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„Oameni care au comis crime

grave rămân somităţi, se plimbă

pe stradă, ocupă funcţiuni înalte,

în loc de a-şi petrece viaţa la

puşcărie.” 

- Mihai Eminescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

„De ce a trebuit să murim?”„De ce a trebuit să murim?”

Cezar Adonis

Mihalache

LLa cât de rece și
colțuros e, probabil nu a
plâns-o nici pe maică-sa
când biata femeie a părăsit
această lume! Și cum să nu-
l doară în cotul pulovărului
de „revoluționar” (de fapt,
nici măcar în cotul lui, ci al
„camarazilor” de luptă!) de

morții noștri? Pe care ar tre-
bui să-i lăsăm acolo, sub
lespezile reci și colțuroase
precum privirea celui ce i-a
condamnat, odată la
moarte, apoi, iar și iar, la
uitare, să-i lăsăm dară sub
lopețile de pământ. Să-i
lăsăm acolo, eventual, cu
tot cu întrebările lor „patet-
ice”, nu? „De ce a trebuit să
murim?”…

Pentru că, în lumea
pe care o vrea el, nici morții
nu au dreptul la răspunsuri!
Darămite, noi, ăștia vii?! Vii,
și totuși atât de stinși… Pen-
tru că, noi nu am murit o
dată cu Eroii Revoluției, dar
ne-am pierdut în neputință
dacă, la două decenii și
jumătate trecute, călăul se
poate întoarce atât de liber
pentru a călca în picioare
mormintele de atunci.

„De ce a trebuit să
murim?” nu e doar șoapta
ce străpunge lespezile de
beton. Este și murmurul
nostru de neputință în fața
batjocurii…

„Să nu dezgropăm
morții”?! Dar de ce îi e frică
lui Ion Iliescu? Că l-am
putea băga pe el acolo, în
locul lor? Nu, nu am face
asta! Nu în locul sfințit de cei
26 de ani de adomire ai
Eroilor Revoluției.

Și nu a fost de ajuns
„eliptica” servită de socialis-
mul științific al lui Ion Iliescu!
A acelor teze de supunere
pe care le-a învățat bătrânul
monstru al socialismului

necurat și necinstit. Și cum
să nu te cutremuri când vezi
că nu a realizat nici până
acum că Dumnezeu i-a dat
zile să ajungă la vârsta asta
poate-poate se va căi.
Poate va înțelege ceva…

Dar nu! Regretele lui
Ion Iliescu țin tot de ati-
tudinea noastră. De
prestația noastră de
necumințenie în fața
degetelor ațintite de câr-

muitori.
Și este cea mai

mare ofensă adusă
Democrației! Instituțiilor
care s-au clădit greu și încă
au picioare firave, fiind
mereu izbite de astfel de
valuri bolșevice. Și se
clatină de vreme ce un
bătrân comunist, un
torționar vișinienizat al
speranței noastre, vine să
ne pălmuiască. Vine și pune
mai presus de forul 
legislativ de azi
înțelepciunea fostului
CPUN. „Un experiment”
(gura păcătosului e
blestemată să grăiască ast-
fel de adevăruri până i se va
fi încelștat de gustul
pământului!) care ar trebui
din nou încercat. „Care
merită luat în considerare cu
mai multă atenţie”!

Pentru că Ion Iliescu
duce dorul vremurilor în
care oamenii priveau încă
amorțiți de deceniile de co-
munism la dezbaterile
CPUN. Și așa ar fi trebuit să
se dezvolte democrația în
viziunea lui. Într-un spațiu
de „ferestroikă” în care țara
să primească lecții de „dez-
batere civică”. Să stea
aliniată „1984” în fața tele-
vioarelor și să urmărească
„dezbaterile” din cadrul
CPUN! Da, acel CPUN de
primă mare manipulare a
țării, față de care și emisia
televizată a Revoluției pare
acum un jurnal de timp co-
munist, un Consiliu Prov-

ioriu în spatele căruia se
pregăteau marile jafuri…

Iar șopârla roșie ne
mai plesnește o dată cu
limba ei veninoasă! „A
scăzut nivelul intelectual”
față de ceea ce era atunci!
O astfel de monstruozitate
nu putea ieși decât 
din gura lui Ion 
Iliescu. Deșteptarea țării,
înțelegerea și reclamarea
drepturilor cetățenești sunt

pentru Ion Iliescu semne ale
involuției noastre. Căci, pen-
tru a rămâne „evoluată” în
fața tovarășilor, națiunea ar
fi trebuit să stea și astăzi ca
acum două decenii și
jumătate: „cu gura căscată
la radio şi la televiziune să
urmărească dezbaterile
CPUN”. Să-l asculte pe
prim-cârmaciul care își
ducea turma prin apele
democrației lovindu-le cu
vâsla bolșevică. Din păcate
pentru el, vâsla s-a rupt de
multă vreme! Și chiar dacă
am mai navigat în van,
totuși tinerele generații, mult
mai arzătoare, mai doritoare
de a stoarce clipa prezentu-
lui de tot ceea ce li se cu-
vine, ne-au făcut să ne
reașezăm pe calea firească.

Ion Iliescu? El este
aidoma bușteanului putred
care plutește încă la
suprafața apei… Dar pe
care nu se mai așează nici
măcar peșcărușii să
ciugulească din scârbavnica
scândură din colhozul isto-
riei. Și nu, nu plecăm acasă!
„Morții nu ne lasă”, fiind de
datoria Națiunii să-si
onoreze eroii și să-i
pedepsească pe făptașii
crimelor. Pe acești criminali,
fie ei și aflați pe lor ultimul
drum...

●

Abonați la „cașcavalul secolului”!Abonați la „cașcavalul secolului”!

Vasile I.

Zărnescu

AA apărut, iată!, 
o nouă maculatură apologetică,
o nouă abonată la „cașcavalul
secolului“ – literatura
holocaustistă –, Justina Irimia,
care scir despre „Despre
negaţionism sau siluirea
rațiunii”. 

Autoarea pare destul
de jună și, de aceea, are scuza
ignoranței. Dar ea vrea să 
lase impresia că este
atotcunoscătoare sau, măcar,
doctă. De aceea, nu mai
beneficiază de circumstanțele
atenuante că e ignorantă și,
deci, ar putea fi iertată în baza
versetului hristic, „Iartă-l,
Doamne, că nu știe ce face“!
Nu, ea știe ce face și, ca atare,
trebuie pusă la stîlpul infamiei.

Oricum, ca să fiu la-
conic, ștampila i-a pus-o un citi-
tot, cum că „face o confuzie
între negaționiștii holocaustului
și cei care fac apologia holo-
caustului“. Dar și el greșește
cînd consideră că autoarea
doar face o confuzie: nu,
Justina Irimia – în ciuda numelui
său frumos, de „Justina“, deci o
făcătoare a Justiției, a Dreptății!
– nu face nici o confuzie, ci face
mercenariatul cel mai abject. 

Adică se situează pe
baricada apologeților holocaus-
tului aducătoare de mangoți, pe
care – tocmai din cauza acestei
fațete mercantile tipic jidănești –
un jidan onest ca Norman
Finkelstein îl numește „holo-
cash“, preluînd acest termen
propus de un ziar britanic nenu-
mit de el. Toată pleiada de evrei
onești ca profesorul și polito-
logul celebru Norman Finkel-
stein, și mai celebrul Isaac
Asimov, profesorul universitar
Israel Shahak, renumitul profe-
sor Naum Chomsky, celebrul
șahist Bobby Fischer, cvasine-
cunoscutul afacerist și consilier
politic al multor președinți ai
S.U.A. Benjamin Freedman și
mulți alții – inclusiv ca nefericita
holocaustistă denigratoare a
României Hannah Arendt –, toți
aceștia, ziceam, contestă sin-
tagma de „șase milioane de
evrei uciși“, sintagmă pe care
Justina Irimia – oare o fi chiar
româncă sau este tot o jidancă
mascată sub acest nume?! – o
citează cu evlavie.

Toți evreii onești care
descriu tarele nefericitului grup
religios-talmudist numit de către
cvasitotalitatea autorilor jidani 
și nejidani din Occident 
aproape exclusiv cu termenii
Jews/Juifs/Jüden/Judíos/Giudei
/Jidovi/Źydowski (forme de-
rivate toate din latinescul ju-
daeus/i) – adică, pe românește,
„jidani“ – sunt caracterizați de
către jidanii holocaustiști ca ji-
dani care suferă de „ură de

sine“, sintagmă pe care au-
toarea o citează satisfăcută ca
self-hating Jew, fără să-și dea
seama că Jew înseamnă „jidan“
și nu evreu (hebrew) – o boală
specifică jidanilor „antisemiți“,
de care ar fi suferit filosoful
Baruch Spinoza (mort în condiții
suspecte – ceea ce revine la a
spune că a fost asasinat de
Cahal), filosoful, economistul și
revoluționarul Karl Marx (califi-
cat inclusiv de către Michael
Shapiro, în cartea sa Cei mai
influenți 100 evrei din toate tim-
purile, ca unul dintre cei mai
mari antisemiți: „un evreu care
a urît evreii“), marele poet „ger-
man“ Heinrich Heine – ca să în-
cepem numărătoarea cu cei
mai cunoscuți și mai vechi ji-
dani.

Pe toți acești onești,
juna Justina Irimia „îi pune între
paranteze“, adică îi desființează
nenumindu-i, în schimb îl
citează pe marele escroc
internațional Elie Wiesel ca pe
magister dixit; mă mir că nu i-a
enumerat și pe ceilalți escroci
arhicunoscuți, Radu Ioanid,
Marco K. Katz, Michael Shafir
ș.a. Ca să nu mai vorbim de
faptul că autoarea consideră că
poporul „evreu“ ar fi un popor
monolit sub aspect religios și
genetic, ignorînd deliberat fap-
tul că savanți jidani reputați ca
Abraham Poliak și Arthur
Koestler au demonstrat că, în
cvasitotalitatea lor, jidanii de zi
(așkenazii) sunt descendenți
direcți din (k)hazari – neam
turco-mongol, care nu are nimic
legat de jidanii pretins biblici
(sefarzii)!

Prin diatribele sale îm-
potriva negaționiștilor și, în-
deosebi, contra Românilor și a
României, această individă cu
numele de ziarist Justina Irimia
se înscrie în galeria monștrilor
desenați de Goya, alături de
specimene ca Hannah Arendt,
Lucy Dawidowicz, Antony
Beevor, Paul Johnson, Matatias
Carp, Simon Wiesenthal, Elie
Wiesel, Ilya Ehrenburg și alți
asemenea nemernici.

În sfîrșit, sintagma
„liberă expresie“ (echivalenta
formulei „libertatea de expre-
sie“) folosită de Justina Irimia
este încă o dovadă a paupertății
ei intelectuale, fiindcă și ea, ca
mulți alți grafomani sau
prompter-iste, traduc formula
Liberté d’expression à la Coana
Chirița, care credea că furculiță
se spune în franceză „furculi-
sion“: aici e vorba de „libertatea
de exprimare“, zisă și „libertatea
cuvîntului“.

●
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Convulsii de proiect în școala româneascăConvulsii de proiect în școala românească

Iulian 

Chivu

LLansarea în dez-
batere publică de la 23 de-
cembrie 2015 până la 10
februarie 2016 a unor proiecte
de planuri-cadru pentru
clasele V-VIII ar fi putut trece
neobservată și mai apoi, în
dezinteresul tot mai general-
izat pentru actul politic, aces-
tea puteau fi adoptate dacă
oferta acestor planuri-cadru
nu ar fi atins sensibilitățile pe
care le implică statutul funda-
mental al unor discipline din
trunchiul comun privind latura
umanistă a formării elevului în
ciclul gimnazial. Potrivit calen-
darului dezbaterii publice, Min-
isterul Educației Naționale și
Cercetării Științifice (MENCS)
a organizat, la 16 februarie, în
aula Bibliotecii Centrale Uni-
veristare (BCU) Carol I din
București dezbaterea finală pe
acestă temă a noului plan-
cadru privind învățământul
gimnazial. Dezbaterea și-a
dorit, potrivit ministrului Adrian
Curaj, ca la sârșitul lunii "să
avem cea mai bună soluție, pe
care noi suntem capabili să o
avem. În funcție de realitățile
românești (...), de practica
internațională și în funcție de
opțiunile exprimate în cadrul
dialogului public”.

Optimismul ministrului
nu pare să fie satisfăcut pen-
tru că proiectele propuse de
Institutul de Științe ale
Educației (ISE) au declanșat
vii discuții care vizează, pe de
o parte, nivelul de calificare și
interesele personalului didac-
tic, iar pe de alta funcțiile form-
ative ale școlii românești în
contextul modernității eu-
ropene și în raport de situația
socio-culturală a familiilor
elevilor pe acest segment fun-
damental de educație. Nu știm
dacă ISE înainte de a propune

cele trei variante curriculare a
analizat cifric starea aban-
donului școlar pe vârste, sexe
și etnii, zonal și național, iar
dacă evaluările la final de ciclu
au fost analizate mai întâi ca
și apoi cu obiectivitate după
care să raporteze starea
actuală a învățământului
românesc la idealul
educațional național și mai
apoi să cuantifice indicele de
aliniere la standardele
învățământului din celelalte
state membre ale UE. Din
discuțiile purtate la reuniunea
de la BCU a reieșit că
proiectele ISE au venit în
urma (sperăm, nu și ca ur-
mare) unui alt proiect,Repere
pentru proiectarea şi actu-
alizarea curriculumului
naţional, supus și el dezbaterii
publice, în august-septembrie
2015, ale căror vicii de serioz-
itate se vor fi preluat în Proiec-
tul aflat în dezbatere. ISE a
luat în calcul și o premisă a
unui studiu Eurydice privind
timpul școlar, după care se
apreciază că România ar avea
în prezent un timp de studiu
apropiat de cel mediu din UE.

Dacă luăm în calcul
structura anului școlar, o
convenție ușor de acordat la
media europeană, ne putem
amăgi, pentru că, dacă soco-
tim orizontul de așteptare al
elevului din România, lucrurile
se pot acorda foarte greu cu
aceeași medie europeană;
cifrele care dau dimensiunea
abandonului școlar (fără a mai
analiza cauzalitatea
eterogenă a fenomenului)
arată că avem alte probleme
mult mai serioase în
învățământul românesc
pornind chiar de la alocarea,
potrivit Legii, a fracțiunii de
șase la sută din PIB la fiecare
exercițiu bugetar și
direcționarea acesteia pe
priorități obiective.

Școala, pe de altă

parte, nu adoptă politici care
să vină stimulativ în întâmp-
inarea factorului demografic
cu care se confruntă; posibili-
tatea menținerii copiilor în
școală după program în
condiții adecvate odihnei,
activităților recreative și
învățării. Școala din mediul
rural reclamă o altă abordare
decât cea din mediul urban,
iar învățământul profesional,
ca și cel vocațional ar trebui
reconsiderate și aduse la
nivelul intereselor, perspec-
tivelor și așteptărilor. Se
motivează, în schimb, că, în
acord cu inovările promovate
de Legea Educației Naționale
nr. 1/2011, elevii aflați acum în
clasa a III-a sunt prima
generație care urmează un
nou curriculum și acesta tre-
buie continuat altfel decât
prevederile vechilor planuri-
cadru aprobate de OMEC cu
nr. 3638/2001. Pledoaria
argumentativă pentru un nou
plan-cadru este din acest
punct de vedere
convingătoare, dar se
îndepărtează de realitatea
căreia i se adresează doar de
dragul de a se grăbi către un
orizont bine colorat. Trebuie
să avem în vedere că, de
multă vreme, școala
românească reclamă o repli-
ere pe trebuințele vieții și nu
degeaba i s-a reproșat că a
devenit prea teoretică. Man-
ualele alternative se cer lici-
tate periodic, conținuturile se
cer revăzute, simplificate ca
mediu-accesibile, iar cadrele
didactice trebuie să fie evalu-
ate periodic și în planul
competențelor profesionale,
dar și în cel al abilităților cur-
riculare. Rezultatele probate
de asolvenți laTestele
Naținale, dar în special la Ba-
calaureat, reliefează un hiatus
între elitele claselor și nivelul
mediu, incapabil să se ex-
prime oral sau în scris în

condițiile terminologiei de spe-
cialitate și ale corectitudinii
gramaticale. Nivelul mediu de
cultură generală e tot mai
scăzut și tocmai de aceea re-
ducerea numărului orelor de
limba română, al celor de isto-
rie și geografie, eliminarea
orei de limba latină și lăsarea
sarcinilor formativ-informative
specifice acestora pe seama
unor surogate trans- și inter-
disciplinare au incitat la
discuții aprinse, anticipate și
de ministrul Adrian Curaj, dar
asigurarea lui că latinitatea
limbii române și istoria
poporului român nu pot fi ne-
gociate nu este nicicum de
natură să anuleze argu-
mentele celor care văd o
îndepărtare de ființa națională
prin școală, ceea ce nu e de
tolerat. Directorul ISE, Ciprian
Fartușnic, sub presiunea ar-
gumentelor, trebuie să țină
seama de valul îngrijorărilor și
de opiniile cadrelor didactice
care nu vizează exclusiv in-
terese de normă didactică, ci
idealul educațional național,
latinitatea etno-genetică, spir-
itul universalist al culturii în
sine.

Transferul în opțional
a sarcinilor și funcțiilor predării
într-un număr adecvat de ore
a istoriei, a geografiei, a limbii
române, scoaterea limbii la-
tine din planul cadru creează
disproporție între ariile curric-
ulare limbă-comunicare și
matematică-științe în ciclul
gimnazial, cu grave repercusi-
uni și la nivel liceal. Nu este
nevoie de introducerea, nici
măcar la nivel opțional, a unor
„discipline” gen Educație pen-
tru drepturile copilului,
Educație interculturală,
Educație economică, fiindcă
deschiderile spre modelul
învățământului european pro-
pus de acestea poate fi asigu-
rat prin simpla revizuire a
conținuturilor disciplinelor de

trunchi comun din ariile curric-
ulare înrudite și introducerea
acolo a unor teme cu acest
conținut. Și fiindcă nu poate fi
neglijată problema
competențelor personalului,
cine ar preda aceste discipline
de care ne vorbesc cele trei
poiecte de plan-cadru ale
ISE?

Școala românească,
de unde pleacă spre țările
dezvoltate ale Occidentului
elitele absolenților noștri, nu
exclude nevoia de înnoire,
este susceptibilă actualizărilor,
însă, mai înainte de toate
acestea, are de răspuns, nu
singură, unor nevoi strict
românești. Costurile oricăror
amânări ar fi decontate, în
chip nedorit, din portofoliul
calității, însă cele ale erorilor
care amenință să se producă
din lipsă de prevedere ar com-
promite pe termen lung însăși
școala. Șanse avem, fiindcă,
pe de altă parte, în lipsa orelor
de religie, a normelor de etică
tradiționale și ca urmare a
proliferării libertăților extreme
și a apriției unor cazuri de
eleve care au născut în
clasele gimnaziale, se justifică
atunci și propunerea unui par-
lamentar, făcută zilele trecute,
de a se distribui, gratuit, în
școli, prezervative. Așadar, în
situația dată, în ce termeni
formulează MENCS și ISE
idealul național educațional?

●

O carte sinceră, aşadar, adevărată, despre români!O carte sinceră, aşadar, adevărată, despre români!

Corneliu

Vlad

CCartea „Românii în
goană după happy-end” de
Bogumil Luft (Ed. Polirom)
excelează prin sinceritate şi
subtilitate. De aceea, o 
simţi adevărată şi este
pasionantă la lectură. Au-
torul cărţii are de altfel o bi-
ografie privilegiată pentru o
asemenea performanţă: a
fost, succesiv sau alternativ,
şi ambasador, şi corespon-
dent de presă în spaţiul
românesc, şi la Bucureşti, şi
la Chişinău. Iar pînă la
urmă, a devenit şi român,
„după soţie”, ca să re-
curgem la o consacrată for-
mulare post-decembristă. Şi
totuşi, simte nevoia să se
explice de ce a scris o carte
despre România şi despre
români. 

O face cu o sinceri-
tate dezarmantă: „Îmi plac
românii în primul rînd pentru

că sunt în continuare puţini
cei care îi simpatizează” (în
carte, explică şi de ce, în
cazul Poloniei, cel puţin).

Ideea în jurul căreia
se structurează cartea este
ca românii sînt într-o goană
continuă după happy-end -
şi unul istoric, şi altul în viaţa
lor de zi cu zi. Dar care
popor şi care om nu şi-ar
dori, pe lumea asta, mai
binele? Discuţia e lungă şi
oţioasă. Dacă pentru per-
sonajul lui Caragiale lu-
crurile sînt clare: („Scopul
societăţii este că România
să fie bine şi tot românul să
prospere!”), pentru ciobanul
mioritic sfîrşitul fericit e con-
topirea în veşnicie cu
natura, drept care - vulgar
fie spus - n-ar prea avea
rost să te zbaţi pentru mai
bine pe lumea asta. Fapt
(verificat) este în orice caz
că happy-end nu există, dar
mult mai importantă este
goana către happy-end şi în
această privinţă istoria

românilor, de pe amîndouă
maluri ale Prutului oferă ex-
emple pentru fiecare dintre
paginile cărţii. 

Un happy-end
fermecător încununează
însă oricum, în mod cert,
dramatica poveste de
dragoste a autorului cărţii cu
o tînără româncă-poloneză,
destăinuită într-o naraţiune
pe cît de neverosimilă, pe
atît de adevărată şi de
tulburătoare.

Incitanta carte de-
spre România este un regal
intelectual. În primul rînd, nu
te lasă să te plictiseşti. La
un moment dat eram chiar
gata să o arunc din mînă
(reflex de român, de!) cînd
am început să citesc cum,
în vremuri de demult, pe
tărîmurile nepopulate de la
poalele Carpaţilor, s-au
aşezat curajoşii maghiari
care etc. etc. Dar cîteva rîn-
duri mai jos venea lămurirea
ca de fapt aşa scriu ungurii
istoria, în timp ce românii...

şi iar etc. etc. Cartea este
pasionantă, chiar dacă ni se
povestesc lucruri pe care le
ştii, unele chiar arhicunos-
cute, numai că ne sunt
povestite altfel, sau dintr-o
altă perspectivă, cu o altă
viziune. Pînă şi încîlciturile
politicianiste de la Bucureşti
şi Chişinău sînt expuse aici
mai desluşit decît în tonele
de exegeze ale politologilor
autohtoni. Ce mai,
Excelenţa Sa ne cunoaşte
bine, iar românul, care
fraternizează spontan (după
cum remarca şi autorul) îl
simte, la fiecare pagină, ca
fiind „de-al nostru”. 

Ceea ce nu-l
împiedică să treacă fără a
observa cusururile indi-
vizilor şi ale naţiei, pe care
însă le narează tot cordial şi
cu umor. Iar cînd nu o face
el, recurge la spuneri ale
oamenilor pămîntului. Mare
mi-a fost surpriza să mă
găsesc citat cu o replică pe
care i-o spusesem cîndva,

într-o discuţie despre con-
fruntarea electorală de
pomină Iliescu-Vadim: „În
1990 se spunea că Iliescu
ne-a furat revoluţia, iar
acum se adevereşte că ne-
a furat şi dictatura - îmi
spune rîzînd ziaristul
bucureştean Corneliu Vlad.
Noua românilor, tot timpul
cineva ne fură ceva sau nu
ne dă ceva”. Într-adevăr,
aşa am zis.

Cartea atît de bin-
evenitului şi inspiratului
autor polonez este plină de
fapte de viaţă şi de reflecţii,
dar - mai important ca orice
- este străbătută de la un
capăt la altul de un torent de
prietenie, care vine de de-
parte din trecut şi, cel puţin
la nivelul oamenilor simpli, a
fost mereu în ambele sen-
suri.

●
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Istoria noastră - Istoria voastră Istoria noastră - Istoria voastră 
(un pertinent punct de vedere, pe lângă alte puncte...)(un pertinent punct de vedere, pe lângă alte puncte...)

George V.

Grigore

RReciteam zilele tre-
cute articole și informații se-
lectate de-a lungul timpului,
mai noi și mai vechi, rând cu
rând sau pe diagonală, ca
într-o plimbare de plăcere pe
aleile unui parc bucureștean
înflorit primăvăratic. Așa mi-a
tras atenția un articol ce
cuprindea un punct de vedere
al Prof. dr. Maria-Luminița
Roll, de la Universitatea din
Edinburgh. Domnia sa ținea
să menționeze faptul că „În
Europa de Vest, nu se
cunoaște istoria României și
cei care o vizitează acum văd
sărăcia materială de astăzi și
nicidecum, milenara ei
bogăție culturală și spirituală.”
Așa este. Am constatat per-
sonal prin vizita pe care am
făcut-o la Madrid, în 2014, cu
ocazia lansării cărții mele
„Apocalipsa – pericolul din
spațiu”, carte ce mi-a fost
tradusă în limba spaniolă de o
editură madrileană, că span-
iolii au avut doar un minim
contact cu personalități din
România, necunoscând prea
multe despre cultura și istoria
poporului român. „În plus,
propaganda maghiară din
SUA se bazează pe mil-
ioanele de dolari ale d-lui
Soros, care finanțează edituri
și opinii la București, în timp
ce, în Elveția, am auzit de la
un doctor în istorie (la
Geneva, în iunie 1999) că
Transilvania a apărut în sec-
olul XIII și de la un ambasador
francez în România (la Lau-
sanne, în noiembrie 1998) că
poporul român a dispărut timp
de 1000 de ani, ca să
reapară, ca prin miracol
(subit), în secolul XIV!”

Într-adevăr, suntem
un popor miraculos și prin fap-
tul că am supraviețuit atâtor și
atâtor vicisitudini, timp de mii
și mii de ani. Fiind vatra
principală a Europei, a rasei
albe caucaziene, de unde au
roit toate popoarele la un mo-
ment dat, acest pământ este
dorit de toți. „Cu toate aces-
tea, nimeni nu menționează
că cea mai veche scriere din
Europa a fost atestată arheo-
logic în 1961, tot în Transilva-
nia, în satul Tărtăria, pe râul
Someș, în județul Alba, de
către Profesorul Nicolae
Vlassa, de la Universitatea din
Cluj. În afara României,
„Tăblițele de la Tărtăria”,
datate 4.700 î.e.n., au făcut
ocolul lumii anglo-saxone
(Colin Renfrew, Marija Gimbu-
tas) și au creat dezbateri
aprinse pe tot globul. Deși
românii știau să scrie acum
aprox. 7000 de ani, acest de-
taliu esențial nu este nici în
ziua de azi - după mai mult de
40 de ani - cunoscut publicului
românesc și nu apare în man-
ualele de istorie. Ce ne spun
specialiștii din Romania?

În 1998, s-a publicat

„Istoria Romaniei” (Editura
Enciclopedică, București), de
către un colectiv academic
sub conducerea unei
„autorități în materie”, Prof. dr.
Mihai Bărbulescu - culmea
culmilor, de la aceeași Univer-
sitate (din Cluj) - care nu
spune că Profesorul Vlassa a
descoperit „Tăblițele”! La pag-
ina 15 a acestui impresionant
volum, „Tăblițele de la
Tărtăria” sunt menționate cu
semnul întrebării într-o foarte
scurtă frază, fără nici un co-
mentariu: „Într-o groapă de
cult de la Tărtăria, s-au găsit
(!) trei tablete de lut acoperite
cu semne incizate (scriere?),
cu analogii în Mesopotamia.”
Dar dl. Barbulescu nu-și
aduce aminte, oare, că
scrierea proto-sumeriană
apare cu 1000 de ani mai
târziu și că cea cicladică,
proto-greacă, după 3000 de
ani? El a uitat că metalurgia în
Europa apare tot în Transilva-
nia, în jur de 3500 î.e.n.? Că
tracii sunt primul mare popor
indo-european care intră în
Europa - tot în jur de 3500
î.e.n., cu mai mult de două
milenii înainte ca celții, etr-
uscii, romanii, germanii, sau
slavii să apară pe harta Eu-
ropei? Și că tracii ocupau tot
teritoriul între Munții Ural și
Tatra, de la est la vest și de la
Marea Baltică la Dunăre și
Marea Neagră, de la nord la
sud? De asemenea și în
același context, nici un spe-
cialist în istoria României nu
atrage atenția asupra altui
„detaliu” primordial, și anume
că limba traco-dacică este cu
mii de ani anterioară latinei
(care apare abia în sec. VI
î.e.n.) și că, în consecință,
limba română nu se trage din
latină, pentru că, deși din
aceeași familie, există istoric
înaintea latinei, deci este o
limbă proto-latină.

Latina se formează
din etruscă și greacă, limbi
care, deși amândouă indo-eu-
ropene, sunt scrise cu un al-
fabet fenician, răspândit în
lumea mediterană a epocii. În
plus, etruscii ei înșiși erau o
branșă a celților, coborâți în
sudul Alpilor, în jur de 1200
î.e.n. La rândul lor, celții erau
o branșă a tracilor care mi-
grau spre vestul Europei și
erau numiți ca atare, adică
traco-iliri, până în sec. VI
î.e.n., când se deplasează din
Noricum (Austria) spre Alpii
elvețieni, unde se numesc
helveți. Atâtea detalii ignorate
despre originea, continuitatea
și însăși existența poporului
român dau de gândit. Cine
schimbă și interpretează isto-
ria României? În mozaicul de
limbi și popoare de pe harta
Europei, singurii care au o
continuitate de 9000 de ani pe
același teritoriu și o scriere de
7000 de ani, sunt românii de
azi. Transilvania nu a fost
maghiară și nici nu putea fi,
când strămoșii maghiarilor de
azi locuiau în nordul Mon-

goliei, sursa turco-finică nu
numai a ungurilor, dar și a bul-
garilor (care năvălesc în
România și în teritoriile Bizan-
tine din sudul Dunării, în sec-
olul VI), a turcilor și a
finlandezilor din zilele noastre.
Hunii pătrund în Europa, până
la Paris, Roma și Constan-
tinopole, sub Atila, în secolul
V, dar se retrag spre Ural,
până în secolul IX, când
năvălesc din nou în Panonia,
teritoriu ocupat la acea dată
de dacii liberi (80 la sută),
amestecați cu slavii (20%).
Poporul și limba dacă sunt,
deci, cu mult mai vechi decât
poporul roman și limba latină,
dar cele două limbi erau
foarte asemănătoare, și de
aceea, asimilarea s-a făcut
atât de repede, în câteva sec-
ole. Ovidiu, poet roman exilat
la Tomis pe malul Mării Negre,
nu numai că a învățat daca
imediat, dar, în șase luni, scria
deja versuri în limba lui Zal-
moxis! Invadarea Daciei, de
fapt - a unui coridor spre
Munții Apuseni - a avut ca
scop precis cele 14 care cu
aur pe care împăratul Traian
(de origine iberică) le-a dus la
Roma, ca să refacă tezaurul
golit al Imperiului. Peste mai
mult de 1000 de ani, după
căderea Constantinopolului
sub turci, în 1453, tributul
plătit sultanilor otomani va fi
tot în aur, în formă de
„țechini”. Și tot în aur se
plătesc, în ziua de astăzi, an-
umite interese în România,
după ce tezaurul național de
80 tone-aur a fost vândut de
Ceaușescu la licitație în
Zürich și cumpărat de Banca
Angliei.

Cele 14, nu care ro-
mane, ci milioane de români
din afara României înțeleg și
simt acum, mai bine ca
niciodată, sensul versurilor
transilvane „Munții noștri aur
poartă,/ Noi cerșim din poartă-
n poartă!” În aceeași ordine
de idei, Imperiul Bizantin, care
a durat mai mult de 1.000 de
ani (330-1453), în timp ce Eu-
ropa de Vest dormea sub
jugul Bisericii Romane și al
analfabetismului, este com-
plet necunoscut pe aceste
meleaguri. Cultura și civilizația
europeană și-au mutat centrul
de la Roma la Constantino-
pole, în 330, când Bizanțul
devine capitala Imperiului
Roman. Deși se studiaza isto-
ria și limba Greciei antice, Im-
periul Bizantin este nu numai
complet ignorat în istoria Eu-
ropei, dar chiar considerat
„barbar” și „incult”. Nici un is-
toric elvețian nu a fost capabil
să-mi dea un singur nume de
scriitor Bizantin, nici măcar
Ana Comnena ! Nimeni nu
cunoaște aici cultura și
civilizația Bizantină, religia
ortodoxă („orthodox” este, în
limbile occidentale, un termen
peiorativ), și cu atât mai puțin,
istoria și tradiția română. Fap-
tul esențial că analfabetismul
nu exista în Bizanț, dar exista

în Europa de Vest, în aceeași
perioadă, este și mai ne-
cunoscut. 

Academiile „păgâne”
(socratice, pitagorice, orfice,
druidice etc.) au fost toate în-
chise în secolul VI, iar când,
în cele din urmă, universitățile
au început să apară în Occi-
dent, în secolul XIII (Oxford,
Cambridge, Padova), ele erau
controlate de Biserica
Romană și studiau teologia.
Numai călugării și clericii știau
carte, se îmbogățeau - prin
exproprierea de pământuri în
favoarea mănăstirilor - și luau
puterea în toate țările vestice,
prin misionarism și prozelitism
- la început (prin teroare și
Inchiziție - mai târziu), până în
secolul XI, când ultimul ținut
liber, al vikingilor din Scandi-
navia, cade sub puterea
Romei Papale. Renașterea
italiană apare, ca o
consecință clară și directă a
căderii Constantinopolui
(1453), cu emigrarea în masă
a savanților Bizantini către
Italia. De exemplu, numai
Cosimo de Medici primește
5000 de savanți exilați din
Bizanț, într-un singur an, la
Florența - acolo unde, în
curând, vor scrie Petrarca,
Dante și Boccacio și unde vor
picta Michelangelo și
Leonardo da Vinci.

Între timp, cultura
Bizantină este păstrată și
cultivată în țările Române (de
exemplu, la Putna), care nu
numai că își păstrează au-
tonomia față de Imperiul
Otoman, plătind-o în aur (ca
de obicei), dar voievozii
români trimit anual aur în Gre-
cia, pentru a susține
mănăstirile ortodoxe (de ex-
emplu, la Muntele Athos). În
Occident, o scurtă istorie a
României apare în 1943,
scrisă de Mircea Eliade, în
engleză, la Lisabona și
publicată la Madrid („The Ro-
manians, a Concise History”,
Stylos, Madrid, 1943) și
republicată peste alți 50 de
ani în România („The Roma-
nians, a Concise History”,
Roza Vânturilor, București,
1992). În timp ce prima istorie
serioasă a Bizanțului apare,
tot în engleză, de-abia în
1988 (Lord John Julius Nor-
wich, „A Short History of
Byzantium”, Penguin Books,
London, 1988, 1991, 1995,
1997). Cu toată bunăvoința lui
de a reabilita „misterioasa” is-
torie a uitatului Imperiu Bizan-
tin, din nefericire, nici măcar
Lord John Julius, de la Uni-
versitatea din Oxford, n-a avut
acces la texte Bizantine, pen-
tru simplul motiv că nu știe
greaca - nici veche, nici nouă.
În final, se pune întrebarea de
ce nouă milenii, atestate arhe-
ologic, de civilizație
neîntreruptă pe teritoriul
României sunt ignorate, nu
numai în Europa de Vest, dar
și în România? Cu ce se
ocupă istoricii români? Și
reprezentanții României peste

hotare ? Cine promovează
cultura milenară a României?
Dacă dentiștii - și nu profesorii
de română - vor să facă școli
în română la Geneva, să nu
ne mirăm dacă profesorii vor
deschide, în curând, cabinete
dentare în același oraș. 

În 1996, când am fost
la București pentru a face
cercetari în mitologia tracică,
la Academia Română, spre
uimirea mea, mi s-a pus între-
barea de ce mă interesează
tracii și dacii, când acesta era
subiectul de predilecție a lui
Ceaușescu, fapt pentru care
subiectul trebuie acum total
ignorat. La rândul meu, mă în-
treb ce contează 50 de ani de
comunism, în comparație cu
cele 9 milenii de istorie
românească?” - (Prof. dr.
Maria-Luminița Roll, Universi-
tatea din Edinburgh, Aca-
demic Consultant in European
Mythology).

Acest pertinent punct
de vedere al Doamnei Prof.
dr. Maria-Luminița Roll, de la
Universitatea din Edinburgh,
vine cumva să contrabal-
anseze ceea ce se întâmplă
acum în țara noastră și
anume discuțiile despre
inițiativa de a scoate istoria
din programa școlară
românească. Probabil printre
alte justificări puerile ale aces-
tui act incredibil, o putem
pune și pe aceasta: dacă tot
nu se cunoaște istoria
României în Vest, de ce să nu
venim noi, umili și preaplecați,
în întâmpinarea Vestului și să
ștergem („Delete”) informațiile
despre trecut? Astfel Vestul
nu va mai trebui să își „în-
carce” memoria (RAM) și cu
istoria milenară a noastră, a
celor din Vatra Vechii Europe,
istorie ce le aparține de fapt și
lor. Istoria noastră este și isto-
ria voastră, pentru că aceste
meleaguri au adăpostit oa-
meni și popoare din zorii
civilizației umane, fără întreru-
pere, până în prezent. Dar,
dacă acum ștergem istoria din
memoria colectivă națională,
ce ne mai rămâne? După
această operație de
trepanație națională vom fi din
nou proaspeți în fața istoriei,
în fața întregii Europe,
reșapați, remodelați, precum
o „reconsiderată” fată mare în
noaptea nunții? Sau noaptea
minții?

●
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O „primăriță” pentru București!O „primăriță” pentru București!

Cezar Adonis 

Mihalache

PPână la alegeri va fi
bărbat! Sau va rămâne bărbat
că vorbele îi sunt cam greu de
înțeles când mormăie! „După”,
dacă va prinde primăria, (ne)
va conduce „precum o fe-
meie”. Cu sensibilitate și gen-
erozitate! Parol pe cuvântul ei
de bătrână d(r)amă politică!
Eventual, ca reprenzentant(ă)
a părții de procent rezervată
femeilor în cota de gen a liber-
alilor! Asta pentru a capta cu
vorbe duioase electoratul care
s-ar îndrepta eventual spre
principala contracandidată,
Gabriela Firea.

Pe care nu o poate
bate cu armele acesteia, ca
între… femei, nu va putea
răspunde cu vociferările și
mahalagismul proverbial al
duduii de Voluntari, că, deh!,
abia după alegeri se va com-
prta ca o femeie. Iar dacă se
angajează că semnează și un
parteneriat civil cu celălalt „eu”
al lui, sau al ei (!), cel din de-
dublarea politică de gen, Lu-
dovic ar putea capta și
electoratul de dincolo de cur-

cubeul cernist.
Noi i-am recomanda

să rămână totuși bărbat până
la capăt! Și să nu-și trans-
forme genul ca eventuală
primăriță a Bucureștilor! În
primul rând, nu l-ar așeza
eventuala poreclă de alint de
sensibilitate, „Ludovica”. Apoi,

orașul are nevoie de o mână
de bărbat, nu?!

Acum, Gabriela Firea
(de) Pandele ar trebui să iasă
să contracareze plasa
electorală aruncată de Lu-
dovic. Să se angajeze că ea
va conduce orașul,
dimpotrivă!, cu mână de

bărbat. Așa ca un fel de
Gabriel al lui Pandele. Pentru
că țara are nevoie de bărbați
(și bărbate!) politice!

Desigur, pentru
Gabriela ar fi și mult mai ușor
să lase de o parte tandrețea și
să se afișeze drept Gabriel.
Mult mai ușor decât i-ar fi lui

Ludovic să intre pe pârtia
îngustă a delicateței de damă
politică. Pentru că duduia de
Voluntari (pe luare în spațiu!)
oricum e un fel de „Zoe, fii
bărbat!”. Și se luptă cu bărbații
ca un bărbat politic. Nu
apelează la sensibilități, gen-
erozitate și dragoste de se-

meni, așa cum ne promite Lu-
dovic(a).

Prima declarație a
candidatului liberal la Primăria
Generală va face însă istorie!
Ce planuri de mangament
urban, ce opis de probleme de
capitală europeană, pe ăstea
le-a consemnat fostul candi-

dat la Primăria Generală, ăla
bărbat!, al PNL-ului.

Ludovic se angajează
că ne va conduce dară ca o
femeie! Nu spune cum, dar
putem intui. Va vorbi pesemne
mult mai mult la telefon și va
distribui contractele pentru di-
versele prestări de cetate

după cât de… bărbații se
arată reprezentanții firmelor!
Numai să nu pună orele de
audiență după cele de coafor
că atunci nu-l va mai prinde ni-
meni la primărie. Iar de primul
lui Mărțișor, ca primăriță (!), va
aștepta să primească dovezile
de „sensibilitate”…

Treaba e că, la
vechea lui confruntare
electorală pentru București,
Ludovic nu prea dădea
dovadă de sensibilitate. Iar a
spune acum că ne va conduce
ca o femeie în condițiile în
care, cu ani în urmă, își dez-
volta misoginismul electoral
pe tema dovezii lui irefutabile
că „femeile fac carieră politică
trecând din pat în pat”, ar
putea ridica problema
parteneriatelor civile pe care
ar trebui să le semneze ca
damă politică pe centura
Bucureștilor!

Și atunci, de ce să nu
aleagă bucureștenii o femeie
hotărâtă în locul unui bărbat
(liberal) care se comportă ca o
femeie?

●

România mistic-martirică!România mistic-martirică!

Grid

Modorcea

DDespre România,
deşi partener strategic al
Statelor Unite, se scrie foarte
rar în presa americană. Nu
ştiu dacă am citit despre ea
de două sau trei ori în „The
New York Times”. Mult mai
mult fac pentru România bis-
ericile româneşti din America
şi mai ales munca intelectu-
alilor români, care trăiesc
efectiv printre americani şi au
prilejuri neîncetate să le
vorbească despre ţara
noastră. 

Am întâlnit mai ales
articole împortiva României,
chiar în „The New York
Times”, articole plătite de un-
guri, precum Laszlo Tokes,
care bat aceeaşi placă a
federalizării României. Nu am
citit să li se dea vreo replică
de către autorităţile române
din America sau România.
Politica struţului. Qui
prodest? Fiindcă ungurii îşi
văd mai departe de
parşiveniile lor. Bine ar fi ca
imensul lot de refugiaţi care
ne-au fost trmişi din Italia şi
Grecia, să fie „cazat” în Cov-
asna, Harghita şi alte focare
de terorism. Acum ungurii ne
taie pădurile, iar ca mânie ne
trezim că Transilvania a fost
o provincie arabă a marii Asii!

Dar iată că citesc
acum un articol cu titlul The
Haphazard Invention of Ro-
mania, apărut în „The Na-
tional Interest”, pe 22
februarie 2016. Nu mi-a venit
să cred că era una din ştirile
principale ale zilei. Dar de ce
acest titlu? 

De ce România este

o „invenţie întâmplătoare”!?
Am deschis imediat articolul.
Nu se justifică acest titlu şi
nici fotografia care îl
ilustrează, de la un congres
al PCR! 

Am trecut peste
acest teribilism ieftin, al cine
ştie cărui nechemat (aşa
vede el România, ca un con-
gres cu Ceauşescu la
tribună!), şi am văzut că este
vorba despre o prezentare a
cărţii lui Robert D. Kaplan In
Europe’s Shadow: Two Cold
Wars and a Thirty Year Jour-
ney Through Romania and
Beyond / În umbra Europei:
Două războaie reci şi 30 de
ani de călătorie în România şi
dincolo, carte apărută chiar 
în acest an, 2016, 
la prestigioasă editură
newyorkeză Random House.
Conţine 336 de pagini şi
costă 28 de dolari un exem-
plar. Textul expune două idei
principale: în primul rând,
vorbeşte pe larg despre orig-
inea noastră latină, despre
felul cum s-a format Dacia
Felix, ajungând până la statu-
tul monarhic al ţării şi la mo-
mentul Gărzii de Fier,
considerată, după un citat din
Mircea Eliade: „în principal o
mişcare spirituală menită să
ducă la omul nou şi care
urmărera răscumpărarea
noastră naţională”. Apoi, tot
pe baza unui citat din Mircea
Eliade, se vorbeşte despre
mesianismul românesc, de-
spre eforturile românilor de a
supravieţui, de a-şi păstra
limba într-o mare slavă. Eli-
ade arată că „istoria
românilor este transfigurată,
se poate spune, 
de o prezență divină
permanentă... Neîncetat

atacaţi, ei pot gândi doar în
timp ce ei înșiși apără istoria
lor... Este un război perma-
nent, timp de secole, pentru
propria lor supraviețuire. În
fiecare luptă, ei riscă totul:
dreptul lor la viață, la religie,
la limba și cultura lor”. În
acest spirit, Kaplan scrie
această frază: „In other
words, not only have Roma-
nians suffered more than
other European peoples, but
their suffering has created a
mystical martyrdom in their
souls” (Cu alte cuvinte, nu
numai că românii au suferit
mai mult decât alte popoare
europene, dar suferința lor a
creat un martiriu mistic în su-
fletele lor).

Autorul articolului, să-
i spunem totuşi numele, Aram
Bakshian Jr., care a pus şi un
titlu tendenţios, plus o poză
dezonorantă pentru el (asta e
România, istoria ei, d-le Bak-
shian, care probabil faci un
bakshiş la acel ziar?!),
consideră că aici este vorba
despre un self-composed
mith / mit auto-compus, de-
spre un national exceptional-
ism bazat pe „nemulţumirile
reale sau percepute ale unui
grup religios, etnic sau
rasial”, ceea ce s-ar putea
numi „a nation while behav-
ing more like a trib” / o
naţiune care se comportă ca
un trib.

O, ar fi bine să fie
aşa, dar naţiunea noastră se
comportă ca o fiinţă
desţărată, alterată, care nu-şi
mai cunoaşte rădăcinile! Evi-
dent, este atacată şi prob-
lema evreiască (Kaplan e
evreu), felul cum s-a
desfăşurat ea în România,
dar fără o înţelegere clară a

fenomenului. Din nou se
expun lucrurile ca din topor,
se acuză ascensiunea fascis-
mului românesc, se vorbeşte
de influenţa Axei şi de
„scenele grave” ale Holo-
caustului românesc!

Întotdeauna raţiunile
politice, adesea conjucturale,
au intervenit şi au denaturat
înţelegerea profundă a
poporului român şi a istoriei
sale.

Oricum, e pentru
prima oară când citesc în
America un astfel de articol,
despre o Românie mai
apropiată de realitatea sa
adevărată, când se
evidenţiază latura mistică a
poporului român. Dacă
cineva i-ar fi deschis lui Ka-
plan poarta spre vechimea
din illo tempore a poporului
român, spre tracism, spre mi-
nunea numită Homo Olte-
niensis, primul hominid
descoperit pe teritioriul
României, la Bugiuleşti, Vâl-
cea, care datează vechimea
omului în urmă cu 1,9 mil-
ioane ani, cred că Kaplan ar fi
făcut o adevărată pledoarie
pentru vechimea poporului
român şi influenţele culturale
pe care civilizaţia traco-
dacică a revărasat-o asupra
Europei, asupre lumii întregi.

Cartea sa e un pas
mare însă. E timpul ca oficialii
României, istoricii, ca şi
autorităţile politice, să ajute
cu toate forţele la luminarea
acestui sens. Am sub tipar o
carte despre Gheorghe Zam-
fir, numită Sunetul Primordial,
în care marele artist pledează
pentru această linie
protocronistă a poporului
român, pe latura mistică a
mesajului său divin. Cartea

face o mare deschidere
planetară, fiindcă aşa cum
românii, cu Festivalul
„Enescu” în frunte, nu cunosc
opera simfonică a lui Gheo-
rghe Zamfir, tot aşa nu
cunosc nici contribuţia sa
mistică, profund românească,
la cunoaşterea istoriei
adevărate a României. Dar
cu o floare, fie ea şi
neasemuită, nu se face
primăvară. 

E nevoie de o
susţinere naţională, de o pre-
ocupare majoră a guvernului
României, a Ministerului de
externe. Altfel, rămânem să
lămurim dacă Johannis ştie
să vorbească mai bine
româneşte decât Cioloş! Ne
trebuie curaj, să facem punţi
de anvergură. E timpul să
muncim în această direcţie
universală. Nu putem lăsa lu-
crurile doar pe mâna
străinilor, aşa cum, de altfel,
au dovedit ei mereu în istoria
noastră, că au fost cei care
au obsevat mai bine lucrurile
decât cei de acasă, din inte-
rior. Iată, Robert D. Kaplan
(n. 1952, New York), unul din-
tre redutabilii ziarişti ai
Americii, autor al multor cărţi
politice, este un nou nume
care trebuie adăugat pe
această listă.

●


