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„(...) Toată faţa, cu liniile şi cu

mişcările ei, sfârşeşte astfel prin

a fi opera firii noatre, a senti-

mentelor şi gândurilor noastre.”

- Al. Vlahuță

Informație, opinie și atitudine publicistică

Nu gaiele-fantoșă sunt de vină, Nu gaiele-fantoșă sunt de vină, 
ci aceia ce ne expun pe post de leșuri…ci aceia ce ne expun pe post de leșuri…

Cezar Adonis
Mihalache

MMai degrabă ar tre-
bui să se cheme ministerul
afacerilor diplomatice… Ba,
chiar a afacerilor mult prea
„diplomatice”… A acelora
derulate din prea multă
umilință… Pentru că, în
vreme ce ungurul vine și dă
de pământ cu președintele

României, MAE al nostru
iese public, nu cu găleata și
mopul igienizării relațiilor cu
Budapesta, ci ștergând
spășit-slugarnic stropii de
bale ale iepelor revizioniste.
Or, „Externele” nostru mai
bine s-ar fi abținut, lăsând
însăși ținta din cătarea Un-
gariei să-și exprime punctul
de vedere. Că o făcea mai
bine! Dar așa, sărind repede
cu un comunicat, nici măcar
despre nimic, nici măcar în
limbajul gol al diplomației
nonconflictuale, ci împănat
cu aserțiunile docilității duse
la neghiobie și supunere, a
retezat posibilitatea
Președinției de a replica. De
a avea o poziție vizavi de at-
acurile grosolane ale lui
Peter Szijjarto, ministrul
ungar al Afacerilor Externe.

Sigur, în principiu,
nu răspunzi frustratului,
neghiobului sau idiotului…
Dar asta nu înseamnă să te
transformi într-o centrală a
idioților lui Dostoievski. Pen-
tru că nu doar președintele
României a fost atacat, nu
doar el a fost ponegrit; ci
însăși Țara!

Da, dacă am fi vorbit
într-un alt context, dacă

această ieșire ar fi fost
„întâmplătoare”, fie ea și viz-
ibil „accidentală” (dar ura re-
vizionist-iredentistă nu a
născut niciodată simple der-
apaje, ci adevărați monștri),
răspunsul ar fi putut fi dat la
nivelul unui „comunicat” al
Ministerului de Externe. Dar
aici vorbim de un nou capitol
al agresiunii Budapestei, de
punerea în aplicare a unui
plan concentrat de lovire și

zdrobire a imaginii vecinilor
neagreați. Nedoriți în și pe
anumite zone, teritorii și
„ținuturi”…

Și oricât de diplo-
matic ai vrea să fii, oricâte
scuze pentru o neintervenție
vocală fermă ai încerca să
găsești, când mizerabilului
atac al președintelui Un-
gariei la adresa șefului nos-
tru de stat (și da, astăzi
trăim vremuri în care am
avea nevoie de un șef de
stat), când etichetării
președintelui tău drept
„politician extremist anti-
maghiar”, la nici măcar
câteva note de fax distanță
de atacul bolnav al lui Viktor
Orban la adresa vecinilor și
a acelei Europe care nu-i
suflă în pesta imperialist
hortistă, amenințându-i cu
înmormântarea pe cei ce se
opun doctrinei lui de „führer”
cocoțat pe măgarul epigonic
al calului hortist,  hulindu-i
morbid pe cei ce nu acceptă
„noua” doctrină
expansionistă a Budapestei,
în numele ideii că „frontiere
are doar statul, nu şi
naţiunea”, înseamnă că Ex-
ternele nostru este doar o
reprezentanță a „afacerilor”

externe budapestane.
Treziți-vă dară,

diplomați! MAE nu este un
birou de relații publice (tot
mai „externe”, pentru noi, tot
mai „interne”, în interesul
politicii budapestane)… De
acolo trebuie să vină
pozițiile ferme, reacțiile ime-
diate! Inclusiv în cazurile
(numeroase, de altfel) în
care atacurile liderilor de la
Budapesta nici măcar nu

mai ajung la urechile noas-
tre… Și când, adesea, pare
că tocmai „centrala” noastră
de diplomație trage de
colțurile unor preșuri peticite
cu aparente nepriceperi,
lipsă de experiență, nepro-
fesionalism, frustrări,
ipocrizii și interese peste
„țambalul” la care doar Bu-
dapesta are voie să-și
clămpănească chemările
morților vii ai istoriei fantoșă.

Să nu ne mai
clamăm trista sortă… Pen-
tru că nu scârbavnicele
păsări fantoșe ale morților
vii sunt de vină că smulg
hălci din noi, ci aceia ce ne
expun pe post de leșuri ale
demnității de altădată…

●

Să nu trăiești...Să nu trăiești...
degeabadegeaba

Cristian
Ardeleanu

PPe la sfârșitul anilor
90 mă aflăm alături de câțiva
prieteni și camarazi, în prea-
jma zilei de 24 iunie –
Sânziene, la Troița ridicată în
amintirea jertfei și memoriei
unui bun român, a unui bun
creștin. 

Necunoscut sau
calomniat de unii, ignorat
sau uitat de alții, el și-a dus
Crucea cu demnitate…a lui
personală și pe cea a nea-
mului românesc ! 

„Atunci mi-au rămas
întipărite în memorie pentru
totdeauna cuvintele unui
mare gânditor și trăitor pe
care Dumnezeu mi-a oferit
șansă să-l cunosc…„Să știi
că n-a trăit degeaba”! Și asta
îți dă cea mai mare
satisfacție, mai mult decât
orice bogăție, titlu sau
recunoaștere. Să știi că nu ai
trăit degeaba.

Mi-am amintit că nu
demult, văzusem un film mai
vechi cu viața lui Rembrandt,
În final marele pictor
descoperă, uitat într-un pod,
Rondul de noapte. La lumina
unei lumânări, bătrânul pictor
șterge cu mânecă hainei
praful de pe un colț al pânzei
geniale și spune mulțumit…

„N-am trăit degeaba”.
Dincolo de efectul dramatic
căutat, de găselnițele tipice,
ușor naive, menite să
sporească tensiunea finalu-
lui, scenariștii au pus în gură
interpretului principal cuvinte
care reflectau un adevăr fun-
damental, și anume…Să nu
trăiești degeaba!

Într-adevăr, acesta
este unul din marile
adevăruri ale vieții... Să faci
orice, să clădeșți o casă, să
sădești un pom, să crești un
copil, să ajuți pe alții, să scrii
o carte, să trăiești pentru un
scop. Asta-i deosebirea între
a trăi și a vegeta, a ființa
doar biologic…Ați îngropa
talantul în pământ. Nu dege-
aba slujitorul din parabolă
este condamnat, „deși n-a
făcut nimic”. Tocmai pentru
că „n-a făcut nimic”. A nu
face nimic este păcat, este
rău, pentru că degradează
esență ființei umane, a
creației divine. Acesta este
crezul întregii vieți…..să lași
ceva în urmă.

Iar martirul la a cărui
cruce ne reculeageam cu

toții, a lăsat în urmă lui am-
intirea unei personalități de
excepție, a unui om în
adevărată accepție a cuvân-
tului OM, așa cum L-a creat
Dumnezeu și l-a iubit, așa
cum L-a vrut El. Ne-a lăsat în
urmă moștenire nouă, o
opera spiritual-educativă
uriașă, posibilă numai
datorită calităților sale
excepționale, percum și spir-
itului sau de sacrificiu! 

O opera care din
păcate a rămas asemenea
că și celebra pictură a lui
Rembrandt, prăfuită în podul
istoriei, accesibilă din păcate
doar câtorva, puțini la număr
care doresc să iasă din cara-
pacea nepăsării și a răutății
umane. O răutate despre
care tot interlocutorul meu de
mai sus afirmă într-una din
lucrările sale…„Nimic nu-i
mai de plâns că răutatea
care împietrește sufletele și
la înăbușe…Le omoară”! Cât
de înțelept era! Am reflectat
mult la aceste cuvinte.
Adevărat, răutatea din om e
mai dăunătoare pentru el
însuși, decât pentru ceilalți.

Stau acum și mă în-
treb, retoric firește. Ce
opera, ce moștenire, ce
educație ne-au lăsat nouă de
30 de ani, cei care au avut și
au în mână frâiele și destinul
nostru că și neam, care au
trecut prin istorie, precum
trenul prin gara, ce societate
și ce lume au construit…Ce
au făcut cu talanții ?!? Ro-
manul…Creștinul simplu de
la Troiță nu a trăit dege-
aba…Voi însă din
păcate…da!

●
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„Executia” lui Constantin Brâncuși la Academia R.P.R. (7 martie 1951)„Executia” lui Constantin Brâncuși la Academia R.P.R. (7 martie 1951)

Redacția

UUn proces verbal al
unei ședințe din 1951 a
Secțiunii de Stiința Limbii,
Literatură și Arte s-a trans-
format într-un document de
istorie întunecată. Academi-
cieni și intelectuali români
de prima mână, universitari
cu greutate și pretenții
participă la unul dintre cele
mai anticulturale momente
din istoria Academiei
Române: o dezbatere
legată de opera lui Con-
stantin Brancusi. Ea a avut
loc în urma ofertei sculp-
torului român de a lăsa
moșternire statului român
circa 200 de lucrari și ate-
lierul său din Impasse Ron-
sin no 10. Ademicienii și
intelectualii români au
respins oferta lui Brancusi și
astfel o importantă parte a
moștenirii Brancusi a ajuns
în proprietatea statului
francez. Ce a putut face po-
litica din academicieni, din
Academie și din arte vedem
abia acum, când „omul nou”
s-a făcut praf iar „viitorul lu-
minos” din anii comunismu-
lui s-a întunecat demult.
(Irina Răuț)

Proces verbal Nr. 10
al sedinței din 7 martie

1951

Ședința este
prezidată de tov. Acad. M.
Sadoveanu

Participă: Acad. Gh.
Călinescu, I. Iordan, Camil
Petrescu, Al. Rosetti, Al.
Toma, G. Oprescu, Jean Al.
Steriadi, V. Eftimiu și tov.
Geo Bogza, Prof. Al. Graur,
Prof. I. Jalea, I. Panaitescu-

Parpessicius și K. H. Zam-
baccian.

Și-au scuzat
absența tov. Acad. Gala
Galaction și tov. Lucian
Grigorescu.

1. Se citeste proce-
sul-verbal al ședinței din 28
Februarie a.c., care se
aprobă.

2. Tov. Acad. I. Ior-
dan depune raportul de ac-
tivitate pe luna februarie
1951 a Institutului de
Lingvistică și tov. Acad. G.
Oprescu depune procesul-
verbal al ședinței din 1 mar-
tie a.c a Institutului de Istoria
Artei.

3. Tov. Prof. Jalea
dă citire unei note de com-
pletare a comunicării D-sale
asupra sculptorului C.
Brâncuși, prezentând și nu-

meroase planșe și publicații
cu reproduceri din Brâncuși.

Rezumând ideile din
comunicarea D-sale
anterioară asupra cărții lui
Sobolev „Teoria leninistă a
reflectării și artă” în care se

pune problema formalismu-
lui în artă, tov. Jalea
amintește că citase pe Paci-
urea și Brâncuși ca exemple
de formalism în sculptură la
noi.

Fiind cazul tipic al
unui artist de talent care
oscilează între realism si
formalismul extrem, cazul
Brâncuși trebuie să fie dis-
cutat pentru că ridică prob-
leme importante.

Tov. Acad.
Călinescu ia notă asupra
comunicării tov. Prof. Jalea,
constată că Brâncuși nu
poate fi considerat un cre-
ator în sculptură fiindcă nu
se exprimă prin mijloacele
esențiale și caracteristice
acestei arte. D-sa clarifica
notiunea de realism in sen-
sul vederilor creatorilor de

artă sovietici, ca o
transpunere pe plan supe-
rior a realitații și nu ca o re-
producere fotografica a ei,
asa cum e inteles în mod
stângist.

D-sa încheie
aratand inutilitatea contin-
uarii discutiilor asupra lui
Brâncuși.

Tov. Acad Oprescu
spune că nota tov.
Călinescu a lămurit o serie
de chestiuni importante.

D-sa arată datele si faptele
citate de D-sa cu privire la
Brâncuși, o figură mai puțin
cunoscută, arată lipsa lui de
sinceritate, și îl ilustrează ca
pe un om de talent și de
mari speranțe în prima parte
a activităților sale, dar care,
sub influenta unor sculptori
la modă la Paris, care culti-
vau indifenitul si cubismul,
speculând prin mijloace
bizare gusturilor morbide
ale societatii burgheze.

Tov. Acad. V. Eftimiu
precizează că tov. Jalea a
intentionat prin comuni-
carea D-sale sa reabiliteze
operele valabile ale lui
Brâncuși.

Tov. Prof. Graur este
impotriva acceptarii în
Muzeul de Artă al R.P.R a
operelor sculptorului
Brâncuși, în jurul căruia se
grupează antidemocrații în
artă. D-sa cere ca în
secțiune să se discute pe vi-
itor probleme rezolvate si
publicate de autorul
comunicării și propuse spre

discutare Secțiunii.
Tov. K. Zambaccian

și Acad. Victor Eftimiu,
revenind la sculptorul Paci-
urea, arată că „himerele”
acestuia au fost un protest
împotriva realităților de
atunci și că Paciurea a ter-
minat ca realist cu busturile
printre care se numară
acela al lui Tolstoi.

Tov. Acad. Camil Pe-
trescu relevă meritul
comunicării tov. Jalea de a fi
prilejuit discuții interesante
și de a fi deschis probleme
de o semnificație deosebită.

D-sa anunță că, în
ședința viitoare, își propune
să precizeze câteva nuanțe
asupra formalismului în
artă.

Sedinta se ridică la
ora 19:00

Secretariatul secțiunii
Acad. Mihail Sadoveanu

*

Notă: După știința mea,
ședința de la Academie s-a
ținut după o discuție la
Comitetul Central al PCR la
care s-a luat decizia
nefericită, în urma ple-
doariei anti-Brâncusi
susținută de Leonte Răutu.
Lucrurile nu sunt clare în ce
privește responsabilitatea
refuzului. Există și alte doc-
umente, eventual privind
oferta făcută de Brâncusi?
Subiectul merită a fi studiat
profesionist. (Ion Coja)

●

Marele fond latin, cuvinte de origine slavă, maghiară, neclară, probabil autohtonăMarele fond latin, cuvinte de origine slavă, maghiară, neclară, probabil autohtonă

Vasile
Lenchințan

SSigur că vorbirea
mi-am format-o în copilărie
din cuvinte şi expresii
însuşite direct de la mama
mea şi de la tatăl meu. Prin-
cipalul fond de cuvinte vii
este, ca în tot spaţiu româ-
nesc, de origine latină. Este
vorba de cuvintele cele mai
uzuale. Părinţii mei le
aduceau astfel de la părinţii
lor şi tot astfel ne putem
adânci până în veacuri
îndepărtate, la stră-
străromânii cei vechi, care
şi-au apărat limba mai mult
decât viaţa, spunea un ob-
servator străin din Evul
Mediu, pe numele lui Anto-
nio Bonfini (1434-1503), în
cartea sa Historia Panonica
sive Hungaricarum... „Deși
năvăliri barbare de tot felul
s-au revărsat asupra provin-
ciei Dacia – spune el - și
asupra poporului roman și
asupra regiunii geților
împreună cu Panonia, totuși
s-a văzut că n-au putut fi
răpuse coloniile și legiunile
romane care se

dezvoltaseră de curând.
Înecate sub valul de barbari,
ele totuși mai exală limba
romană, și ca să nu o
părăsească nicidecum, se
împotrivesc cu atâta îndâr-
jire, încât îi vezi că luptă, nu
atât pentru păstrarea
neatinsă a vieții, cât a limbii.
Căci cine nu s-ar minuna –
dacă ar sta să socotească
desele puhoaie ale
sarmaților și goților, și de
asemenea ale hunilor, van-
dalilor și gepizilor și incursi-
unile germanilor și
longobarzilor – că s-au mai
păstrat încă până acum la
daci și geți (inter Dacos &
Getas) rămășițele limbii ro-
mane (Romanae linguae
vestigia)?”. Iată că mama
mea, tatăl meu şi consătenii
mei silivăşeni îi confirmă
constatările lui Bonfini, la
peste 500 de ani de când,
într-un romantic castel me-
dieval, va fi scris el aceste
observaţii, pentru el de-
osebit de surprinzătoare.

Esenţialele cuvinte
de origine latină, repet,
însuşite de la părinţi, sunt:
mamă (mamma), tată (tata),
soră (soror), frate (frater),

n e p o t / n e p o a t ă
(nepos/nepotis), văr/vară
(verus/vera), cumnat (cog-
natua), fată (feta), faţă
(facia), gură (gola), dinte
(dens/dentis), ochi
(oc/u/lus), frunte (frons/fron-
tis), nas (nasus), piept (pec-
tus), mână (manus), picior
(petiolus), pântece [la noi în
sat se folosea mai mult
“pâncicişie”, decât burtă]
(pantex/panticis), spinare
(spinalis), păr (pilus), bun
(bonus), rău (reus), zi (dies),
lumină (lumen), rază (radia),
soare (sol/solis), noapte
(nox/noctix), somn (som-
nus), apă (aqua), aer
(aer/aeris), sare (sal/salis),
masă (mensa), carne
(caro/carnis), caş (caseus),
miere (mel), loc (locus),
câmp (campus), ara (arare),
semăna (similare), culege
(colligere), grâu (granum),
orz (hordeum), ai [zis la noi
în sat la usturoi] (allium),
ceapă (caepa), pătrunjel
(petroselinum), cureci
[varză] (colic/u/lus), ramură
(ramus), viţă [de vie]
(vitea/vitis), vie (vinea), măr
(melus), păr [pom] (pirus),
prun (prunus), cireş (cere-

sius), unul (unus), zece
(decem), râde (ridere),
cântare [la noi nu se zice
cântec] (cantare), strânge
(stringere), ascunde (ab-
scondere), ustura (ustulare),
arde (ardere), vacă (vacca),
bou (bovus), viţel (vitellus),
oaie (ovis), turmă (turma),
porc (porcus), găină (gal-
lina), cal (caballus), câine
(canis), pasăre (passer),
cuib (cubium), ruşine
(roseus), rece (recens), cald
(caldus), frige (frigere), foc
(focus), amar (amarus),
dulce (dulcis), putred (pu-
tridus), alb (albus), roşu
(roseus), galben (galbinus),
negru (niger/nigra/ nigrum),
verde (vir/i/dis), cenuşă (ci-
nusia), oală (olla) etc.

De origine din slava
veche: pită, ovăz, râză,
haină, pleoapă, jar, tină (la
noi pronunţat cină), brazdă,
omăt, laviţă, ogradă, sărac,
lacom etc. De origine
maghiară: acăţ (akác),
ciurgău (csurgó „șipot”),
chip [la fotografie] (kép),
cătană (katona), cocie
[căruţă pentru persoane]
(kocsi), răntaş (rántás), ciu-
fuli (csufól), moşcoli

[murdări] (mocskol), beteag
(beteg), hibă [defect] (hiba),
bai [problemă] (baj), Virag
[nume de vacă] (virág =
floare), ciocroş [pană de îm-
podobit, pentru fete, dar şi
nume de vaci] (csokros),
ciurdă [cireadă] (csorda),
chin (kin), cinaş
(csinos=drăguţ, frumos),
ocoş [deştept) (okos)
etc.Apoi nume sonore de
boi: Cinoş (csinos = fru-
mos), Rendeş (rendes = or-
donat), Mojar (mozsar =
probabil puternic), Chedveş
(kedves = blând),Vidam
[nume de bou] (vidám =
voios/fericit) etc.

De origine neclară
ori autohtonă: brânză, urdă,
jânchiţă, balmoş, mărar,
mâţă, grumaz, burtă, pălant,
mieru, gard (unii optează că
ar fi de origine albaneză),
ţap (tot aşa), etc.

Desigur că lista
urmează să fie mult
completată, pentru a ne
cunoaşte cu adevărat
rădăcinile.

●



4 Tichia de politician

Să nu uiţi Darie! Botniţa, noua uniformă chinezească!Să nu uiţi Darie! Botniţa, noua uniformă chinezească!

Ionuț
Țene

MMulţi români din
generaţia mea au citit în co-
munism romanul „Desculţ”,
care a apărut la sfârşitul
anilor 40 şi s-a bucurat de
un real succes la public,
fiind o autobiografie lirică,
un fel de bildunsgroman. A
fost cea mai tradusă carte a
unui autor român. S-a publi-
cat în 24 de ţări şi a făcut
furori în America latină. În-
treaga carieră a lui Zaharia
Stancu s-a construit pe
acest roman de la umilul ju-
rnalist şi poet la ditamai
preşedintele Uniunii Scriito-
rilor, prieten cu Dej şi
Ceauşescu.

Ca elev de liceu i-
am citit de vreo două ori ro-
manul „Desculţ” şi sincer nu
mi-a plăcut foarte mult,
datorită lirismului exagerat,
în contradicţie cu viaţa dură
şi întunecată din România
anilor 90. Copilăria lui Darie
nu părea mai nefericită
decât cea unui adolescent
dintr-un cartier muncitoriesc
comunist fără lumină, apă
caldă, alimente de bază,
televizor şi ciocolată. Plus
imaginea cu ţăranii care
purtau botniţe la cules de
struguri zugrăvită de Za-
haria Stancu părea
neverosimilă. Bunicii mei
care erau de la ţară îmi

spuneau că nu exista aşa
ceva în satul românesc in-
terbelic. De altfel, laimotivul
romanului era „Să nu uiţi
Darie!”, care paradoxal se
plia pe anii aceia nenorociţi
şi plini de lipsuri a 
„epocii de aur” a sfârşitului
ceauşismului. Nu puteam
crede în lupta de clasă şi să
acţionăm mental împotriva
burghezo-moşierimii, când
făceam temele în 1985 la lu-
mina lumânării şi mâncam
pâine mucegăită cu ceai în
blocuri cu calorifere reci.

Așadar, chiar nu
vom uita ca adolescenţi anii
aceia sinistri: „Să nu uiţi
Darie” devenise pentru
generaţia mea un memento
anticomunist. Minciuna
transcrisă în literatură de
Zaharia Stancu cu boierii
care puneau botniţă
ţăranilor să nu mănânce
struguri la „surechit” era
neverosimilă. De altfel,
Marin Preda ura acest para-
graf din romanul „Desculţ”,
care nu era proletcultist, dar
păstra în linii mari direcţia
realismului socialist al luptei
de clasă şi a copilăriei furate
de traume sociale după
modelul „Mama” de Maxim
Gorki.

Scriitorul Marin
Preda, fiind de la ţară,
spunea peste tot unde
mergea că în satul lui din
Teleorman nu se puneau
botniţe la ţărani de către lat-

ifundiari. „Ivirea „fenomenu-
lui“ în cartea lui Zaharia
Stancu însoţită de laitmo-
tivul respectiv n-au nicio
legătură cu vreun „slogan
de partid“: e un exerciţiu de
memorie. În rând cu „slo-
ganul“ vine, în interpretarea
dlui Nencescu, episodul „in-
credibil“: culesul viei cu
„botniţa“ la gură. Faptul e
„incredibil“ şi în viziunea
conjudeţeanului Marin
Preda: inima are raţiunile ei
pe care raţiunea nu le
cunoaşte. Opinia celui mai
iubit dintre pământeni este
că detaliul respectiv,
neverosimil, întunecă ori-
zontul satului românesc
aflat în Moromeţii sub lu-
mina amintirii, a nesfârşitei
„amiezi de vară“ şi a „timpu-
lui răbdător“. Botniţa
„întinează“, în amintirea lui
Marin Preda, universul lumi-
nos în care i-a plăcut să-i
fixeze pe filozofii lui
inteligenţi, veseli, plini de
umor din Poiana lui Iocan.
Însă cruzimea neverosimilă,
chiar „sălbăticia“ respectivu-
lui căluş la gură, în fine, a
„botniţei“ pecetluiesc univer-
sul oniric şi buimac din În-
tâlnirea din Pământuri. Şi
chiar unele episoade,
scene, din Moromeţii
(vol.I.)!” (C. Stănescu).

Până la urmă Za-
haria Stancu pare un ufolog,
un scriitor profet care se
foloseşte de trecut pentru a

prevedea viitorul. În pe-
rioada interbelică nu s-au
pus măşti pe gură, dar azi
da, care nu are legătură în
aer liber şi spaţii
nespitaliceşti cu sănătatea,
ci mai degrabă cu controlul
societăţii. E o formă de uni-
formizare comunistă, care a
prevăzut-o genial Zaharia
Stancu încă din 1948.

Deşi tot mai mulţi
medici şi instituţii medicale
internaţionale spun că
măştile purtate mult timp fac
rău sănătăţii, totuşi guver-
nele insistă ca acestea să
se poarte pe o perioadă
îndelungată. „Pentru a ne
lipsi de libertăți, cei care au
planuri anti-americane tre-
buie să mobilizeze un anu-
mit cvorum inițial de
populație dispusă să
consimtă.

Masca obligatorie
urmărește să creeze tocmai
acest consimțământ. Pe
lângă extinderea ficțiunii că
ne aflăm într-o situație de
urgență suficient de
periculoasă pentru a
declanșa autoritatea extra-
constituțională a puterilor lo-
cale și statale,
obligativitatea măștii ar
acționa ca o presiune din
partea concetățenilor pentru
conformarea la „noua reali-
tate” care va veni” scrie
americanul Molly McCann
într-un editorial pentru The
Federalist. De fapt şi

botniţele „puse” ţăranilor de
către Zaharia Stancu nu
erau despre mâncatul
strugurilor, ci despre umilire
şi controlul societar al puterii
asupra cetăţenilor, despre o
lipsa de încredere şi
îngrădirea libertăţii. Ţăranii
supuşi cu botniţă, umiliţi şi
controlaţi, deşi nu este o
scenă reală din România
interbelică, sunt o în reali-
tate o preemţiune isagogică
a tinerilor cu mască în spaţii
închise, aer liber şi în interi-
orul autoturismelor, deşi nu
est enevoie să se poarte
obligatoriu peste tot, dar
este deja percepută pânza
chirurgicală sau fashion ca
o formă de uniformizare
socială comunistă, de ac-
ceptare senină că poţi fi
controlat de stat. Fără
mască eşti un infractor, dar
un om liber. Cei mai mulţi
dintre oameni preferă să
intre în anonimatul
acceptării noii botniţe so-
ciale, cu uşurinţa unui
maoist. Zaharia Stancu a
fost un profet al „minunatei
lumi noi” comuniste, care
scria despre un trecut care
nu s-a întâmplat, dar va veni
într-o zi şi pe care astăzi îl
trăim din plin, ca pe o
uniformă chinezească.

●

Sindromul scenaritei…Sindromul scenaritei…

Al. Stănciulescu
Bârdaa

DDin 1989 până astăzi
asistăm la o degradare morală
îngrijorătoare în societatea
noastră. Ea îmbracă cele mai
diverse forme. Zi de zi auzim
la televizor cât de mult au furat
aleșii noștri, parcă ar fi la un
concurs de corupție. Oamenii
cinstiți și demni pe care-i
alegem la urnă sunt de nere-
cunoscut peste câteva luni,
după ce ajung sus-sus. Ajungi
să ai senzația că nimeni și
nimic nu mai este cinstit și in-
tegru, că nimeni nu mai este
interesat de destinele țării, că
toți își urmăresc propriile in-
terese și în primul rând propria
îmbogățire. Ajungi să ai
senzația că țara e vândută
bucată cu bucată unora și al-
tora, că unii și alții de aproape
și de aiurea sunt pe punctul de
a ne ocupa și de a ne stăpâni.
Cui folosește?

Situația nu privește
numai partea internă, ci și cea
externă. Afli că majoritatea din
conducătorii marilor puteri ale
lumii sunt corupți, că fac parte
din tot felul de structuri
mafiote, că au „dosar” pătat de
tot felul de păcate grele. Aflăm
că sunt organizații și grupări
oculte mondiale, care
urmăresc distrugerea unei
părți din populația globului prin
războaie provocate artificial,

prin medicamente falsificate,
prin vaccinuri dubioase etc.
etc. Cui folosește?

Parcă au dispărut
modelele pozitive din struc-
turile înalte ale societății.  Pos-
turile de televiziune încearcă
să ne vâre sub nas false mod-
ele și repere morale și artis-
tice. Marii artiști de altădată fie
au plecat dezgustați dintre noi,
fie s-au retras consternați și
uitați. Avem o cultură bogată și
cu toate acestea vezi tot felul
de însăilări puerile, fie că e
vorba de filme, fie de piese de
teatru. Sunt lăudate cărți în
care autorii folosesc un limbaj
de care ți-e scârbă și ți-e
rușine să te atingi. Cu cât
folosesc mai mult cuvinte triv-
iale, cu cât descriu mai mult
scene scabroase, cu atât sunt
socotiți mai talentați. Cui
folosește?

În lumea de rând sunt
nenumărați Gică-contra, care
continuă la nivelul lor deni-
grarea. Te trezești tras de
mânecă de unul sau de altul,
mai mult sau mai puțin
neisprăviți, care-ți șoptesc
câte toate despre cutare și de-
spre cutare personalitate
politică din interiorul sau din
exteriorul țării. Acești oameni
mărunți, care nu au reușit să
se remarce cu nimic în viața
personală, știu totul și mai
mult decât atât despre oa-
menii politici din țară și din
străinătate. Toți, dar absolut

toți sunt personaje negative
din cei prezentați. Acești indi-
vizi nu sunt în stare să-ți dea
un singur exemplu pozitiv, în
schimb, cum aud de un nume,
știu totul despre acel om și,
din păcate, nimic bun. Totul e
sumbru, totul e fals și perfid.
Acești indivizi  se pricep la
toate: la fotbal, la politică, la
justiție, la medicină, la orice,
numai să-și rânduiască pro-
pria viață nu se pricep.

Mai deunăzi auzeam
pe unii denigrându-ne
instituțiile și conducătorii pen-
tru măsurile ce le-au luat în
cazul actualei pandemii. Nimic
n-a fost bun, totul a fost aber-
ant. Iohanis e protestant,
Orban catolic, Raed Arafat
musulman și toți au uneltit la
distrugerea Bisericii Ortodoxe.
Microbul nici n-a existat, ci a
fost doar o invenție. Te
crucești auzind asemenea
aberații. Oamenii aceia au
făcut tot ce le-a stat în putință
să stopeze răspândirea bolii,
să ne protejeze viața și
sănătatea. Așa se explică fap-
tul că în țara noastră au fost
foarte puțini morți în
comparație cu alte țări. Măcar
de ar avea acești indivizi min-
imum  de respect față de
memoria medicilor și
asistenților morți pe câmpul de
luptă, față de memoria celor
peste o mie de morți. Acești in-
divizi zvoniști și răspândaci
știu de acum că vaccinul care

se va inventa va conține
substanțe otrăvitoare, cip-uri
care ne fură identitatea și
multe altele! Indiferent ce-ar fi
și ce s-ar zice, întotdeauna
Gică-contra găsește o
poveste, o explicație care
încearcă să demoleze vari-
anta oficială.

Demult, pe vremea
când nu erau televizoare și in-
ternet, oamenii ședeau la ușa
sobei și creau povești, leg-
ende, snoave, cântece și al-
tele asemenea. Acum creează
scenarii privind unul sau altul
sus-pus, crezând că prin asta
arată cât sunt de deștepți și de
informați. Unele privesc prob-
leme atât de înalte, care, în
mod normal ar trebui rezolvate
numai de Dumnezeu.

Dacă ar vorbi niște
oameni competenți, care au
acces la informații secrete, oa-
meni cu pregătirea necesară
pentru a analiza situațiile
vizate, oameni politici,
diplomați, oameni  din servici-
ile secrete, oameni de știință,
ziariști adevărați, ar fi cu totul
altceva, dar să-i dai crezare lui
nea Gică-contra….! Mde!

Am spus în repetate
rânduri și voi mai repeta de
câte ori va fi nevoie: să ne
facem fiecare datoria noastră
acolo unde suntem puși, să ne
vedem de sufletul nostru, să
ajutăm și pe alții cât putem
sau măcar, dacă nu putem, să
nu le facem rău, să nu-i

împingem în prăpastie, să ne
rugăm cu timp și fără timp
pentru ca Dumnezeu să ne
ocrotească pe noi, familia
noastră, țara noastră și lumea
întreagă. El este Conducătorul
Suprem al lumii și El știe mai
bine decât noi ce trebuie și ce
nu trebuie pentru lumea pe
care a creat-o și pe care a
iubit-o atât. Sunt instituții  spe-
ciale în țara noastră și în alte
țări, care analizează toate as-
pectele negative și sunt abili-
tate să ia măsurile necesare.

Asemenea scenarii și
zvonuri alarmiste nu fac decât
să dezorienteze lumea, să
ducă la pierderea încrederii în
instituțiile statului, la răcirea
dragostei de țară. Fără să-și
dea seama, acești Gică-con-
tra, scenariștii de ocazie, fac
jocul cine știe căror puteri
dușmănoase țării noastre și
poporului român și nu se știe
când starea de spirit ce-o
inspiră aceste scenarite
alarmiste poate să ne coste
enorm ca națiune. Cui
folosește? Românilor în nici
un caz!

●



Ghimpele Națiunii

(Din) „Ucraina” cea nefericit (de) bisexuală…(Din) „Ucraina” cea nefericit (de) bisexuală…

Cezar Adonis
Mihalache

PPeÎn mod cert, chiar
nu ar fi fost vreo problemă
pentru derivații cu deviații
de la LGBT (acum și cu „Q”
și „I”, la ofertă!) să găsească
o „mămăiță” și un „tataie” de
la noi pentru afișele lor miz-
erabile… Chiar modele pen-
sionate din rezerva de
portofoliu a studiourilor de
tip (și gen!), doi bătrânei
gata să se lepede de dem-
nitatea lor, dacă nu ar fi
făcut-o deja bolile de
sminteală specifice vârstei,
pentru a-și procura ceva
bănuți în plus pe lângă pen-
siile amărâte…

Doar că inițiatori au
mers în mod voit pe această
„anormalitate” ușor de
dovedit, oricum anormali-
tatea reprezintă domeniul
lor preferat, și au adus pe
bannerele din România ale
bisexualilor „Maria” și
„Lucas” două modele din
Ucraina. Pentru că, deși
însăși posibilitatea de a
câștiga un ban în plus, și
fără mască și fără ter-
moscanare, ar fi adus, și în
cârje!, destui bătrânei la
plăcinta LGBTI, problema

cu „modelele” de la noi ar fi
fost aceea că, fie ei și bi-
sexuali, (în)fericiți intersex-
ual de recunoașterea
intimității lor ca normalitate,
tot nu s-ar fi găsit în Româ-
nia doi octogenari cu un
zâmbet atât de sincer… Ai

„noștri” ar fi trădat o urmă de
îngândurare, un rictus amar
în colțurile zâmbetelor
căzute în autoumilire… Ba,
și dacă s-ar fi mutat un în-
treg azil de bătrânei la ușa
agenției de „plasare”, LGBT
-iști tot nu ar fi apelat la
„modele” de la noi,
neputând strecuta tocmai

otrava din spatele mizer-
abilei lor campanii, căci nu
răspândirea „fericirii”
bătrâneilor bisexuali este,
de fapt, scopul…

Și este suficient să
urmărim discuția din spațiul
public pentru a înțelege că

„mișcarea” a reușit, de la in-
dignarea firească pentru o
societate (încă) majoritar
normală, „dezbaterea” pe
marginea celor două
mesaje (ai celor doi, sau
două?!) migrând, superfi-
cial, spre zona „glossy”, de
tabloid și de tabloidizare a
subiectelor critice… În acest

fel, atenția s-a mutat strict
pe „deconspirarea” faptului
că cele două modele nu
erau din România, ci de un-
deva din Ucraina, și, proba-
bil, nici nu aveau habar că
sunt bisexuali, ori își
închipuiau că bisexualitatea
este o alifie pentru prob-
lemele specifice vârstei… Și
alte discuții deraiate de la
esență, pentru că la asta
chiar ne pricepem, servind
perfect interesului
inițiatorilor de a arunca o
piatră în balta normalității
pentru a masca anormali-
tatea care vine peste noi ca
un tsunami.

Și este un atac la
fibra ființei noastre și prin
felul de alegere a numelor
celor două „personaje”… De
la blasfemierea sfântului
nume al Mariei, în bannerul
bunicuței bisexuale, la auto-
prezentarea ca bisexual
neanonim a lui „Lucas”, un
moș pus pe șotii, aparent
fără vreo aluzie religioasă,
dar care poate fi interpretat,
de ce nu?, ca Lucas cel
Bătrân, căci nu este
întâmplătoare prezența unui
octogenar într-o asemenea
campanie, poate pentru a
înțelege ținta cu adevărat
vizată de campania LGBTI

ca fiind ironizarea unuia din-
tre ilustratorii „Noului testa-
ment” în perioada
Renașterii.

Or, măcar pentru
aceste analogii, mai mult
sau mai puțin subtile, pentru
aceste noi atacuri al LGBT -
iștilor la adresa religiei și nu
putem accepta, nu putem
admite în numele toleranței,
mizeriile impuse prin
deviațiile din fisurile
societății. Iar până la a ne
salva noi de acest grotesc,
chiar dacă însuși felul de re-
ceptare a publicității ne-ar
putea crea o anumită
aparență, măcar în cazul
afișelor stradale, fiind
dovedit faptul că, de fapt, ni-
meni nu „vede” cu adevărat
o reclamă, nimeni nu stă să
citească mesajul ei, mai
ales dincolo de analfa-
betismul funcțional, trebuie
să ne debarasăm noi de
aceste panotaje agresive,
deocamdată doar la nivel
vizual, ale „curcubiștilor”
LGBT…

●

La coada clasamentului…La coada clasamentului…

Ionuț
Țene

ÎÎntreaga conducerea
României trebuie să
înţeleagă clar, că, fără
educaţie, ţara şi copiii noştri
nu au niciun viitor în lume. În
competiţia mondială să menţii
învăţământul suspentat de
patru luni este o crimă faţă de
educaţie şi progresul naţiunii.
România riscă să scadă în
clasamentul mondial. Copiii
noştri, dacă nu sunt îndrumaţi
spre şcoală, devin viitorii
culegători de sparanghel,
căpşunari sau badantele Eu-
ropei. Ar fi dramatic dacă asta
şi-ar dori conducătorii. În vre-
mea pandemiei, Suedia,
Danemarca şi Norvegia au
avut cele mai bune strategii
pentru a nu stopa educaţia.
Din luna aprilie aceste ţări au
reînceput învăţământul, pen-
tru că fiecare zi oprită de la
educaţie este o pierdere în
procente în clasamentul
mondial şi o piedică de dez-
voltare pentru viitor.

Competiţia în
educaţie este foarte dură
pentru că reprezintă viitorul
unei naţiuni. Marea Britanie,
care a fost un mare imperiu,
a înţeles acest lucru şi vara
această recuperează caran-
tinarea datorită pandemiei.
Guvernul britanic va aloca o
sumă suplimentară de 650 de
milioane de lire sterline pen-
tru ca elevii din școlile din An-
glia să recupereze materia

pierdută din cauza măsurilor
de izolare în criza produsă de
noul coronavirus. Pachetul
total de ajutor se ridică la un
miliard de dolari și mai in-
clude 350 de milioane de lire,
reprezentând subvenții pen-
tru un program remedial
național cu durata de un an,
destinat copiilor din medii
dezavantajate.Măsura este
luată după ce guvernul con-
dus de Boris Johnson a fost
criticat dur din cauza eșecului
planului său de a redeschide
școlile de la 1 iunie – o
acțiune venită, pentru mulți,
prea târziu pentru a salva
procesul de învățare,
introdusă fără suficiente
pregătiri în școli și care a con-
vins prea puțini oameni să-și
trimită copiii la clasă.

Finanțarea de un mil-
iard de lire reprezintă
„operațiunea masivă de recu-
perare” promisă de Boris
Johnson în domeniul
învățământului. Gavin
Williamson, potrivit căruia
“acest pachet va garanta că
fiecare tânăr, indiferent de
vârstă sau de locul unde
„trăiește, primește educația,
oportunitățile și rezultatele pe
care le merită”, banii urmând
să fie cheltuiți pe măsuri
“dovedit eficiente” mai ales
pentru copiii din medii defa-
vorizate. Schema de
subvenționare a cursurilor re-
mediale oferite prin acest
program ar presupune că
școlile vor plăti circa 12 lire
pe oră, în primul an, către

furnizorii particulari de
asemenea cursuri, compara-
tiv cu 50 de lire/oră cât
solicită de obicei aceștia.

În România, din
păcate, se continuă politica
menţinerii învăţământului
suspendat pe motiv real de
pandemie, fără programe sau
cursuri de recuperare şi sis-
tem de after school pe pe-
rioada verii. În competiţia
mondială, România este
menţinută de clasa politică
într-un regim de sub educaţie
pentru ca românii să fie doar
mână de lucru ieftină în
agricultură şi construcţii pen-
tru ţările dezvoltate? Nu cred.
În continuare, cheltuielile
pentru învățământul
preșcolar și primar până la
anul 2018 sunt foarte scăzute
în comparație cu media UE
(0,7 la sută față de 1,5 la sută
din PIB în UE). Cheltuielile
pentru învățământul secun-
dar sunt mai mici (1,5 la sută
față de 1,9 la sută din PIB).
Proporția cheltuielilor pentru
învățământul superior este în
general mai mare, reflectând
prioritățile politice la nivel
național. Dovezile arată că o
mare parte a inegalității veni-
turilor poate avea la bază un
start în condiții de inegalitate,
în special în țările care in-
vestesc mai puțin în
învățământ, în special la
nivelul învățământului
preșcolar.

Numărul în scădere
al elevilor impune opti-
mizarea cheltuielilor con-

comitent cu îmbunătățirea
echității. Din 2006 până în
2016, numărul total al elevilor
a scăzut cu 17 la sută. Se
preconizează că tendința va
continua, în concordanță cu
scăderea populației generale
(INS, 2018). Numărul aces-
tora a scăzut cu 20 la sută la
nivelul învățământului
preșcolar, cu 13 la sută la
nivelul școlilor și cu 48 la sută
la nivelul învățământului su-
perior. Scăderea accentuată
la nivelul învățământului su-
perior, în special în
universitățile private și în
domeniile științelor sociale,
afacerilor și dreptului, se
explică în principal prin
existența unor mecanisme
mai stricte de asigurare a
calității, ceea ce a dus la re-
ducerea numărului de pro-
grame universitare private și
la scăderea ratelor de pro-
movare la examenul de ba-
calaureat. Reflectă nivelurile
ridicate de emigrare. Dacă în
2012, România ocupa locul
32 în clasamentul Pearson ce
ierarhiza sistemele de
educaţie din 40 de ţări, în
funcţie de rezultatele la
testele internaţionale, de alfa-
betizare şi de rata de ab-
solvire, în 2014 suntem pe
locul 31, încă în urma Bulgar-
iei. Primele locuri erau
deţinute de Finlanda, Coreea
de Sud, Hong Kong şi
Japonia.

Acest top se
realizează pe baza rezul-
tatelor elevilor din cele 40 de

state la testele internaţionale
de cunoştinţe (PISA, TIMSS
şi PIRLS), adică la Citit,
Matematică şi Ştiinţe, dar şi
pe baza statisticilor în ceea
ce priveşte gradul de alfabet-
izare şi de absolvire a cur-
surilor de către elevi. În
România, deschiderea
recentă a grădiniţelor s-a
făcut cu norme foarte stricte
şi fără program educativ, fapt
ce loveşte în conturarea
învăţământului preşcolar ca
instrument integrator în
învăţământul primar. De-
schiderea grădiniţelor, doar
ca centre de plasament, fără
ore de educaţie este o
lovitură letală progresului
educaţiei în ţara noastră.
Preşcolarii sunt duşi la
grădiniţe cu norme, ca la spi-
talul de urgenţă. Fără pro-
grame noi şi investiţii în
educaţie, România pierde
competiţia mondială privind
dezvoltarea durabilă.
Învăţământul online este o
distopie, iar cursurile univer-
sitare doar în format digital
transformă procesul educativ
într-un program de soft/host-
ing. Educaţia trebuie să fie
prioritatea numărul unu a cla-
sei conducătoare, dacă
aceasta e formată din oameni
integri şi patrioţi, care doresc
progresul României şi un
învăţământ de top.
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