servit România, de astăzi, în
mai puțin de trei decenii, ea
are câteva milioane de
cetățeni expatriați, a pierdut
cam tot ce-i conferea
vigoare (economie, păduri,
teren arabil, resurse ale
subsolului) și s-a trezit (sic!)
cu o datorie externă de
peste o sută de miliarde

dolari?!
A, da, era cât pe-aci

să uit că în mințile voastre
alterate de putere și parale,
adevăratul vinovat este
statul paralel, cel pe care nu
sunteți în stare să-l definiți și
împotriva căruia organizați
proteste la scară națională,
deși prioritățile voastre ar
trebui să fie de natură eco-
nomico-socială (înfăptuirea
promisiunilor făcute în  cam-
pania electorală și cuprinse
în aiuritorul program 
de guvernare), nicidecum
păgubitorul război purtat
neîntrerupt împotriva
Justiției și a președintelui Io-
hannis. Fiind știut faptul că
politrucii nu plătesc decât
rareori oalele sparte în
capul unei națiuni ca a
noastră și că pot fi cel mult
sancționați prin pierderea vi-
itoarelor alegeri atunci când
o fac prea de oaie, iată mo-
tivul pentru care străduințele
acestora se îndreaptă os-
tentativ spre aparențe, întru
lesnicioasa ducere cu
preșul a naivilor.

●


