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„Verbele de sine sunt instru-

mente moarte: ceea ce le dă

viață și putere sunt gândirile și

ideile - înțelesul.”

- I. L. Caragiale
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Noul „1984”: Noul „1984”: 
stereotipul de gen… englezescstereotipul de gen… englezesc

Cezar Adonis
Mihalache

MMarea Britanie este
pe un drum greșit… Și nu
pentru că mustește în parte
la buza unei autoevacuări
din UE, ci pentru că asistă la
conturarea unor „enclave”
pe care nehotărârea le
insinuează, fie și fracturat,
în societatea engleză. Pen-
tru că de acolo, indiferent că
va fi „exit” ori nu din 
Europa, într-o lume 

oricum globalizată și
suprainterconectată, de la
tehnologie, mimetism și,
da!, mentalități, acestea se
vor extinde dincolo de
granițele ei. Dincolo de orice
graniță, pentru că hidoșenia
unor mentalități impuse, prin
exemplele forțate despre
ceea ce trebuie să însemne
(ba, cât se poate de punc-
tual) acel „political correct-
ness”, se va răspândi cu
mult mai multă forță decât
vor putea răspunde anal-
izele, dezbaterile, apelarea
la valorile tradiționale și nor-
male ale unei societăți.

Cel mai grav pentru
un individ este nehotărârea,
eliminatorie, ca prezență și
charismă, pentru un lider,
din orice domeniu ar veni el,
dar pentru o țară ea este
catastrofală. Amânarea unei
decizii, trenarea, „pendu-
larea” (voită ori fortuită
politic) poate fi cu mult mai
dăunătoare chiar decât o
decizie greșită. Pentru că o
decizie eronată se mai
poate îndrepta, fiind un
drum de pe care se poate
reveni. Dar lipsa ei, ca fer-
mitate, permite insinuarea și
consolidarea celor mai 
mari temeri, angoase,
dezinformări, frici, trădări,
vânzări, manipulări, care pot
lăsa o societate vulnerabilă
în față a ceea ce urmează a
fi „sugerat”, insinuat,
impus… Teoretic, într-o
asemenea ordine, dar con-

temporaneitatea, prin lipsa
de protecție a societății îm-
potriva „fake”-urilor (și nu
doar cele de „news”),
scurtcircuitează drumul,
fiind sărite etape și
ajungând, în cele din urmă,
înaintea oricărui „a priori”,
direct la stadiul impunerilor.

Marea Britanie se
află într-un asemenea „con-
tur”… Și nu Brexitul, și nici
eventualul nonBrexit nu
constituie motivul real de
alarmare… Răul a fost deja
făcut prin tergiversarea unor

decizii clare în timpul scurs
de la declanșarea „Brexitu-
lui”, ceea cea a consolidat
suficienți „troli” care, indifer-
ent dacă Marea Britanie se
va întoarce ori nu în „cara-
pacea” sa europeană, îi vor
pecetlui drumul spre
următoarea sa formă ca „im-
periu”.

În termenii cei mai
dramatici, Brexitul ar putea
fi urmat de un soi de „BrIn-
Sharia”, o musulmanizare
dincolo de simpla ac-
ceptarea a impunerilor gen-
erate de valurile noilor
imigranți. Cu fiecare pas, cu
fiecare decizie, Marea Bri-
tanie pare tot mai dispusă
spre un „1984”. Un drum or-
wellian, upgradat însă, nu
cu un big brother intern red-
imensionat, ci cu o „sharia”
atotveghetoare…

Una dintre cele mai
recente decizii ale „pacien-
tului englez”, impusă printr-
un „cod de conduită”,
lovește într-una din cele mai
libere forme ale exprimării:
creația publicitară. Astăzi
cea publicitară… Practic, se
vizează (nici măcar nu mai
există stadiul de propunere,
de consultare) interzicerea
abordărilor ce sugerează
diferențele de gen (nu mai
este vorba despre
prezentarea sau sublinierea
printr-un anumit context, ci
despre simpla evocare unei
asemenea idei!). Căci, de-
spre asta este vorba, chiar

dacă, spilcuit englezește,
noțiunea vorbește despre
„respingerea oricăror
stereotipuri”. Inclusiv a
acelor „stereotipuri” care,
„amendate”, au dus deja
prin alte părți ale lumii, la
grave deformări: mama și
tatăl au fost redenumiți
drept „părinte 1”, „părinte 2”,
Tatăl primordial nici nu mai
este „redenumit”, ci eliminat,
înlăturat din cărți, din și de
pe biserici, din viața spiri-
tual-religioasă…

Am putea spune că
asistăm la cea de a doua
Crucificare; dar nu a lui
Mesia, ci a întregului
Creștinism.

Marea Britanie
cenzurează prima „oglindă”
media în care se văd
masele. Publicitatea. Nu o
mai lasă să fie creatoare.
Nu o mai lasă să fie liberă.
Nu o mai lasă să fie expri-
mare. Îi impune restricții prin
care să nu mai existe
diferențierile „clasice”, femei
și bărbați, ci doar cetățeni,
consumatori. Androginii de
mâine. Femeia nu mai tre-
buie prezentată ca femeie,
bărbatul ca bărbat. Nu mai
trebuie să existe vizual,
apoi, probabil, și în literatura
scrisă, și în cea
„următoare”, cea tot mai „de
specialitate” (a se citi: „de
îndoctrinare”) exemplificări
care să pună în valoare
corola de minuni a fiecăruia,
ca femeie sau ca bărbat. Ea
nu mai trebuie să fie
prezentată ca etalon al
cochetăriei, el ca exponent
al forței; ea nu mai trebuie
adusă în tabloul firesc al
preocupărilor de mamă, el
nu mai trebuie prezentat ca
stângaci în a-și asuma tre-
burile de mamă…

Este un drum care
nici măcar nu începe de
mâine. Ci de acum, prin
analiza fiecărei reclame
pentru a fi „corectată”. De
astăzi, acolo, în sanatoriul
pacientului englez; de
mâine, însă, poate ori-
unde… 

●

Niciun semn că ar veni oameniNiciun semn că ar veni oameni
politici mai destoinici…politici mai destoinici…

Ion
Coja

LLa alegerile recente
din Franța partidul lui
Macron, aflat la guvernare,
s-a clasat al doilea, după
partidul Frontul Național al
doamnei Marine Le Pen. N-
am auzit ca în temeiul aces-
tor rezultate opoziția politică
din Franța să ceară desti-
tuirea guvernului sau, de ce
nu?, a președintelui Macron!

Numai la noi se face
atâta caz de aceste alegeri,
care au avut o singură țintă:
ocuparea celor 30 de locuri
din Parlamentul European,
instituție care nu are mare
putere de decizie politică,
dar oferă salarii și pensii
enorme. Pentru candidați
aceasta a fost miza
p r i n c i p a l ă !

Propaganda anti
PSD, mai ales după aflarea
rezultatelor, a deturnat sen-
sul acestor rezultate și le-au
considerat suficiente pentru
a decreta pierderea susținerii
populare pentru PSD și,
deci, ieșirea de la guvernare
a PSD. Ba chiar ar fi cazul ca
PSD din proprie inițiativă să-
și dea demisia, ba, de ce
nu?, să se autodesființeze!

Numai că se ridică
voci tot mai competente care
afirmă că alegerile au fost
fraudate. Sunt motive de
suspiciune legate de
mulțimea listelor supli-
mentare de votanți. Aceste
liste, din mărturia unor
președinți ai secțiilor de
votare, se pare că au cuprins
grupuri ambulante de tineri
care au mers atât în marile
orașe, cât și în satele cele
mai rar vizitate de turiști
„aflați în trecere”, tineri cu 
un comportament care 
îi diferenția de 
restul alegătorilor: grăbiți,
obraznici, siguri de ei, puși
pe harță cu autoritățile…

Aceste grupuri au ex-
istat. Ar trebui să se vadă
numărul votanților de pe
aceste liste suplimentare,
eventual și alte posibilități de
fraudă, dacă se dovedește
că aceste liste nu au altă
explicație decât o vastă
acțiune de fraudare, în
cadrul căreia au fost folosite.

Nu mă bate gândul
să propun renumărarea vo-
turilor și alte acțiuni pe care
le-ar putea include o anchetă
serioasă. Știu bine că n-are

cine să facă o asemenea
anchetă. Cel mai tare mă
doare un gând: inițiatorii
fraudei au apelat la un
număr de tineri care s-au
oferit ca voluntari sau au fost
plătiți pentru a produce
această fraudă. Tineri care
intră astfel în viața politică
printr-o crimă, printr-o
fărădelege la care au colab-
orat cu dăruire, cu elan
tineresc! Dintre ei, majori-
tatea vor rămâne să facă
carieră politică. Unii au
debutat în politică lipind afișe
electorale! Alții au debutat în
mai 2019 votând în fals pe
liste suplimentare, folosind
cărți de identitate false sau
alte tehnici de fraudare! Se
pare că au făcut-o cu mare
satisfacție și că vor rămâne
cu convingerea că au făcut
„ce trebuia” ca să scape țara
de „ciuma roșie”! Acești indi-
vizi vor acționa ca factor de
disoluție a clasei politice din
care cu siguranță vor ajunge
să facă parte. Vor fi
„ilegaliștii” de mâine ai par-
tidelor care speră să
înlocuiască PSD la gu-
vernarea Țării.

Unii comentatori văd
în spatele rezultatelor de la
europarlamentare acțiunea
profesionistă a „serviciilor”, a
SRI, a fostei securități, care
se revoltă astfel în fața
neputinței clasei politice, a
partidelor! Nu am niciun re-
spect, nicio prețuire pentru
clasa politică din ultimii 20 de
ani. Dar nu văd niciun semn
că serviciile vin cu oameni
politici mai de ispravă! Testul
din toamnă va fi edificator!
Dacă vom avea de ales între
Johanis și Cioloș, înseamnă
că trădarea din decembrie
1989 se continuă și după 30
de ani!

●
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Până unde trebuie să se întindă toleranţa noastră Până unde trebuie să se întindă toleranţa noastră 
faţă de intoleranţii huno-ungro-maghiari?faţă de intoleranţii huno-ungro-maghiari?

Gh. Ctin.
Nistoroiu

DDe câteva decenii
bune s-a pripăşit şi la 
noi consoarta toleranţei:
„ C O R E C T I T U D I N E A
POLITICĂ”, care promovează
un nou curent de gândire, mai
bine spus de negândire, fiindcă
atentează la majestatea divină
a CUVÂNTULUI, la
înţelepciunea gândirii
străbune, la claritatea, limpez-
imea, frumuseţea şi muzicali-
tatea LIMBII ROMÂNE,
schimbând dicţionarul de
definire, pervertind cuvintele,
atrofiindu-le esenţa, schi-
monosindu-le semantica.

Aşadar, impunerea
Toleranţei prin etică, prin lege,
prin moravuri, prin Comuni-
tatea europeană, prin acorduri
diplomatice bilaterale, prin
noile zeităţi, s-a ajuns pur şi
simplu la descreştinarea
Creştinismului ortodox
naţional, inversându-i toate
valorile, alterându-le percepţia,
răsturnând ierarhia lor, astfel
ca totul să devină non sens,
precar, superficial, artificial,
imoral, inuman, haos, violenţă,
minciună, mistificare, manipu-
lare, ştergerea memoriei, ură,
tulburări, învrăjbiri, crime,
pogromuri, genociduri,
profanări, sacrilegii, atrocităţi.

Întrebare: Până unde
trebuie să se întindă Toleranţa
românilor ortodocşi faţă de
intoleranţii „fraţii lor”, huno-
ungro-maghiari?!? Răspuns:
Cred că până acolo unde se
vor sfârşi atrocităţile, crimele,
profanările, sacrilegiile, geno-
cidurile, pogromurile, blasfemi-
ile, urgiile lor !

Pe altarul toleranței
au fost puse sute de mii de vic-
time ale discriminării românilor
umiliți, jigniți de chiriașii

maghiari, sau mai nou secui,
care nu vor să înțeleagă că
niciodată chiriașul nu poate
dobândii drepturile proprietaru-
lui chiar dacă știe să țipe sau
să șantajeze contextul vremel-
nic politic al României!

Este incredibilă
obrăzbicia maghiarilor-secuilor
de a dezgropa amintirile
dureroase ale românilor tocmai
în perioada în care întreaga
societate românească este ex-
trem de activă și sentimentul
revoltei față de orice formă de
nedreptate este mai prezent ca
niciodată! Indiferent de
preferința politică, situația
integrității teritoriale a
României sau readucerea în
dezbaterea publică a perioad-
elor de eroism și jertfă a
generațiilor care au dat sacrifi-
ciul suprem pentru a păstra
ființa națională românească,
va avea un singur rezultat :
unirea tuturor românilor în
apărarea idealului național!
Riscul major este acela de a
ne întoarce la adevărul istoric!

Iertarea este atributul
creștinului ortodox dar asta nu
înseamnă că trebuie să uiți
adevărul istoric pentru că
există riscul să ajungi să-l
retrăiești cu și mai mare inten-
sitate! Adevărul acesta
păstrază atrocităţile maghiare
comise asupra românilor după
Dictatul de la Viena.

În Ardealul de Nord, în
perioada 30 August 1940 – 1
Noiembrie 1941 şi între 1943-
1944, s-au comis  bestialităţi
de către huno-ungro-maghiari
reliefate de multe surse oficiale
sau memorialistice: 919
omoruri, 126 schingiuiri, 4.126
bătăi, 15.893 arestări, 124
profanări, 78/ 447 devastări
colective şi individuale; 315
români internaţi în lagărul Pus-
pokladany; înfiinţarea de
lagăre la Someşeni şi Floreşti;

expulzări în masă între 1940-
1944; între 1 Septembrie 1940
– 1 Decembrie 1943 au fost
expulzate 218.919

ANUL 1940: 7 Sep-
tembrie, în satul Mihai Bravu-
Bihor au fost împuşcaţi 22 de
ţărani între care doicopii; 8
Septembrie, în satul
Ciumărna-Sălaj, au fost ucise
11 persoane; 8 Septembrie, în
comuna Nuşfalău, au fost ucişi
nouă bărbaţi prin înfigerea
baionetei în inimă; 9 Septem-
brie, în Zalău au fost omorâţi
27 de români; 9 Septembrie, în
Trăznea au fost ucişi un grup
de copii, 87 români şi șase
evrei; 10 Septembrie, au fost
ucişi la Huedin protopopul
Aurel Munteanu şi poliţistul Gh.
Nicula;  14 Septembrie, în
Marca-Sălaj au fost împuşcaţi
șase români, trei slovaci şi doi
evrei; 14 septembrie, la Ip au
fost omorâţi 157 de români;
15-16 Septembrie, în Breţcu-
Covasna au fost ucişi trei fii ai
familiei Boldea; 16 Septem-
brie, în comuna Hălmăşd, au
fost omorâţi trei români; 16
Septembrie, în Cosniciu de
Sus, sunt omorâţi 11 români;
17 Septembrie, în aceeaşi
comună au fost omorâte famili-
ile Maticec, șapte membri între
care un prunc de cinci luni şi
cea a lui Tipănuţ, trei membri;
18 Septembrie, la Camăr, sunt
omorâţi șase români; 20 Sep-
tembrie, a fost masacrată fa-
milia preotului Bujor, opt
persoane + servitoarea
maghiară, cantorul, soţia,
învăţătorul, soţia, fiica şi
soacra, din ordinul expres al
contelui Albert Wass şi al
tatălui său; 22 Septembrie, la
Sucutard-Cluj, sunt ucişi doi
români şi treievrei; în tot judeţul
Sălaş au fost masacraţi 477 de
români; Octombrie 1943, la
Suciu de Sus-Someş, sunt
împuşcaţi doi români; în-

ceputul lui Septembrie-1944,
Ţaga, omorâţi patru români,
Mărăşeşti trei români, Oroiu
doi români, Răchitiş-Harghita
masacraţi șapte bărbaţi, șapte
păstori, trei localnici şi o fată de
16 ani; 8 Septembrie, la Ozd-
Mureş, sunt omorâţi doi
ciobani; 15 Septembrie, au fost
deportaţi un mare număr de
români în marş de la Jibou
spre Budapesta, între ei
murind tatăl actorului Ovidiu
Iuliu Moldovan şi părintele
Micu de 80 de ani; 23 Septem-
brie, la Gădălin-Cluj, sunt
omorâţi doi români; 24 Sep-
tembrie, în Turda, au fost ucise
18 femei cu copiii lor cu tot; 29
Septembrie 1944, în satul
Tărian au fost ucişi 15 români;
10 Octombrie 1944, la Prundul
Bârgăului, au fost împuşcaţi
opt români; toamna anului
1944, în Sărmaşu-Mureş au
fost ucişi 126 evrei, iar un mare
număr de români torturaţi şi
deportaţi. (Apocaliptica,
colecţie prezentată de Dan-Sil-
viu Boerescu, vol. VIII, Istoria
nespusă a războaielor şi con-
flictelor interetnice din Româ-
nia modernă. Ed. Integral,
Bucureşti-2019, p. 81-98)

Sunt doar o mică parte
din ceea ce au îndurat românii
ardeleni de la chiriașii lor huno-
ungro-maghiari. Până la 30 Au-
gust 1940, în Ardeal existau
1.666 de şcoli generale cu
predare în limba română şi 67
unităţi de învăţământ: liceal,
profesional şi superior. Între
1941-1942 au mai rămas 792
de şcoli şi un liceu. După
sfârşitul războiului a urmat
judecarea criminalilor de
război. Tribunalul Poporului în
Ardealul de Nord şi filialele
sale au judecat 481 persoane
vinovate de: crime de război,
de pace şi împotriva umanităţii,
astfel: 370 unguri, 83 germani,
26 români şi doi evrei. Altă

instanță, Tribunalul din Cluj s-
a pronunţat cu următoarele
condamnări: 100 capitale, 163
sentinţe de închisoare pe viaţă
şi alte sentinţe destul de grele.
„Edificator este faptul că, din
totalul de 72 de criminali
maghiari (52 din Ungaria şi 20
din Ardeal), condamnaţi la
moarte de instanţa din Cluj, ab-
solut toţi au fost judecaţi în
contumacie.” (ibid., p. 98)

Între huno-ungro-
maghiarii din România şi
românii care, aproape nu mai
au o Românie a lor, nu există
din partea primilor noţiunea de
Î N Ţ E L E G E R E ,
CONVIEŢUIRE, DIALOG, CO-
M U N I C A R E !

Există doar:
AMÂNARE, AŞTEPTARE, GU-
VERNARE, PROVOCARE, IN-
VADARE… din partea
iredentiştilor şi COMPROMIS,
CEDARE, PREDARE sau
U.D.M.R. (UMILINŢĂ, DEZ-
ERTARE, MANIPULARE,
RUŞINE) din partea politicie-
nilor demagogi şi a politrucilor
noştri parveniţi. ÎN ŢARA
NOASTRĂ, NU SE POATE
STA și NU VOM STA ÎN GE-
NUNCHI DECÂT ÎN FAŢA
CRUCII lui DUMNEZEU, a
MAICII DOMNULUI, a
MAMELOR NOASTRE, a
EROILOR, MARTIRILOR şi
SFINŢILOR NOŞTRI care au
păstrat veşnicia şi nemurirea
Neamului Românesc.

●

Ziua EroilorZiua Eroilor

Al. Stănciulescu
Bârda

CCâteva cuvinte de-
spre Ziua Eroilor am 
dori să rostim în rându-
rile următoare. Pentru
nenumăraţii eroi ai neamu-
lui, ştiuţi şi neştiuţi, pe care
numai Dumnezeu îi are în
evidenţele Lui, acolo, sus, în
Cartea veşniciei.

Din cele câteva sute
de zile ale unui an, una v-
am dedicat-o vouă, Eroi ai
neamului românesc! E
puţin, e prea puţin, ca să vă
putem pomeni după
cuviinţă. Câteva manifestări
omagiale, câteva discursuri,
dintre care unele de
circumstanţă, câteva arti-
cole în presă înghesuite
lângă altele cu conţinut
sportiv, politic sau eco-
nomic, câteva imagini de
arhivă la televizor şi gata,
socotim că ne-am împlinit
datoria faţă de voi. În ultimii

ani se comandă oficial slu-
jbe în biserici, parastase şi
pomeniri, se bat clopotele
etc.

Şi, totuşi, de fiecare
dată  mi-a rămas gustul
amar al neîmplinirii după
astfel de zile. Prea puţini
sunt cei care observă tre-
cerea unei astfel de zile,
prea puţini cei care participă
efectiv la împodobirea ei, la
comemorarea voastră. Ni-
meni nu v-a numărat
vreodată. Nici nu ar putea
să vă numere pe voi,
puzderie de boabe
semănate sub brazdele ţării
de-a lungul a mii şi mii de
ani. Voi, eroii neamului meu,
sunteţi ca frunzele şi ca
iarba, sunteţi cântec şi
lacrimă, sunteţi binecu-
vântare şi blestem. Numai
Dumnezeu va citi din Cartea
Veşniciei numele vostru, al
tuturor celor ce v-aţi poticnit
loviţi pe câmpurile de luptă,
în lagăre şi-n închisori pen-
tru apărarea ţării,  

pentru apărarea credinţei
strămoşeşti, pentru liber-
tatea şi demnitatea noastră.

În această zi, voi,
eroi ai neamului meu, ştiuţi
şi neştiuţi, strămoşi, părinţi
şi fraţi, veniţi din zările
nevăzute ale tărâmului de
dincolo şi vă aliniaţi, 
în coloane nesfârşite,
aşteptând să primiţi omagiul
şi recunoştinţa noastră
sinceră şi curată. Poate noi
cei vârstnici avem sufletele
pângărite de păcate, de griji
meschine şi efemere, dar
adevărata mângâiere v-o
aduc pruncii aceştia
nevinovaţi. Ei cântă imnuri
de slavă şi de aducere am-
inte, ei spun poezii
înflăcărate, ei aşează cu
mânuţele lor delicate florile
pe mormintele şi la monu-
mentele voastre. Poate
numai pentru sufletul lor sin-
cer şi curat ar trebui să vă
simţiţi răsplătiţi pentru tot şi
pentru toate. Poate că zâm-
betul lor 1 - aţi visat prin

ceaţa vremii, când moartea
şi-a pus zăbranicul peste
ochiul vostru. Mă închin
memoriei voastre, scumpi
Eroi ai neamului, ştiuţi şi
neştiuţi, care n-aţi pregetat
să plătiţi cu viaţa, cu
sănătatea, cu libertatea, cu
gândul şi cu slova voastră
speranţa de mai bine. În
lupta voastră aţi apărat
pământul acesta, ce ni 1-a
dăruit Părintele Luminilor şi
al Veşniciilor, ca să nu fie
strivit de cizmele uriaşilor
vrăjmaşi. Aţi apărat cu piep-
turile, cu braţul şi cu 
mintea voastră pământurile,
altarele şi fecioarele, aţi
apărat mormintele şi sfintele
locuri de aducere aminte. V-
aţi rezemat de Carpaţi şi aţi
secerat liftele păgâne şi la-
come, lăcustele, şi zmeii, şi
lupii, şi ciuma , şi holera. Aţi
fost prometei înlănţuiţi, sisifi
ai unei zodii greu de purtat
prin veacuri. V-au încoronat
cu spini adesea, v-au umilit
şi v-au îngenuncheat, v-au

răstignit de nenumărate ori
pe crucea istoriei, dar nu v-
au înfrânt. Nu v-au înfrânt
nici oamenii, dar nici vre-
murile.

Voi aţi supravieţuit
prin veacuri în fiecare vorbă
românească, în fiecare
închinăciune creştinească,
în fiecare piatră de hotar, în
fiecare slovă dăltuită pe hâr-
tie, în metale sau în piatră,
în fiecare suflet românesc.
Prigonitorii s-au dus ca vân-
tul şi ca apa, voi aţi rămas
ca pietrele de granit şi
supravieţuiţi prin fiecare
fibră a fiinţei noastre de
români, prin fiecare
speranţă, prin fiecare vis de
mai bine, prin tot ceea ce
suntem şi prin tot ceea ce
am vrea să fim. Vă sărut
memoria şi mă rog la Dum-
nezeu să vă aşeze acolo, în
locurile drepţilor, ale
apărătorilor binelui şi
dreptăţii, Amin.

●



4 Tichia de politician

Vânt de nebunie…Vânt de nebunie…

Teodor
Palade

UUn vânt al nebuniei
cutreieră România. El ia
mințile politicienilor și le
rostogolește asemenea
ciulinilor dezrădăcinați prin
praful gros, hoinar și el, for-
mat din promisiunile
niciodată îndeplinite ale
generațiilor trecute de aleși
ai poporului. Întâlnim acolo,
în colbul sufocant răscolit de
furtuna nebuniei de azi,
miile de minciuni ale
generațiilor succesive de
„conducători”, „președinți”
de toate rangurile, de șefi 
și șefuleți. Toți, politicieni
cocliți care timp de decenii
s-au perindat, deseori
rotindu-se aceiași, 
prin culoarele pestilențiale,
niciodată curățate pe deplin,
ale puterii de la București.

Deși este de mirare,
după ani îndelungați de jaf
nemilos, în țara asta a mai
rămas destul de furat. Este
singurul mod în care se
poate explica, cât de cât
logic, nebunia partidelor și
partidulețelor pe care le
vedem mârâind unele la al-
tele, mușcându-se de pe
unde apucă în căutarea gru-
mazului sensibil al adver-
sarului. O imagine uluitoare
ne rănește privirea. Sub
ochii noștri, reîntorși la
legea junglei, politicieni
flămânzi și disperați își
dispută locul la roata
imensă a cașcavalului ban-
ului public mai aprig 
decât lupta fiarelelor
sălbatice pentru câștigarea
supremației la împerechere.
Ce-i mână pe ei în luptă?
Ce le pompează adrenalina
în sângele clocotind de
furie? Să fie grija față de
bunăstarea cetățeanului? 

Dorința de a ridica
țara din mlaștina în 
care se zbate? Străduința
îndreptării greșelilor celor ce
au fost la cârmă înaintea
lor? Aplicarea unor pro-
grame economice strălucite
care să stârnească invidia
bogătașilor Europei? Nici
vorbă!

Fiecare partid, mai
mare, mai mic sau minus-
cul, niciodată sătul, vrea 
să câștige accesul la
împărțirea banului public.
Este o luptă pe viață și pe
moarte pentru ciolan. Unul
cât mai mare, cu care să-și
asigure îndestularea proprie
și cu care să-i poată
mulțumi pe exponenții
forțelor politice sau de altă
natură care le-a sprijinit
apariția în viața publică și,
mai apoi, menținerea la
suprafață. Se chetuiesc mil-
iarde, se consumă o canti-
tate imensă de energie,
pentru a se organiza

alegeri. Nu contează ce fel
de alegeri. Important este
să fie ei aleșii! Spre exem-
plu acum, la sfârșit de lună
mai, au fost alegeri pentru
parlamentul european. Nu
aveau nicio legătură cu ier-
arhia partidelor pe plan
național. Nu erau destinate
și nu influențau în niciun
mod ecuației puterii de la
București. Sincer, după
părerea mea, nici Uniunii
Europene nu îi folosesc
prea mult aceste alegeri. Nu
mai mult decât este necesar
pentru răspândirea iluziei de
democrație, de șanse egale.
Este ca și cum s-ar utiliza
un paravan frumos ornat și
bine dichisit, postat în fața
cetățeanului neștiutor, pen-
tru a-i sugera că aceasta
este adevărata față a
democrației.

Ce se află în spatele
paravanului? În conformi-
tate cu  organizarea actuală,
populația Europei, circa 500
milioane de cetățeni, nu are
niciun control asupra proce-
sului legislativ din U.E. Par-
lamentul European (574
parlamentari din 28 de
state) nu poate influența 
în nici un mod liniile legisla-
tive stabilite de Comisia
Europeană, forumul care
conduce cu mână de fier în-
tregul mecanism executiv 
și legislativ din U.E. 

În raiul democrației
adevărate (imaginea sub
care ne este prezentată
Uniunea) nicio lege nu
poate fi scrisă sau
acceptată fără aprobarea
prealabilă a Comisiei,
aceasta fiind singura
instituție a UE abilitată să
elaboreze și să propună
acte legislative. Ce i-a mai
rămas de făcut Parlamentu-
lui ales cu pompă și chetu-
ieli imense în mai mult de
jumătate din statele Eu-
ropei? Un rol pur decorativ:
să aprobe, democratic,
propunerile Comisiei!

Revenind la
alegerile de la noi din luna
mai, chiar și un chiriaș al
stabilimentului destinat
suferinzilor de boli psihice
de la Socola, intervievat  în
momentul în care abia de-
zlegat din cămașa de forță
se pregătea pentru plim-
barea de seară, îți va spune
că aceste alegeri stabileau
numai care, între partidul A
și partidul B, va trimite în
grădina leneșilor de la
Strasbourg ori de la Brux-
elles doi, trei sau șase
norocoși. Atât și nimic mai
mult! Cu toate astea, loviți
de vântul nebuniei, trecând
dincolo de pragul înțelegerii
omenești, unii dintre cei ce
au obținut scoruri mai
acătării la aceste alegeri se
declară deja câștigători de

drept ai fotoliilor guverna-
mentale, forțează plecarea
puterii actuale și solicită, cu
neobrăzare, bâtând cu
pumnul în masă, cheile
tainițelor cu bani.

Poporul român a
rămas același. În multele
sale secole de existență
nimic și nimeni nu au reușit
să-i schimbe caracterul.
Prin urmare, ca de multe ori
în istorie, el și de data
aceasta a surprins. Partide
care în decursul anilor cu
greu depășeau procentaje
echivalente notei de ne
repentenție, s-au trezit la
lăsarea serii mai mari decât
în cele mai frumoase vise
ale lor. Pentru început nu le-
a venit să creadă. Apoi a
urmat euforia… Când a tre-
cut și explozia de bucurie,
au simțit cum li se umflă
rânza. Ca urmare, în mod
cât se poate de firesc, și-au
dat seama că nu poți fi con-
siderat un partid mare dacă
nu ridici pretenții. „Poporul
s-a pronunțat! Acum noi
suntem câștigătorii!” au stri-
gat ei în cor. „Voi, cei de la
putere, aveți două procente
mai puțin! Luați-vă catra-
fusele și plecați!” Nu conta
că „boborul” nu votase pen-
tru ca ei să ajungă la putere.
Nu mai avea importanță nici
că parlamentul european,
cel despre care era vorba în
scrutin, se afla la mii de kilo-
metri distanță de Dealul
Spirii, locul în care se lăfăie,
imensă și nepăsătoare cu
poporul, Casa Poporului.
După o asemenea uriașă
bucurie, cine să se mai în-
curce în asemenea
amănunte?

Am o vârstă. Am
văzut destule, și bune și
rele. Dar o asemenea neb-
unie colectivă, comparabilă
doar cu recenta tornadă de
la Călărași, se întâmplă s-o
trăiesc pentru întâia dată. E
de necrezut. Politicieni ce
păreau în firea lor, conștienți
până la alegeri de nivelul
real la care se găsește par-
tidul propriu, au devenit
iraționali. 

Ca într-un salt tem-
poral, au depășit cu 
totul starea de normali-
tate trecând, printr-o
neașteptată transmutanță,
în postura de reprezentanți
speciali ai voinței populare.
Aflați parcă în plină revelație
mistică ei deslușesc în mod
ezoteric dorințele cele mai
intime ale propriului popor.
Și, precum preoții și preote-
sele zeilor, se consideră a fi
cei destinați să adune
poftele acestuia și să le
strige la urechile gloatei
neștiutoare. 

Năuci, ne pomenim
în momentul în care oa-
menii aceștia au început să

ne creadă idioți. Și, mai mult
de atât, încearcă să ne
convingă să recunoaștem
public că asta suntem, niște
proști amnezici. Brusc, vor
să uităm că cei aflați acum
la putere, cu nimic diferiți de
ei, au câștigat (în 
alegeri pentru parlamentul
României!) dreptul de a
conduce țara. Strigând pe
toate canalele media și in-
vocând „învățămintele aces-
tui scrutin istoric”, aflați
într-o stare de agitație
susceptibilă de patologic, ei
ne cer să uităm că atunci, în
2016, încă de a două zi de
la pronunțarea poporului, ei,
cei care azi clamează
aceeași voința populară
(fiindcă poporul le-ar fi dat
20%!), au ieșit în stradă și
au vrut să alunge „Ciuma
Roșie” (care avea 40 de
procente!) Vor să ne facă 
să uităm că ei, deși
reprezentau o minoritate
insignifiantă, au ținut-o timp
de aproape trei ani cu
ieșirile în stradă împotriva
unor aleși legitimi, că au at-
acat cu violență guvernul,
că au blocat prin larmă,
bolovani și sticle incendiare
mai toate inițiativelor unui
legislativ stabilit de același
popor.

Și, poate, nu faptul
că un partid politic vrea put-
erea ar fi lucrul cel mai
revoltător. Politica este
politică. Niciodată dreaptă,
niciodată onestă, niciodată
dedicată plebei, o luptă
contină pentru acapararea
puterii. Însă, în zilele aces-
tea, ceea ce surprinde este
ura. O ură viscerală, care
răbufnește din fiecare luare
de cuvânt, din fiecare gest,
din fiecare acțiune, din
fiecare apariție în public. O
ură sălbatică cultivată de
politicienii ce se laudă că-s
democrați, proliferată de un
președinte care declară că-
și iubește poporul. O 
ură care îndeamnă la
răzbunare, la dezbinare, la
intransigență, la o violența
dusă până la paroxism. 

O ură pornită din
tenebrele unui comporta-
ment specific primitivismu-
lui. O ură ce dovedește din
plin sărăcia argumentelor,
lipsa de rațiune și lacunele
de educație a celor care vor
să conducă țara, a acelora
care doresc a ne convinge
că sunt capabili să păstreze
cu grijă și să prefigureze 
cu înțelepciune soarta
generațiilor viitoare de
români. Soarta copiilor
noștri! Ceea ce se întâmplă
azi în România
demonstrează că noi,
românii, suntem de
neschimbat. 

În ziarul „Timpul”, la
3 mai 1883, marele Emi-

nescu scria cu referire la
modul în care politicienii
români se comportă la
alegeri: „De la un capăt la
altul al ţării furtul de bilete
din urnă, violarea secretului
voturilor şi scrierea lor sub
controlul agenţiilor adminis-
trative, bătăile şi încercările
de ucidere au fost la ordinea
zilei; nelegiuiri s-au comis
începând de la ministrul
prezident pîn’la scriitoraşul
din sat. 

Toată haita
flămândă de indivizi care nu
ştiu a munci şi a căror unică
speranţă este un guvern ig-
norant ca cel roşu, care să-
i hrănească din buget, s-a
azvârlit asupra ţării ca lupii
în turma de oi; începând cu
capitala şi sfârşind cu 
nordul extrem al ţării, pre-
tutindeni presiuni, pretutin-
deni corupţie, pretutindeni
nelegiuire”.

Ne aflăm la 136 ani
depărtare. Am cucerit
văzduhul, am ajuns pe
Lună, ne plimbăm în auto-
mobile care nu au nevoie 
de șofer, comunicăm în
fracțiuni de secundă cu
orice parte a lumii, televiz-
iunea a devenit un aspect
cotidian banal. Au fost tra-
versate două războaie mon-
diale. 

S-au schimbat o
sumedenie de regimuri
politice. Am trecut de la di-
nastia regală la democrația
occidentală interbelică și
înapoi la dictatură. Apoi, de
la dictatura proletariatului la
democrația populară și
iarăși la democrația cu iz
occidental. Într-un secol și
jumătate s-au perindat
câteva generații de politi-
cieni. Observați vreo schim-
bare? Eu, nu. Suntem de
neclintit! Românul, tot
român rămâne!

●



Ghimpele Națiunii

„Europa” lui Orlando…„Europa” lui Orlando…

Cezar Adonis
Mihalache

AAdevărul e că vor-
bele „de duh” ale fiscodis-
cotecarului Orlando, cu acel
intransigent „Nu există bani
europeni, uitați de ei!”, sună
totuși cât se poate de blând.
Neagresiv, ba aproape nevi-
novat! Căci am fi putut sta la
ora aceasta mult mai rău!
Să ne zică toată clica aia de
cioflingari, mămăici, tântici
și babalâci de la guvernare,
iar asta chiar ar fi fost o
tragedie!, că nu (mai) există
nici UE! Pentru noi, evi-
dent… Atunci ar fi fost o
situație cu adevărat tragică:
„Uitați de Uniunea
Europeană! Pentru voi, nu
(mai) există!”.

Dar, așa, am scăpat
ieftin! E drept, am fi putut
ieși și mai onorabil de sub
mâzga asta roșie dacă o
scuturam definitiv de pe noi
după europarlamentare!
Dacă făceam noi treaba, „în
teren”, a Opoziției, apelând
la dreptul nostru de a decide
și dincolo de urnele de vot,
acolo, în stradă, fără
violențe, dar cu manifestări
pe măsură. Noi însă am
reintrat rapid în
„adormire”… Adormirea

postelectorală. (Mai bine
spus, „intrauterinelectorală”,
că la felul în care scoatem
capul doar la sorocul decis
de alții, cam despre asta
este vorba…).

Și totuși, brutal și
necizelat la vorbă, îngânat

și mormăind vorbele ce par
a-i veni cu mult prea multă
greutate pe rostirea de pe
limbă (vorba aceea, încetinit
rău băiatul ăsta, glăsuiește
de spui că vinde pepeni pe
lângă piață, atent să nu-l
prindă cumva fiscul „lui
tizu’”’!), Orlando a zis-o fără
catifea. Și da, banii europeni
nu există! Pentru că ei devin
ai lor, ai puterii, în clipa în
care sunt accesați! Așa gân-
desc, așa rostesc! Banii UE
sunt „fonduri europene”

doar când se întocmesc și
se depun formularele, apoi,
cel puțin în cazul instituțiilor
de stat care îi accesează,
devin ai puterii, ai
guvernanților, ai politicului.
Traducerea ministrului e
fără perdea: banii primiți de

la UE devin, la „reparti-
zarea” către beneficiarii de
drept, ai Finanțelor (de
acolo, „extrasul” de sub rad-
icalul „la putere”, propriu!, ai
guvernării este trimis
instituțiilor solicitante).

De fapt, doar un alt
mesaj, postmoțiune
(eșuată), de reconfirmare a
abuzului de putere. Un sem-
nal pentru directorii din
bugetare, pe exemplul con-
cret al directorilor de spitale,
de a rămâne în poziția de

supuși politici: „Fruntea
plecată, ‘geaba accesați voi
fonduri europene, noi sun-
tem ordonatorul central, noi
decidem, noi repartizăm!”…

De aceea, în mod
real, banii europeni sunt
„europeni” doar pentru

firmele private. Pentru
mediul privat care îi
accesează. Asta până se
vor trezi guvernanții și vor
mai tocmi un abuz, de-
cizând să înființeze un min-
ister care să devină
„ordonator principal” și pen-
tru banii accesați de firmele
private. Să treacă toți banii
de la UE „granița” sinecurii
roșii, să devină, nu fonduri
atrase, ci sume strânse la
buget din surse „diferite”…

Pentru vorbele lui,

ministrul lui pește’ de la
Finanțe ar fi meritat o
moțiune de cenzură. Ar fi
fost tot ca o apă stătută, dar
poate s-ar fi tras peste noi
ca apa rece a unei treziri
târzii… Pentru că, azi, banii
Europei nu mai sunt, pentru
noi, „europeni”, mâine însă
s-ar putea ca însăși
prezența noastă în UE să
nu mai fie pe deplin
europeană. Iar prin grăirile
lui atât de lipsite de o
minimă cultură financiară,
fiscală, economică, Orlando
nu dovedește că a devenit
mai curajos, mai plin de în-
credere ori mai „pe val”
după eșecul moțiunii, că el
oricum așa era, ci doar că a
rămas fără sfeșnicul care îi
ținea loc de liber arbitru și
care, admirând acum
tablouri aproape în zeghe,
la domiciliu, nu mai e
disponibil să-i redacteze
formulări media ori publice
„de specialitate”!

●

Centenarul Opincii!Centenarul Opincii!

Ion 
Coja

- scrisoare deschisă
către Președintele Academiei –

VVă scriu în numele
unui grup de tineri patrioți, oa-
meni de carte, care au sesizat
o anomalie gravă în istori-
ografia românească: atenția
minimă pe care istoricii noștri o
acordă zilei de 4 august 1919,
cu întreg cortegiul de eveni-
mente și semnificații legate de
această zi care, practic,
lipsește din calendarul zilelor
cu semnficație istorică
importantă pentru români. Aș
îndrăzni să spun că 4 august
1919 ar merita să figureze în
orice calendar, oricât ar fi de
restricitiv, al zilelor faste din is-
toria Românilor, al zilelor
încărcate de semnificații
excepționale, deduse din fapte
istorice care frizează excelența
și unicitatea. În ziua de 4 au-
gust 1919 s-a produs încu-
nunarea unui lung șir de
evenimente și gesturi prin care
Armata Română, propriu zis
Poporul Român, a reacționat la
contextul inedit creat prin vic-
toria bolșevismului în țara
vecină Rusia. Revoluția
bolșevică a reușit să doboare
regimul țarist și să instaureze
un regim politic încă mai repre-
siv, mai abuziv, care, sub loz-
inca luptei de clasă și a
ateismului de stat, a instaurat
un veritabil terorism de stat,
așa numita democrație
p o p u l a r ă . P r o p a g a n d a

bolșevică a găsit adepți naivi în
mai toate țările europene, cu
precădere în Estul Europei
care a marșat la „exportul de
revoluție” inițiat de Lenin și
susținătorii săi de peste
Ocean. După modelul soldatu-
lui muscal, în armatele anga-
jate pe frontul de Est actele de
indisciplină și de contestare a
ordinii de stat s-au înmulțit,
cuprinzând efective de militari
și civili tot mai numeroase,
aducând țările respective în
pragul unei revoluții bolșevice
pustietoare. Singurii care au
făcut excepție de la această
cădere în anarhie și păcat au
fost țăranii români mobilizați pe
front, al căror bun simț și a
căror cumpătare i-a făcut imuni
la propaganda înșelătoare a
luptei de clasă! Instinctul
național, al interesului național
și al credinței în Dumnezeu, a
fost mai puternic la militarii
români, la societatea civilă
românească. Românii au știut
să se detașeze de pilda
amăgitoare a revoluționarilor
ruși, manipulați cu atâta
ușurință de interese străine de
societatea rusească, de
tradițiile și aspirațiile acesteia.

Aceeași abandonare
s-a produs și în alte armate de
pe frontul de Est, amenințănd
ordinea de stat, legitimitatea
actului de guvernare. La Viena
și alte mari orașe din Imperiul
Habsburgic dezordinea și de-
bandada s-a instaurat în folo-
sul unor grupări de oameni fără
de lege, al unor infractori și
criminali, subordonați direc-
tivelor leniniste. Autoritățile im-
periale s-au văzut nevoite să

apeleze la unitățile militare
alcătuite din luptători români,
singurele care mai respectau
ierarhia și disciplina militară.
Românii au fost factorul decisv
în apărarea legii și ordinii pub-
lice dinaintea valului
„revoluționar” care cuprinsese
întreg frontul de Est! Iar prin
acțiunee militară încununată la
4 august 1919 de eliberare a
Budapestei de sub teroarea
guvernării bolșevice a lui Bela
Kun se poate spune că
Românii, Armata Română a
stăvilit expansiunea în Europa
a comunismului de factură
bolșevică, care a făcut atât rău
Rusiei, iar după al Doilea
Război Mondial, a nenorocit
atâtea popoare care au trecut
prin experimentul criminal
numit „regim democrat-popu-
lar”. La data aceea, e lucru cert
că România, prin acțiunea
militară și diplomatică a Guver-
nului a jucat un rol de
anvergură mondială. Nu
cunosc altă prestație
românească cu care să facă
pereche campania militară din
vara anului 1919. De aceea
este straniu și greu de explicat
cum s-a ajuns ca istoricii
români să nu dea nicio
importanță acestui moment de
excelență românească. De
aceea mă alătur clarviziunii
tinerilor care inițiază acest gest
de reconsiderare a istoriei
noastre naționale într-unul din-
tre momentele sale cele mai
glorioase. Și vă invit, stimate
domnule profesor, să veniți în
fruntea lor, dumneavoatră și
alți istorici profesioniști, acade-
mici și universitari, ca prin

prestigiul și competența
dumneavoastră să asigurați
nivelul științific al dezbaterilor
pe care sperăm să le
declanșăm în societatea
românească și nu numai.

Am astfel în vedere
dreptul nostru, datoria noastră
de a da un caracter
internațional centenarului
Opincii. Avem obligația de a
face cunoscut opiniei publice
mondiale rolul jucat de români
ca stavilă în calea
bolșevismului, a marxism-
leninismului „atotbiruitor” și de
a pretinde o evaluare corectă a
acestei contribuții românești la
istoria secolului trecut, la isto-
ria luptei și rezistenței anti-
bolșevice. În acest cadru
trebuie poziționată și atitudinea
noastră față de opinia publică
din Ungaria. Avem datoria să-i
ajutăm pe vecinii noștri să
înțeleagă și să accepte cu
seninătate sentimentul de
recunoștință cu care sunt da-
tori față de militarii români care
și-au dat viața pentru eliber-
area Ungariei de sub teroarea
bolșevică, recunoștința pentru
comportamentul exemplar al
românilor ca armată „de
ocupație”. Nimic nu poate fi
mai nobil, ca sentiment, decât
recunoștința față de meritele
celui pe care îl consideri ad-
versar sau dușman neîmpăcat,
așa cum mulți maghiari îi
consideră pe români. Recon-
stituirea corectă a eveni-
mentelor legate de ziua de 4
august 1919 se poate trans-
forma într-un prilej potrivit pen-
tru o reconciliere istorică între
popoarele noastre, iar această

perspectivă e bine să nu o
pierdem nicio clipă din vedere.

Profit de această
ocazie pentru a semnala alte
două subiecte care sunt tabu
pentru istoricii noștri acade-
mici, universitari, subiecte
lăsate pe seama istoricilor am-
atori. Mă refer la contribuția
românească excepțională la
salvarea evreilor în anii de
prigoană hitleristă a evreilor din
Europa, la poziția singulară
afirmată de mareșalul Ion An-
tonescu și guvernarea sa. Este
un subiect pe care istoricii
noștri cei mai importanți îl oco-
lesc din motive care nu le fac
cinste. Nu există justificare nici
pentru felul cum este descrisă
și analizată Mișcarea
Legionară, despre care mass
media oficială a pus în
circulație o sumedenie de
neadevăruri, de exagerări și de
falsuri. Sunt consemnate mo-
mente și personalități
excepționale în existența
Mișcării Legionare care fac cin-
ste și onoare poporului român,
umanității în general. Prigoniți
și calomniați încă de la începu-
turile Mișcării, în ciuda adeziu-
nii în masă a românilor la
idealurile legionare, e timpul
adevărului și pentru legionari.
„Jumătate din România a fost
legionară”, se afirma într-o
plenară a CC al PCR în 1946.
Mișcarea legionară este istorie
și merită cercetată sine ira et
studio… Cu deplină onestitate
și obiectivitate.

●


