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„Vorbind, gândeşte-te puţin şi la
cel care te ascultă. În umbra

tăcerii lui, sunt doi ochi mari,
care te privesc...”

- Al. Vlahuță

Informație, opinie și atitudine publicistică

De fapt, pentru ce ne vor sănătoși guvernanții?De fapt, pentru ce ne vor sănătoși guvernanții?

Cezar Adonis
Mihalache

NNeîndoielnic, sun-
tem în fața unei decizii fun-
damentale… Între acel „a
sta”, acasă, izolați,
distanțați, sau după cum
cred autoritățile că ne-ar fi,
nu necesar, ci esențial, și
acel „a (mai) fi”, mâine…
Între a ne mișca la fel de
zburdalnici peste tot pe
unde nu este nevoie, într-o
continuă agitație, de parcă
acum am descoperi de câte
avem nevoie, într-un du-te-
vino al nepăsării față de
ceilalți, într-o persistență în
inconștiență, și acel a nu
mai fi, care, acum, doar
acum!, pare atât de improb-
abil… Și care, la același în-
ceput în care ne aflăm noi
astăzi, părea la fel de puțin
probabil și la italienii, și la
spanioli…

Și totuși, a accepta
izolarea și distanțarea
socială, pentru a ne păstra
îmbrățișările, nu pentru ziua
de mâine, ci pentru un mai
târziu pe care nimeni nu-l
poate prezice încă, este
chiar esența unei următoare
forme și formule de
conviețuire și a unei altfel de
stări sociale. Să stăm izolați,
să nu ne mai îmbrățișăm, să
nu ne mai pupăm pe stradă,
să ne ținem mâinile în
buzunare când ne întâl-
nim…

Să facem toate
acestea pentru noi, pentru a
fi aceiași noi și mâine!

Până aici nimic
greșit, nimic ascuns, nimic
„experimental”, nimic îm-
potriva binelui nostru.
Dimpotrivă! Doar că, as-
cultând declarațiile unor
specialiști „reper”, as-
cultând, nu prelegeri despre
„dacă” și „poate”, ci
adevărate metodologii de
„preparare” a mentalului
colectiv în acceptarea, a pri-
ori, a unor vaccinuri (nu
medicamente!) experimen-
tale, nu poți să nu te întrebi:
de fapt, pentru ce ne vor
sănătoși guvernanții în
acest „azi” atât de cla-
mat?… Și, mai ales, ce vom
fi și cum vom fi noi
„mâine”?…

Ne vor sănătoși pen-
tru noi, pentru continuitatea
noastră ca neam sau pentru
a fi iarăși mezați în alte ex-
perimente?

Pentru că a veni și a

strecura, pe fondul unei stări
de panică abia ținută în frâu,
ideea vaccinurilor experi-
mentale, este de un cinism
care nu ascunde doar latura
mercantilă a acelora care
vor a profita iar de pe urma
noastră. Ci mult mai multe…
Mai ales că aceste „ofertări”
vin chiar din preajma strate-
gilor care luptă cu epidemia
(adesea cu noi, cu
mentalitățile acelui „Mie nu
mi se poate întâmpla!”,
„Totul este dincolo de lumea
în care mă învârt eu!”).

Or, asemenea
poziționări, în care un 
personaj reper în 
lumea științifică a bolilor
infecțioase este lăsat să ex-
prime, cu punct și virgulă,
disponibilitatea noastră 
de a fi cobaii altora, pot
reprezenta amenințări mai
mari chiar decât virusul în
sine. Mai ales când, fără să
fim întrebați, doar e stare de
urgență, nu?!, nu trebuie să
fim întrebați, adesea nici
măcar informați, ci doar
atenționați și amenințați,
riscăm să fim împinși în ex-
perimentele acelora care
caută un leac…

Și nu mai este vorba
doar despre ipocrizie și fari-
seism! Ci de un atentat la
ființa noastră din lumea de
după acest „covid 19”. Pen-
tru că, în timp ce ni se
vorbește despre solidaritate,
despre respectul reciproc,
despre unitate, despre
„etica” acceptării fără crâc-
nire a noilor „norme” de
conviețuire (care trebuie să
rămână socială în asocialul
ei prezumtiv pentru ziua de
mâine), suntem puși pe
taraba acelora care au
nevoie de populații
sănătoase doar pentru a se
vindeca pe sine.

Vaccinul nu există
încă… Dar noi suntem gata
să ne „imunizăm” cu for-
mulele lui experimentale! Și
chiar dacă nu s-a structurat
o formulă cât de cât stabilă,
noi am fost indicați ca fiind
dispuși să-l aducem din
Marea Britanie (și nu numai)
pentru a-l testa! Pentru asta
au nevoie autoritățile să ne
mențină sănătoși în pan-
demie?

Nu, nu un vaccin ex-
perimental trebuie să
aducem în România! (Pen-
tru că de formule 
experimentale vorbim în
următoarele luni, nu de un
vaccin final). Nici măcar sub

insinuarea că, dacă nu con-
tribuim cu acel ceva (piele,
carne și organe de cobai,
nu?!…) așteptat de alții,
riscăm să nu avem apoi
acces la el. De ce să fim
poligonul unor cercetări ge-
netice? Dacă am face noi o
formulă „experimentală”, pe
care să o oferim apoi spre
testare celorlalți, ar mai fi
oare atât de încântați?

Am fost atât de
vehemenți când a venit
vorba despre vaccinarea
obligatorie! Ne-am revoltat
împotriva unor vaccinuri
care aveau formule stabile,
certe. Iar acum ne bucurăm
de venirea vaccinurilor ex-
perimentale mai mult chiar
decât țările atât de greu
încercate în pandemie?! E
drept, nu ne putem re-
volta… Pentru că e stare de
urgență. Și nu putem, nu
avem voie să dăm mâna, 
să ne îmbrățișăm, să
relaționăm sub distanța
socială „recomandată”,
darămite să ne strângem în
proteste… Adică, perioada
cea mai propice pentru a im-
pune experimente. Nu
neapărat și soluții…

Și totuși, să nu
ignorăm tocmai esența! O
stare de urgență este
menită a menține corpusul
social cât mai sănătos într-o
situație gravă. Și nu pentru
a-l folosi în experimente
care-i pot lăsa, nu cicatrici,
nu simple urme, ci de-a
dreptul diformități…

●

Dreptul de A FIDreptul de A FI

Vasile
Lechițan

ÎÎn actul Declaraţiei uni-
versale a drepturilor omului,
emisă de Organizaţia Naţiunilor
Unite şi publicată în 10 decem-
brie 1948, se vorbeşte foarte
frumos de „recunoaşterea
demnităţii inerente tuturor mem-
brilor familiei umane şi a drep-
turilor lor egale şi inalienabile”.
Totul este construit sub spectrul
marii catastrofe umane care a
fost Cel De-al Doilea Război
Mondial, de aceea se
precizează că această
recunoaştere „constituie funda-
mentul libertăţii, dreptăţii şi păcii
în lume”.

Sintagma acestui fun-
dament, însă, nu se mai
potriveşte în situaţia în care se
află astăzi Umanitatea, deorece
există libertate, există dreptate,
există pace în lume. Desigur,
putem cârti câtă libertate şi câtă
dreptate este într-o parte sau
alta pe glob, dar, repet, ra-
portarea era doar la acel spec-
tru cumplit produs de fascism
Umanităţii, cu tragediile imense
care încă zguduiau lumea.
O.N.U. scrie clar de faptul că
„ignorarea şi dispreţuirea drep-
turilor omului au dus la acte de
barbarie care revoltă conştiinţa
omenirii” şi că trebuie să se
făurească o nouă lume, „în care
fiinţele umane se vor bucura de
libertatea cuvîntului şi a convin-
gerilor şi vor fi eliberate de
teamăşi mizerie”.

Iarăşi motivarea nu se
potriveşte cu periculoasa
situaţie de astăzi a Omenirii,
lovită de o pandemie
ucigătoare, la scară mare. Deci
nimic despre ocrotirea omului în
faţa catastrofelor naturale şi or-
ganizarea lumii în acest sens.
Pentru că dreptul omului de A FI
(putem să ne gândim, fireşte, la
întrebarea lui Hamlet) este pri-
mordial, şi deci organizarea
lumii pentru a conserva starea
de a fi a Omului este de primă
necesitate.

În Articolul 1 se
proclamă frumos că „Toate
fiinţele umane se nasc libere şi
egale în demnitate şi în drepturi.
Ele sunt înzestraţe cu raţiune şi
conştiinţă şi trebuie să se com-
porte unele faţă de altele în
spiritul fraternităţii” . Primul
drept prevăzut pentru oricare
om/orice fiinţă umană din orice
ţară, fără deosebire de „rasă,
culoare, sex, limbă, religie,
opinie politică sau orice altă
opinie, de origine naţională sau
socială, avere, naştere sau
orice alte împrejurări” este
„dreptul la viaţă, la libertate şi la
securitatea persoanei”.

Situaţia de astăzi se
potriveşte de minune cu dreptul
la viaţă şi la securitatea per-
soanei. Dar enunţându-se, în

continuare, ale drepturi,
constatăm că legiuitorul ONU
nu s-a gândit la o situaţie ca a
noastră, ci la faptul că omul să
nu fie ţinut în sclavie, să nu fie
supus la torturi etc. Declaraţia
universală a Drepturilor omului
din 1948 mai statuează şi alte
drepturi juridice, dreptul la
cetăţenie, la întemeierea unei
familii (ca element „natural şi
fundamental al societăţii”),
drepturile mamei şi copilului,
dreptul la proprietate, dreptul la
„libertatea gândirii , de
conştiinţă şi religie”, dreptul de
a circula liber (aici nu se prevăd
restricţii în cazuri de forţă
majoră, legiuitorul fiind foarte
generos, nu s-a gândit la pan-
demii), dreptul la învăţătură,
dreptul la muncă, „dreptul la
salariu egal pentru muncă
egală” (drept violat astăzi masiv
în Europa), drepturile de autor,
dreptul de a întemeia sindicate,
dreptul la odihnă şi recreaţie,
dreptul la libertatea opiniilor şi
exprimării, „de a primi şi de a
răspîndi informaţii şi idei prin
orice mijloace şi independent
de frontierele de stat”, dreptul la
libertatea de întrunire şi de
asociere paşnică, dreptul de a
lua parte la conducerea tre-
burilor publice ale ţării sale,
dreptul de acces egal la funcţiile
publice, „dreptul de a lua parte
în mod liber la viaţa culturală a
colectivităţii, de a se bucura de
arte şi de a participa la progre-
sul ştiinţific şi la binefacerile lui”
(din păcate, binefacerile progre-
sului ştiinţific sunt azi limitate de
noua ipostază în care se află
Omenirea), dreptul la securi-
tatea socială. Din nou legiuitorul
s-a gândit doar la „realizarea
drepturilor economice, sociale
şi culturale”, nu şi la securitatea
în faţă pandemiilor. Să ne oprim
şi la Articolul 25 1, care prevede
că „Orice om are dreptul la un
nivel de trai care să-i asigure
sănătatea şi bunăstarea lui şi
familiei sale [...]”.

Se vorbeşte deci de-
spre sănătate doar în termeni
de „stare de pace” – să-i zicem,
dar nu şi în cazuri de cata-
clisme.

Constatăm, aşadar, cât
de mare este necesitatea
reorganizării pe plan
internaţional, după ce
Omenirea iese din această
încercare grea şi extrem de
periculoasă. Trebuie să se
introducă neapărat şi crearea
condiţiilor, în orice împrejurări,
pentru ca omul să-şi poată ex-
ercita dreptul lui cel mare: drep-
tul de A FI.

●
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„Cultura și elitele române sub comunism, „Cultura și elitele române sub comunism, 
din perspectiva Securității (1964-1989)” – general Vasile Mălureanudin perspectiva Securității (1964-1989)” – general Vasile Mălureanu

Nicolae
Georgescu

UUn adevărat tratat
de istorie politică recentă a
climatului cultural românesc
ne oferă dl. Vasile
Mălureanu în recenta sa
carte1. Cu un sumar foarte
bine organizat, îmbinând
viziunea europeană a pe-
rioadei studiate cu cea
internă, operând clasificări
și diviziuni necesare pentru
înțelegerea fluxului istoric și
pentru integrarea opoziției
culturale românești la
adresa regimului în cadrul
general al evoluției ideolog-
ice est-europene, autorul
culege o sumă
impresionantă de docu-
mente de arhivă care
luminează, oarecum, de
dedesupt viața zbuciumată
a scriitorilor, cineaștilor, oa-
menilor de teatru, artiștilor
în general, cu toții munciți
între cele două idei: a
rezista ori a protesta – dar
numai cei care au protestat
efectiv intrând în câmpul is-
toriei propriu-zise.

Autorul constată – e
ușor de constata, de altfel –
că opoziția românească a
fost cam slabă, puțin
consistentă oricum. Ca int-
electual ce am trăit, în-
trucâtva, epoca, acest lucru
mă preocupă și aș dori să-
mi exprim un umil punct de
vedere.

În legea selecției so-
ciale negative, a lui Emi-
nescu, piramida socială se
constituie, de regulă, ca în
natură: luați o lopată de
nisip, spune poetul, și
aruncați-o alături; veți vedea
că ea se organizează ca o
piramidă, cu părțile cele mai
grele dedesupt iar pe
măsură ce mergem spre
vârf cu părți din ce în ce mai
mici, mai ușoare, deasupra
fiind praful. La fel se
întâmplă și cu lopata
socială, spune poetul: dea-
supra se găsesc cei ușori,
dedesupt cei din ce în ce
mai greu. Poetul este încă
mai explicit în Scrisoarea III
:…„Pe când alții, stând în
umbră și cu inima plecată,/
Neștiuți se pierd în umbră,
ca și spuma nevăzută”. Isto-
ria (politică) o fac cei ușori
de deasupra, pe când cei
mai mulți se tencuiesc în
munca (viața, preocuparea)
lor, nedorind / neputând să
participe. Aceasta este și
impresia generală pe care
mi-o lasă opoziția culturală
la regim: e ceva de dea-
supra, de obicei „foști”
(proletcultiști, gerontocrați
proletcultiși, staliniști, etc.),
amestecați cu oportuniști,
insurgenți naturali – și, de-

sigur, câțiva cu vocație
teoretică (nu ideologică,
deși au fost și ideologi
disidenți). Cred că și
cauzele pe care le-am trăit
personal, ca jurnalist impli-
cat în cultură, pot fi avute în
vedere.

Una dintre ele ar fi
responsabilitatea generală
a intelectualului român față
de trecutul nostru cultural.
Temele mari ale culturii
române au ieșit de la sine
sau au fost scoase cu forța
din metabolismul cultural al
epocii analizate (1964-
1989). S-au format colec-
tive, ori s-au angajat

personal unii scriitori (edi-
tori, critici literari, istorici lit-
erari) pentru readucerea în
actualitate a acestor teme.
Nu putea, de pildă, Valeriu
Rîpeanu, implicat cu toată
energia în reeditarea și re-
discutarea operei lui Nicolae
Iorga, să fie un opozant al
regimului – când dorea să-i
ofere regimului o valoare,
un buchet de idei
(românești, dar mai ales
universale) care, eventual,
să-l educe. (fac o
paranteză: tema aceasta a
„educării” cenzorului, oricine
ar fi el, a fost una
permanentă și în ceea ce
mă privește: scriam un ma-
terial pentru revistă, era re-
fuzat, îl rescriam, mai
explicit, iarăși îl rescriam,
ajungeam la discuții, expli-
cam, etc.: este chestiune de
educație inversă, dacă vreți,
cei mici, fără funcții, îi educă
pe cei cu funcții…).

Or, această temă –
numită în epocă „Revalorifi-
carea moștenirii culturale”),
n-a fost asimilată / folosită
de către dizidenții pe care
acum îi găsim în documente
(și în această carte). Ei, în
majoritate, ca scriitori luptau
pe teritoriul sociologiei, al
drepturilor omului, fără a

folosi argumentul științific al
valorilor trecutului. De aici,
neînțelegerea între dizidenți
și oameni de cultură mai
adâncă. În anii discutați s-a
edificat și definitivat, de
pildă, marele șantier Emi-
nescu: dizidența noastră
nici nu știe de existența lui,
Europa liberă l-a etichetat
cu dorința megalomană a lui
Nicolae Ceaușescu de a fi
ctitor de cultură, etc. Practic,
numele vehiculate azi prin
manuale, tratate, istorii re-
cente etc. drept
reprezentanți ai luptei îm-
potriva regimului mi se par a
ilustra teorie „idola fori” a lui

Bacon – sau cea recentă a
VIP-urilor.

Mai mult încă: îm-
potriva acestei revalorificări
culturale a trecutului s-au
ridicat mulți membri de par-
tid notorii, s-au constituit
grupuri de opozanți: printre
ei vezi și asemenea
dizidenți. Grupul de la Co-
mana, de pildă, patronat de
Gogu Rădulescu (grup
căruia cartea de față nu-i
acordă importanță).

Alte teme impor-
tante ale revistei Luceafărul,
la care am lucrat, priveau
analiza critică a manualelor
școlare, ori noua geografie
literară. Aceasta din urmă
avea importante semnificații
politice. Descentralizarea
culturii, revigorarea vetrelor
creatoare din teritoriu – im-
plica oameni noi, ai locului –
or, politica de cadre a par-
tidului făcuse amestecul
știut: conducătorii județelor
(mai ales cei culturali) tre-
buia să nu fie din județ, ci de
cât mai departe (este tema
romanului Moromeții, II, de
Marin Preda). Asta deranja.
Vreau să spun că noi, cei de
dedesupt, n-am luptat cu
Ceaușescu – ci cu
mentalitățile, cu sistemul
înțepenit în aceste

mentalități. Noua geografie
literară este un concept
lansat în SUA în anii 70 ai
secolului trecut, noi nu
făceam decât să-l preluăm
și să-l adaptăm pentru a nu
mai aglomera capitala țării
cu scriitori, pentru a le reda
vetrele lor creatoare.

Punctual, aș vrea să
descriu pe scurt viața edi-
turilor. Cornelia Bodea a
predat cartea 1848 la
români Editurii Științifice și
Enciclopedice. S-a opus
categoric la ieșirea ei Walter
Roman, care avea intrare
liberă la Elena Ceaușescu.
Mircea Mâciu ne spunea –

nu numai mie, erau discuții
de grup – că a folosit,
împreună cu Petre Enache,
o stratagemă ca să iasă
cartea: i-au făcut rost de
bilete de tratament la
Karlovivary lui Walter
Roman, acesta a mers bu-
curos, și în lipsa lui s-a
tipărit cartea Corneliei
Bodea, una dintre cele mai
importante cărți ale regimu-
lui trecut. Multe alte lucrări
importante de istorie ori
filosofie, sociologie au fost
scoase prin diferite aseme-
nea stratageme – și istoria
fiecăreia în parte ar fi foarte
interesantă. Nu cred să nu
existe note informative ale
Securității pe această temă,
de vreme ce acestea erau
evenimente știute de către
noi, oamenii care lucram în
presa culturală.

Se vorbește, în
carte, despre disidența
glorioasă a d-nei Ana
Blandiana (din grupul de la
Comana) cu cele câteva
poezii aluziv anti-ceaușiste
scoase într-o carte pentru
copii la editura Ion Creangă,
în urma cărei tipăriri dânsei
i s-a luat dreptul de
semnătură pentru un timp.
Da, dar noi știm cum redac-
torul de carte, distinsul

cărturar G. D. Vasile, a fost
dat afară de la editură – și
ne povestea, aproape
plângând, șomer fiind, la
restaurantul Uniunii Scriito-
rilor, că poeziile au fost in-
troduse în carte după toate
verificările, de către au-
toarea însăși. Nu pot să uit
că, imediat după 22 decem-
brie 1989, primul decret dat
de d-na Ana Blandiana în
numele Revoluției a fost de
suspendare a revistei
Luceafărul.

Și cu asta vin la o
altă cauză din care
dizidența românească n-a
fost, n-a putut să fie
puternică: i s-au opus re-
viste cu adevărat puternice,
precum Luceafărul.

… Dar… câte n-ar fi
de spus despre acest
subiect! Fiind o lucrare
oarecum de pionierat,
cartea d-lui Vasile
Mălureanu deschide dru-
muri noi în cercetarea isto-
riei literare – și poate chiar
izvoare noi, cum încearcă a
fi acesta, al nostru, aducând
amintiri de pe tărâmul opus.
În fond, idealul este să re-
construim această istorie
recentă – dar nu numai prin
oameni, ci și prin idei.
Curentul de idei cel mai im-
portant al vremii a fost, de-
sigur, protocronismul; el
trebuie scuturat de zgura
ideologică și definit în zonă
teoretică, dar mai ales tre-
buie urmărit ca o hârtie de
turnesol: ce s-a spus, ce s-a
șoptit, ce s-a gesticulat în
numele lui. Arhivele conțin
destul material – și nu avem
îndoială că un bărbat ener-
gic și avântat în explorarea
adevărului cum este dl.
Vasile Mălureanu va ajunge,
în investigațiile sale, și aici.

Cum se prezintă
astăzi, însă, cartea (fiind o
reluare a temei dezbătură
acum câțiva ani) mi se pare
foarte solid construită,
organizată ca un tratat
major de istorie, necesară
tineretului – și capabilă a
crește tineret, adică a-l
atrage către cercetarea de
acest tip.

●
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Gânduri la vreme de restriște…Gânduri la vreme de restriște…

Ioan Aurel
Pop

AA venit nenorocirea
aceasta peste noi și nu știm
ce să facem. Unii ne
lamentăm și ne gândim la
sfârșitul lumii și la prezicer-
ile lui Nostradamus. Alții ne
dăm viteji în vorbe și
declarăm ritos că nu ne
temem de nimic, dar în
adâncul nostru numai noi
știm ce este. Cei mai mulți
tăcem, privim în jur și nu ne
vine să credem. Știu că nu
există cineva cu vreo soluție
miraculoasă pentru a ne
face optimiști în aceste zile.
Ne gândim la ce este mai
rău, ne uităm la cei care
sunt (deocamdată!) mai
loviți decât noi, ne
cufundăm în gânduri sum-
bre.

Evident, avem și
câteva remedii, unele doar
paliative. Râdem la primirea
unor glume și filmulețe pe
mail sau pe WhatsApp și
mai ieșim din încordare.
Râdem, dar nu e întot-
deauna râsul nostru. Totuși,
râsul ține de esența umană,
este tipic omenesc și a sal-
vat lumea de la multe rele.
Se spune că Aristotel a avut
un tratat despre râs, pe care
biserica occidentală ar fi
încercat să-l oculteze și să-
l condamne, fără să
reușească. Apoi, ne gândim
că nu este prima catastrofă
planetară prin care trece
omenirea. Au fost răciri sau
încălziri bruște de climă, au
fost molime ucigătoare, de
la Ciuma Neagră care a
omorât, pe la jumătatea
secolului al XIV-lea, între
30-60% din populația Eu-
ropei până la Gripa
Spaniolă de la finele Primu-
lui Război Mondial, care a
ucis mai mulți oameni decât
însuși războiul. Și, de
fiecare dată, viața a învins.

Sigur că a învins
pentru cei rămași și nu i-a
mai putut învia pe cei duși
dintre noi, pe cei dragi ai
noștri, lăsându-ne cu
speranța în obșteasca în-
viere… Dar ne mai gândim,
în aceste zile, și la altele și
ne încurajăm cu vorba
noastră, salvatoare de
multe ori, că în tot răul este
și un bine. De când oare nu
am mai respirat, mai ales în
marile orașe, un aer mai
curat?

Deocamdată ne
putem plimba pe jos –
fiindcă Dumnezeu ne-a dat
picioare ca să umblăm cu
ele și nu să le punem doar
pe pedala de accelerație a
mașinii ori să le îndreptăm
obligatoriu spre ascensoare
– prin locuri mai ferite, pe
cărări demult uitate și ocol-

ite. Am trecut mereu grăbiți
pe lângă edificii și nu am
văzut un detaliu arhitectonic
original, nu am avut vreme
să prețuim un colț de stradă,
o statuie sau un bust al unui
om odinioară faimos și azi
uitat. De când nu am mai
avut răgazul să privim o
gâză care învie după iarnă,
de când nu am mai
conștientizat versurile lui
Topârceanu cu puiul de
muscă ieșit „ca să-și usuce
labele”? Poate că în serile
lungi, vom reuși și noi, ca
Blaga, să auzim (din nou ori
pentru prima dată) „cum bat
în geamuri razele de lună”. 

Poate că nu i-am
mai ascultat demult pe
părinții și bunicii noștri, cu
durerile lor, cu poveștile lor
de demult, cu obsesiile lor
de oameni bătrâni și bol-
navi. S-ar putea ca ideile lor
fixe, sâcâielile lor, sfaturile
lor și chiar amintirile lor,
gândurile nostalgice din
viața lor trecută să ne ni se
pară dintr-o dată pline de
farmec și de miez. De când
nu ne-am mai jucat în chip
serios cu nepoții ori copiii
noștri, fără grabă, în tihnă,
cu sufletul deschis?

Iată că avem acum timp să
ne punem în pielea lor și să
înțelegem că „bucuria și iu-
birea lor este jocul”, că au
nevoie și ei de copilărie și
că este așa de simplu, de
necesar să ne copilărim și
noi câteodată. Unii dintre
noi ne mirăm că vin românii
acasă din depărtări și ne
gândim că ar trebui să
rămână unde se află. Da,
comod și sigur pentru noi și,
poate, chiar pentru ei, așa
ar fi, numai că firea
omenească nu se ghidează
întotdeauna după regulile
rațiunii. Pe lângă minte,
avem și inimă, iar inima ne
trage la casa noastră, lângă
ai noștri, lână aceia care ne
pot înțelege „bucuria și
amarul”, dorul și durerea. 

Acum se vede că
globalizarea nu ne poate
despărți de „locul nașterii
noastre”, că ne exprimăm
grijile mai bine în
românește, chiar dacă vor-
bim și engleză, franceză ori
germană. Inochentie Micu,
trecut în lumea drepților în

1768, la Roma, după
aproape un sfert de veac de
exil, a cerut să fie îngropat
acasă, la Blaj, în așteptarea
obșteștii învieri, pentru că
„nu poți învia cu-adevărat
decât din pământul patriei”.

Mulți au privit cu
nepăsare această dorință
testamentară și au pus-o pe
seama unui om amărât, a
unui om de demult, care
gândea după tiparele vieții
lui. Iată că acele tipare se
potrivesc și astăzi, pentru
că, în anumite privințe,
„nimic nu este nou sub
soare” (nihil novi sub sole).

Trudiți de viața

trepidantă, vlăguiți de
alergătura zilnică, dați afară
de prin trecătoarele slujbe,
umiliți câteodată pentru
banul câștigat greu, speriați
de primejdia stingerii printre
străini, românii iau calea
țării. Unii își dau seama abia
acum că odinioară, când
ispita câștigului substanțial
i-a putut orbi, au hulit țara,
în loc să se supere doar pe
oamenii nemernici, pe
instituții nevolnice, pe
împrejurări nefaste. 

De câte ori nu am
auzit persoane (de succes
sau nu) care spuneau că nu
mai au nevoie de România,
că s-au săturat de România
ori că nu vor mai reveni în
România! Sufletul nu se
pliază, însă, după rațiunea
rece, după orgolii de mo-
ment și nici după venitul
material copios. 

Mulți ascultă acum
imnul național cu alte ure-
chi, iar unora „Balada” lui
Ciprian Porumbescu le dă
altfel de fiori. Casa de
acasă, oricât de umilă ar fi,
prețuiește acum mai mult
decât toți banii din lume.
Vorba „să ne ținem de nea-
muri” are, parcă, acum alt
înțeles. Iar asta se întâmplă
– culmea! – în mijlocul
izolării la domiciliu spre care
suntem îndemnați. Ne
izolăm desigur, dar ne
izolăm întru unitate, iar
această unitate constă și din
familia cea mare care este
neamul nostru.

Ne socotim adesea
mai proști decât alții, mai
necivilizați, mai inculți. 

Dăm buzna în mag-
azine, ne aprovizionăm

peste măsură, dăm din
coate și zbierăm, mințim că
nu suntem infectați și că nu
am fost în zone de risc, ne
purtăm iresponsabil. Dar
oare alții – puși în fața aces-
tei situații-limită – cum fac?

Oare sunt mult mai
buni, mai umani, mai soli-
dari? Nu sunt astfel întot-
deauna și nu toți! Am văzut
cozi imense la Londra sau
la Los Angeles, am văzut
îmbrânceli, insolențe și
prefăcătorii la Paris ori la
Madrid. 

Oamenii sunt oa-
meni peste tot, cu bune și
cu rele. Popoarele nu sunt,
însă, bune sau rele, morale
ori imorale, egoiste sau gen-
eroase, ci numai oamenii
sunt așa. Nu este momentul
să ne lamentăm, ci trebuie
să ne adaptăm cât mai bine
împrejurărilor și să mergem
înainte.

Haideți totuși să
considerăm că, în mijlocul
acestui rău imens, am
câștigat în comunicare, în
dialog și în omenie. Văd zil-
nic români care se duc să
hrănească alți români, care
împart hrană și măști, care
duc vitamine pentru
întărirea imunității organis-
mului, care au grijă de ani-
malele de companie
rămase singure. Aceștia tre-
buie prețuiți și încurajați.
Văd și români nepăsători,
egoiști, sperjuri sau cinici,
iresponsabili sau răi. 

Aceștia trebuie
veștejiți și pedepsiți. Legile
curente și cele
excepționale, regulile de
viețuire și de conviețuire nu
se discută, ci se aplică. Nu
este acum momentul să fim
originali, să ne exhibăm or-
goliile și inițiativele, să
încercăm să ne
„descurcăm”. 

E drept că „românul
s-a născut poet”, dar acum,
în viața publică, trebuie să
domnească legea și or-
dinea, nu „poezia”. Pe de
altă parte, românii (ca și ital-
ienii) nu sunt nemți ori
elvețieni și nu au în spate o
istorie întreagă de civism și
democrație liber consimțită.

Aș vrea să văd oa-
meni politici care să explice
starea aceasta de urgență
pe înțelesul tuturor, să nu
vorbească doar în sentințe,
de la înălțimea podiumului
lor de șefi, să nu se sfiască
să pună și o lacrimă între
slove (cum ar fi zis Goga),
să nu-și ascundă vorba
tremurată, să ne arate că
trăiesc drama noastră și că
împărtășesc speranța
noastră. Vorba dulce, dar
fermă poate muta munții din
loc. 

Să fim blânzi, buni
cu medicii (și personalul

medical) și cu învățătorii (de
toate gradele). Primii ne
vindecă trupurile vlăguite de
boală, iar ceilalți ne vindecă
sufletele, duc educația mai
departe, cultivă încrederea
în om și umanitate.

Am vrea (mai ales
acum) să-i simțim și pe
politicieni ca fiind de-ai
noștri, cu spaimele și cu
credințele noastre, cu vor-
bele noastre simple. Dar, în
plus, dincolo de toate
aceste naivități ale mele, ei
mai au o datorie: să ia
măsuri bune, să aibă alura
de lideri, să-și
conștientizeze rolul de elite,
ca să ne poată insufla în-
credere și speranță. Dacă
nu pot sau nu știu să facă
acest lucru, atunci este
grav, căci poporul acesta
are nevoie de ghidaj bun, de
călăuze potrivite.

Altminteri, „bucuroși
le-om duce toate”, pentru că
ne știm trecători și vulnera-
bili. Suntem trestii gândi-
toare, cum zicea Blaise
Pascal și ne purtăm ca
atare, cu umilință și cu
semeție în același timp, în
căutarea echilibrului. Dacă
nu o facem mereu,
înseamnă că avem mari
carențe în educație, că nu
am făcut școală cum se
cade, că am rămas la un
stadiu de ființă inferioară. 

Criza aceasta
neașteptată ne-a învățat ce
să prețuim în viață, cum să
separăm valorile de nimi-
curi, ce mare avere este
bogăția sufletească. 

Alergăm clipă de
clipă după slujbe bănoase,
căutăm să trăim în mare
confort material, ne ascun-
dem adesea adevăratele
sentimente și acum ne dăm
seama ce bogăție avem în
noi și cum am putea să
revărsăm această bogăție
spre semenii noștri. Poate
că, după această grea
încercare, ne vom rândui
altminteri viața individuală și
socială, ne vom trezi să fim
mai buni și mai drepți, ne
vom revărsa preaplinul su-
fletului spre lume și spre
țară, adică spre colțul nostru
de lume, pe care nu-l iubim
pentru că este perfect (nu
este!), ci pentru că este
(încă) al nostru.

●
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Țara în care virusul va fi murit; de foame… (manifest)Țara în care virusul va fi murit; de foame… (manifest)

Cezar Adonis
Mihalache

PPoate că așa vom
consemna sfârșitul pan-
demiei!… Cu moartea virusu-
lui… A, că dimpreună cu el se
vor fi stins și mai puțin noro-
coasele lui „gazde”, va veni
poate ca un post scriptum…
Nici măcar un In memoriam,
nici măcar un ferpar al acelora
care au fost uciși de virus. Sau
de foametea care va fi ucis și
virusul, și oameni… Pentru că,
dacă vom fi ajuns acolo, vom
fi ajuns cu multe valori umane
spulberate… Și vom fi atât de
(în)depărtați unii de alții că,
numărându-i pe cei salvați, nu
vom mai da atenție celor
morți, nu de la nivelul unor
sentimente, ci strict ca niște
cifre dintr-o statistică… Și
poate, mai ilar, va fi să
consemnăm că virusul a murit
doar pentru că așa îi era scris
în propriul cod genetic… Și ni-
cidecum ucis de oameni… Nu,
de medicamente, nu de
dezinfecții, nu sub străzile
spălate, cloraminate… Și nu
izolarea oamenilor în case,
ferecarea lor cu lanțuri de
nesiguranță, de teamă, apoi
cele ale fricii, isteriei și panicii
îl va fi îndepărtat dintre noi, din
noi, de lângă noi…

Acum închidem tot,
ne închidem cu toții… Suntem
închiși… Să nu ajungem însă
la momentul în care nu vom

mai ști, de fapt, ce a fost mai
„întâi”: pandemia sau foame-
tea… Căci oare cât cred
guvernanții că oamenii vor
putea fi ținuți în case, departe
de locurile lor de muncă, de-
parte de venituri, departe de
alimentele care, la un mo-
ment, vor deveni și el tot mai
rare, pentru că nu o să mai
aibă cine să le aducă din de-
pozite, apoi cine să le mai
producă pentru a le duce în
depozite, de unde nu o să le
mai transporte nimeni…

Guvernanți, opriți
ceea ce pare a deveni o luptă
nu cu virusul, ci tot cu noi!…

Gândiți-vă că, fie și
mai puțini, tot vom trece peste
această epidemie!… Vom
trece și peste foamete, poate
cu sacrificii și costuri înzecit
mai mari decât cele date în
mod direct de pandemie…
Dar apoi, cei ce (ne) vor urma,
vă vor judeca… Așa se
întâmplă mereu… Chiar și
după cel mai cumplit război,
oameni-oameni, căci nu va fi
un război al virusului cu noi, ci
al nostru cu sărăcirea, cu
foametea, cu deznădejdea, cu
toți cei de lângă noi, și chiar cu
noi înșine, căci mulți vor claca,
sătuli, nu de lipsuri, nici de
țipetele de foame ale celor
dragi, ci de lipsa unor per-
spective, tot va mai rămâne
cineva să va judece deciziile,
faptele…

Da, o vom face și noi,
acum, „pas cu pas”, dar poate

că, la sfârșit, și noi ne vom
număra doar ca simple cifre
într-o statistică… Dar vor
rămâne mărturiile noastre! Vor
rămâne apelurile noastre.
Mesajele noastre. Pe care, nu
le veți putea voi cenzura pe
câte și în câte locuri le putem
noi scrie! De va fi nevoie, și pe
tocurile ușilor le vom scrie,
pentru a ne împlini menirea, le
vom scrijeli și cu burțile goale
și cu mâinile tremurând
dimpreună cu tot corpul slăbit,
și cu unghiile râcâind când nici
creioane nu vom mai găsi! Și
nu vă fie de mirare de veți
vedea și artiștii în stradă,
cărându-și pianele pe trotuare,
pentru a cânta ceea ce nici
măcar urletul războiului nu a
reușit a acoperi: speranța.

Până unde vreți să
ajungeți cu măsurile voatre?…
Ce veți mai scrie în ele? În
clipa în care foamea, golul din
stomac, țipetele de neputință
ale soțiilor și tânguirile de
foame ale copiilor noștri ne vor
anula instinctele de conser-
vare și ne vor scoate în stradă,
așa, cu mațele goale, cu pi-
cioarele slăbite?… Veți pune
tunurile pe noi? Ne veți bate
ușile caselor în scânduri? Ce
veți mai scrie în acele
ordonanțe? Eventual dezle-
garea de a munci dată, nu
celor ce nu s-au îmbolnăvit, nu
celor ce au făcut forme
ușoare, nu celor însănătoșiți,
ci acelora care se vor vaccina
pentru a avea dreptul la

„ausweis” -uri de lucru?!
Nimeni pe acest

pământ nu-i poate interzice
unui om să mai iasă din casă!
Nimeni nu-i poate decide „in-
tervalul” în care să alerge
până la alimentara din colț,
până la ghena de gunoi, până
la marginea străzii! Doar el,
omul! Aici trebuia să lucrați
înainte de a azvârli în noi cu
ordonanțe. Să vorbiți țării, să-i
explicați cum și cât de adânc
vedeți voi răul dat de această
molimă. Pentru că, altminteri,
voi veți rămâne în istorie ca o
molimă ce a acoperit pojghița
unui rău al naturii.

Căutați soluții! Nu
faceți un concurs al comuni-
catelor cu interdicții! Pentru
că, la un moment dat, nu o să
mai țină nimeni seama de ele.

Da, luați măsuri! Nu
doar restrictive! Ci și de
„renaștere”! Porniți agricultura!
Luați pământurile înapoi de la
străinii care le-au cumpărat pe
nimic, faceți un fond funciar
național și lăsați oamenii să le
lucreze! Mișcați-vă din comod-
itatea fotoliilor de guvernare,
din fața monitoarelor de con-
trol (în care vă priviți cu coada
ochiului să vedeți dacă vă stau
bine cutele feței când, nu
vorbiți poporului, ci îl alarmați,
îl îngroziți, îl terorizați) și
cumpărați pentru țară toate
acele produse pe care fer-
mierii strigă că le au și li se
strică în depozite!

Faceți ceva pentru

țară și pentru viața de după
pandemie!

Gândiți strategic, dar
gândiți, nu ca și cum aceasta
va fi singura molimă, ci
pregătindu-vă pentru astfel de
epidemii care, poate, vor
ajunge să „conviețuiască” ele
cu noi. Nu rămâneți în istorie
ca executivul „Ludovic Or-
well”!… De voi depinde!
Reveniți-vă, revizuiți-vă
copy/paste urile după ceea ce
au făcut alții! Luptele sunt
câștigate de cei ce au avut și
pierderi, dar nu au uitat că
fibra ei trebuie protejată! Alt-
minteri, ce sens ar mai avea
victoriile?…

P.S.:

Guvernanți, autorități,
judecați (chiar dacă nu aveți
dreptul, doar Dumnezeu o
poate face, dar fie!), judecați(-
mi) aceste rânduri ca un
strigăt, ca un manifest al unui
om care a fost, dinainte de a fi
gazetar și scriitor, și parașutist
militar, și ostaș în timpul
revoluției, și al mineriadelor, și
al evenimentelor de la Târgu
Mureș, și iar al mineriadelor!,
care a trăit dară destule stări
de alarmă și situații de urgență,
și nu le apostilați drept un delict
de opinie!

●

Îndemn la raţiune, echilibru, speranţă!Îndemn la raţiune, echilibru, speranţă!

Petru
Romoșanu

RRaţiunea pare să fi
dispărut aproape pretutindeni.
Nu au mai rămas decât frica,
spaimele care paralizează
orice judecată sănătoasă. În-
treaga civilizaţie, cu formida-
bila ei istorie, cu fabuloasa ei
creativitate, inventivitate, pare
că s-a prăbuşit în faţa unui
virus „gripal”, un virus între alte
vreo 40 de virusuri (unele coro-
navirusuri), numit, ce-i drept,
înspăimântător „noul coron-
avirus”, care produce febră,
tuse, respiraţie îngreunată şi,
ca atâtea alte virusuri, decese
printre cei care suferă de alte
afecţiuni grave, cronice. Mai
ales printre seniorii de peste 70
de ani, în primul rând bărbaţi.
Copiii şi tinerii rezistă în ma-
joritate natural la provocările
de tip imunitar. Bursele se duc
la vale, cum s-a mai întâmplat
în 2008, în 2001, în 1987, în
1929… Mari companii au pier-
dut deja 50-60 % din capi-
talizarea lor bursieră. Petrolul a
căzut sub 30 de dolari barilul,
spre satisfacţia marilor impor-
tatori şi consumatori, cum e
China, devenită de ani buni
„uzina lumii”. E adevărat, multe
valori erau umflate, uneori
până la dublu, banii virtuali,
teoretici, au intoxicat mai ales
băncile pline de active du-
bioase, speculaţia a atins cote
halucinante. Încă în februarie
2020, când China se izolase,
mai ales Wuhan-ul şi regiunea

Hubei, Bursele băteau zilnic
recorduri, într-o exuberanţă
iresponsabilă. În frunte cu Wall
Street-ul, care e un sistem
foarte complex, sofisticat şi,
evident, pervers.  Şi totuşi,
pierderea curajului, aneanti-
zarea actuală, debusolarea
fără limite pun fiinţa umană în
cea mai lamentabilă lumină de
la al doilea război mondial în-
coace. Dar al doilea război
mondial a durat câţiva ani buni
(1939-1945), cu şirul său gi-
gantic de orori şi cu zecile sale
de milioane de morţi. Actualul
Blitzkrieg pare să-şi atingă
scopurile în câteva luni, două-
trei luni cel mult. Desigur,
circulă cele mai delirante sce-
narii conspiraţioniste, multe se
şi bat cap în cap : instalarea
guvernului mondial, punerea în
sclavie a întregii lumi, „rep-
tilienii” sau, dimpotrivă, lupta
celor buni cu Oculta, un război
economic hibrid între China şi
S.U.A. pentru supremaţie şi
câte şi mai câte ! Dar nimeni
nu demonstrează nimic. Şi, de
fapt, nimeni nu prea mai
ascultă pe nimeni. Certă e doar
groaza care a cuprins întreaga
populaţie. În Italia şi în Franţa,
măsurile de „confinement” (izo-
lare) sunt excesive, violente,
cu aparenţe dadaiste, greu de
pus în practică. Guvernele
acestor ţări nu mai beneficiază
de încrederea populaţiei încă
de dinaintea crizei coronavirus.
Cum nici guvernul Orban de la
noi. Guvernul Orban trebuie
monitorizat cu atenţie pentru
că pare un guvern experimen-
tal al celei mai tembele

„conspiraţii”, nedescifrate încă.
Nu ar trebui oare să se ex-
prime Curtea Constituţională
despre legalitatea ultimului de-
cret emis pe picior de 
Ludovic Orban, cel privind 
mărirea pedepselor?
Constituţia României şi Curtea
Constituţională mai au vreo
valoare în vremea stării de
urgenţă? Marile averi se fac şi
se desfac la vreme de război.
Istoria oamenilor e şi o
neîntreruptă istorie a
războaielor lor. Bomba
atomică, intrată în arsenalul
american la sfârşitul celui de-al
doilea război mondial (Hi-
roshima, Nagasaki), deţinută
ulterior de URSS şi de alte ţări,
a făcut imposibilă declanşarea
altei conflagraţii mondiale, una
care ar fi putut schimba or-
dinea instalată după 1945.
Vechile averi nu au făcut decât
să crească, capitalul a adus şi
aduce venituri mult mai mari
decât munca şi creaţia celor
mulţi. S-a atins, probabil, o
limită, un plafon. „Noul coron-
avirus” pare să rezolve prob-
lema cu o viteză de speriat. În
doar câteva luni, vechea or-
dine va fi înlocuită de o nouă
ordine. În beneficiul cui ?
Rămâne de văzut. Deja s-au
pierdut şi s-au câştigat fonduri
colosale şi, după toate
aparenţele, suntem abia la în-
ceput. Întreaga umanitate e
pusă să participe, să joace în
această imensă piesă de
teatru absurd. Fiecare îşi are
rolul său, regizorul nu a uitat pe
nimeni. Nimeni şi nimic nu mai
poate opri maşinăria infernală.

Degeaba medici şi cercetători
de toată stima din întreaga
lume încearcă să explice, să
relativizeze, să calmeze
spiritele. Două ţări 
cu o îndelungă tradiţie
democratică, două regate,
Marea Britanie şi Olanda, au
refuzat la început să intre în
marea horă suprarealistă.
Prim-ministrul britanic şi cel
olandez s-au exprimat curajos
în sensul respectării libertăţii
cetăţenilor şi a sacrosanctei
proprietăţi private. Dar, până la
urmă, supuşi presiunilor din
toate părţile, au hotărât să
închidă şcolile. Şi, probabil, ac-
tualele recomandări de dimin-
uare a vieţii sociale (mai puţine
ieşiri la restaurant, activităţi
sportive, culturale etc.) se vor
transforma, ca în restul Eu-
ropei, în restricţii. La noi, gu-
vernul Orban – din carantină,
de fapt, un adăpost de lux – a
luat hotărâri pentru HoReCa
(hoteluri, restaurante,
cafenele) fără să anunţe vreo
contrapartidă, vreo susţinere.
Proprietatea privată a fost, de
fapt, ignorată fără sughiţuri.
Recesivele comuniste şi conti-
nuitatea dictatorială sunt încă
prea puternice. Câteva televiz-
iuni, la foc continuu, folosindu-
se şi de nişte cadre medicale
frenetice, exaltate, întreţin
abundent panica, teroarea
chiar. Dar nu e încă târziu pen-
tru ca guvernul Orban, care se
pretinde liberal, să ia măsurile
care se impun pentru mil-
ioanele de români săraci şi
pentru miile de firme intrate în
suferinţă. Lipsiţi de imaginaţie

cum îi ştim, politicienii ar putea
să se uite puţin la măsurile pe
care le iau partenerii noştri din
U.E., nu e nevoie să inventeze
nimic. Mai devreme sau prea
târziu, ajutoarele de stat vor
veni. Toate schimbările de ma-
joritate, cu voturi împotriva na-
turii în Parlament, au adus la
putere un guvern fragil,
nereprezentativ, chiar nedemo-
cratic. Un guvern pe care oa-
menii nu-l simt capabil de
decizii înţelepte, utile şi rapide.
Dar guvernul va împărţi până
la urma ajutoare. Spre cine vor
merge ajutoarele? Spre pri-
etenii politici? Spre partenerii
de încredere din firmele pri-
vate? Vor ajunge la toată
lumea ajutoarele? Exclus!
Foarte probabil că între-
prinderile mici şi mijlocii vor fi
sacrificate în masă. La fel ca
milioanele de români aflaţi în
nevoie, inclusiv cei care s-au
repatriat din Vestul Europei.
Vor fi ajutate multinaţionalele,
aşa cum au fost ajutate băncile
străine în criza anterioară de
Mugur Isărescu şi de Traian
Băsescu (prim-ministrul de
atunci, Emil Boc, n-a contat)?

Întrebări dureroase, la
care nu vom întârzia să avem
răspunsuri, clarificări.
Răspunsuri previzibile, care
vor nemulţumi serios multă
lume? Vom înţelege şi de ce a
trebuit să vină la putere „cu for-
cepsul” P.N.L. şi foarte minori-
tarul „Guvernul meu nr. 4”

●


