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„Om se spirit e acela care-n fun-

dul inimii lui râde de toţi şi de

toate. Om de geniu e acela care

râde de el însuşi. De aceea un

geniu nu poate fi rău, pe când

un om de spirit e totdeauna rău.” 

- Mihai Eminescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Băltind în crasa-i nesimțire…Băltind în crasa-i nesimțire…

Cezar Adonis
Mihalache

AAsta nu mai e doar
o bâtă azvârlită în baltă! Nici
măcar o vâslă… Ci ditamai
bușteanul de aroganță,
prostie și aplecare spre
cenzură azvârlit în capul a
milioane de copii. Probabil,
așa consideră Elisabeta
Lipă că trebuie să se facă
performanța în sport. Iei
copilul și îl calci în picioare,
îl dai cu fruntea de bârna de
la gimnastică sau îl bagi sub

apă, dacă e la canotaj sau
polo, că doar trebuie să-l
înveți să-și depășească lim-
itele, nu?! Aberanta Lip(s)ă,
pe care o credeam în război
doar cu simbolurile
naționale, interzicând Imnul
României în competițiile
sportive, dar lăsând
manelismul vocal maghiaro-
secuiesc pe post de imn
grohăit, este de fapt în
război cu noi. Cu țara, cu
pruncii noștri…

Pentru că nu este
vorba de prostie ori de
vreun ghinion dat de o
„nefericită” conjunctură, o
eventuală nepotrivire între
vorbele de ministeriabilă,
chiar că „de baltă”, și
adevărurile dezvăluite într-
un recent volum privind
violența unor antrenori
asupra copiilor, când ieși să
susții practic violența asupra
copiilor! Să fii de acord cu
ea, fie și vorbind despre
cazuri din trecut, ba, să faci
acest lucru în spațiul public,
mai ales în condițiile în care
au apărut atâtea dovezi de
încălcare a drepturilor copi-
ilor noștri în țări pretins civi-
lizate, sau, poate, prea
civilizate pentru a mai veg-
hea să nu-și moțăie

rațiunea. Nu este nici
prostie, nici fudulie, ci o ură
încarnată visceral!

O ură închistată într-
o coajă de siguranță dată de
acceptul premierului față de
accesul secreto hormonal,
și umoral!, de la „ieșirea”
anterioară. Când și-a bătut
joc de simbolurile naționale,
când și-a permis să ne
amenințe, prin ordin scris,
pentru intonarea Imnului
Național la competiții.

Lipă a rămas
acolo… În nesimțirea ei
antiromânească. Și cum noi

nu am ieșit în stradă să
cerem atunci, nu doar
demisia ei, ci a întregului
guvern care, nedemitând-o,
era părtaș gândirii
antiromânești, bâtă de lipă a
prins iar a pocni.

Acum reproșează
unei sportive curajul de 
a fi vorbit despre aceea
bătaie ruptă din iadul
performanțelor. Nu din raiul
victoriilor. Pentru că orice
pas pe podium făcut sub
palma grea a antrenorului
nu mai are strălucire. Poate
pentru antrenorul care este
fericit, nu pentru victoria
copilului, ci pentru purcoiul
de bani, un puroi urât miros-
itor, pe care știe că îl va con-
toriza pe seama sacrificiilor
celor mici. Dar pentru
ministăreasa fadă a unui
sport de performanță tot mai
insipid, mai importantă
decât palma grea primită de
un copil care trăiește sub
teroarea performanței cu
orice preț, inclusiv a
schilodirii, este imaginea
antrenorilor care au obținut
performanța. Ce dacă i-a
dat sângele pe nas copilului
de atâtea lovituri, copilul
este doar vehiculul succe-
sului numelor grele de

antrenori! Iar pentru 
asta, jalnica ministăreasă,
sperăm că nu a fost
ministăreasă și acasă, ca
mamă, ne spune că nu este
de acord „cu denigrarea
unor antrenori de valoare,
care au obținut rezultate cu
care această țară s-a mân-
drit ani la rând”. Nu sportivii,
dară, ci antrenorii sunt
piesele valorii… A unei val-
ori în care fetele, băieții, cu
tot cu julituri, entorse, lovituri
și hematoame, suferă doar
pentru a duce valoarea
antrenorilor spre absolut,

nu? Dar oare, dacă țara ar
afla că rezultatele pe seama
cărora „s-a mândrit ani la
rând” au fost obținute cu un
preț de care ar trebui să ne
rușinăm decenii întregi, cum
s-ar mai privi în oglindă?

Da, în sportul de
performanță este nevoie de
sacrificiu și disciplină! Doar
că a îndura violența uni
antrenor nu înseamnă
disciplină și nici a tăcea,
pentru că așa vrea cel mai
incompetent ministru al
sporturilor, nu înseamnă
sacrificiu de dragul unei
medalii…

Și da, așa cum ne
strângem ramurile durerii
suportate de copii noștri pe
alte meleaguri, bulgărele
Bodnariu declanșând o
avalanșă de cazuri, așa tre-
buie să ne dezvelim și lu-
crurile îndurate de copii
noștri, acasă…

Altminteri, nu vom fi
cu nimic mai presus de sis-
temele pe care le reclamăm
acum…

●

Dragii noștri, dragi copii…Dragii noștri, dragi copii…

George
Alexander

AA trecut 1 Iunie, Ziua
voastră! Nu m-am grăbit să
vă-nchin ode şi să vă spun
precum politicienii luminați ai
țării cât de mult v-am iubit
vreodată. Cât vă iubesc…
V-am văzut îmbrăcați 
de sărbătoare, repetând
emoționați poeziile prin care,

în fiecare an, ne faceți viața
mai frumoasă. Când veniți cu
stângăciile voastre gingaşe,
cu inima voastră în palmă.
Cu declarația voastră de
dragoste pentru noi… Şi, am
tăcut. 

Mi-a fost ruşine în
Ziua Copiilor, ziua ipocriziilor
fără perdea! Patru milioane
de români au ales calea ex-
ilului, izgoniți din propria țară
de sărăcie. Izgoniți de hoți,
impostori, de cei care ne-au
vândut pe nimic… Am fost
singura țară din lume fără
datorie externă, odată.
Astăzi, constatăm că s-a
furat mai mult decât în
câteva vieți, la noi, în cei
douăzeci şi şase de ani de la
făcătura aceea de revoluție,
din odaia televizorului. 

Ce s-a ales de
scumpii noştri copii 
în această derivă
neliniştitoare?! Mulți au
rămas acasă. Singuri. În grija
bunicilor sau purtându-şi sin-
guri mormintele pe umeri.
Mulți au ajuns prin țări
străine. În închisorile lor…

Nu pot fi de acord, de
aceea, cu politicienii abjecți
care ies la rampă să
vorbească în numele vostru,
al copiilor, acum. Nu agreez
chermezele electorale în

acest bâlci al deşărtăciunilor. 
Nu i-am văzut pe

politicieni decât argumen-
tându-ne de ce nu ar trebui
să vi se dea alocații mai
mari, copiilor! De ce trebuie
să trăiți doar cu aer, să
creşteți mari, însă, să
deveniți, totuşi, „viitorul de
aur” al națiunii noastre! Nu
vreau să vă mint ca orice
demagog de duzină. Dar, în
numele adevărului… 

Un stat de drept ar
trebui să le apere drepturile
TUTUROR COPIILOR! Şi a
celor din afara Țării, dar şi a
celor din lăuntrul ei! Şi, nu
numai în ziua de paşti sau în
ziua de 1 Iunie sau când
tăiem porcul! Să ne-aducem
aminte de copiii noştri pe
care-i ignorăm total în restul
timpului!…

Aşa că, dragi politi-
cieni români, nu transformați
copiii inocenți într-o monedă
de schimb, într-un ingre-
dient lipsă dintr-o ciorbă
reîncălzită! Dacă, într-adevăr
vă pasă de ei, faceți ceva
concret! Ocrotiți-i oriunde ar
fi ei!, faceți-le viața mai
uşoară! Mai bună! Ajutați-i pe
părinții lor! Nu întinați imag-
inea copiilor, nu faceți poze,
politicieni, cu ei, ci – mai
curând- ascundeți-vă! Re-
sentimentul este atât de
mare! Cât falsul suferinței
voastre pentru ei. 

La mulți ani, dragii
noştri copii! Dumnezeu ne va
mai da şi mâine, poate, o
nouă şansă. Să vă mințim ca
până acum sau dimpotrivă.
Să vă creştem ca pe nişte
ființe de lumină într-o țară
binecuvântată...

●
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Pe baricadele apărării românismului!Pe baricadele apărării românismului!

Ilie
Șandru

AAm în faţă un
cuprinzător volum de
publicistică: Jos gheara de pe
ţara mea! (manifest pentru
naţiune), al scriitorului şi jur-
nalistului Adonis Cezar Miha-
lache. Cred că este o lucrare
unică în istoria jurnalismului
românesc. Nu atât prin cele
peste 600 de pagini (vor mai
fi încă şi altele), cât mai ales
prin mesajul articolelor publi-
cate în ultimii 17 ani (2000 -
2016). În ele se îngemânează
condeiul talentat al scriitorului,
cu ascuţişul de brici nemilos,
neiertător, curajos şi demas-
cator al jurnalistului.

Iar mesajul acesta
este cuprins în titlul cărţii: un
strigăt-avertisment pe care
autorul îl adresează celor care
nu numai că nu ne-au iubit
niciodată, ci ne-au urât, de
când vânturile neprielnice ale
unor vremuri pierdute în ne-
gurile istoriei i-au abandonat
în mijlocul Europei. Odată cu
ei s-a spulberat şi liniştea
vechiului continent, dar mai
ales a popoarelor care au
avut neşansa de trăi în
vecinătatea lor. Fiindcă, după
cum afirmă Milton G. Lehler,
acestea i-au considerat pe un-
guri „ca pe un flagel trimis de
Dumnezeu asupra lor”!

De acest flagel am
avut şi avem din plin parte şi
noi, românii. Pentru că din el
s-au născut şi s-au întins, ca
o pecingine, extremismul şi
revizionismul unguresc, care
au condus, în cele din urmă,
la o ideologie fascistă, prin
care se decreta că „naţiunea
ungară este cea mai
splendidă realizare a rasei
mongole, care nu cunoaşte
decât victoria. În noi fierbe
sângele lui Attlila, al lui Arpad
şi al lui Gingishan”! Nu este

deci întâmplător că dintr-o
asemenea ideologie a izvorât
acea gândire primitivă,
concentrată în barbara
„Mărturisire a leventului”,
publicată în broşura din 1939,
întitulată „Nincs Kegyelem”
(Nu există iertare). Aceasta ne
viza direct pe noi, lansând
ideea „suprimării, fiecărui
valah”, pentru a rămâne „o

singură naţionalitate, cea
maghiară, naţiunea, sângele
meu (…) Nu va fi milă!”

Iată deci cui se
adresează strigătul-avertis-
ment din titlul volumului lui
Adonis Cezar Mihalache. Şi
nu neapărat pentru că ar mai
exista şi acum pericolul ce ne-
a pândit în urmă cu aproape
un veac. Vremurile s-au
schimbat. Nu mai poate fi
pusă în aplicare „mărturisirea
leventului” din 1939. Pot ex-
ista acum însă cu totul alte

pericole ce ne pândesc. Ele
sunt „paşnice”, nu mai pre-
supun neapărat vărsare de
sânge. Însă sunt cu mult mai
periculoase. Fiindcă pefidia
iredentismului şi extremismu-
lui maghiar a rămas aceeaşi.
Ea manevrează însă cu alte
metode, a celor pe care le-aş
numi „troianiste”, sau, ca să le
„botez” cu nişte termeni mai

moderni, cele ale „coloanei a
cincea”. În aceasta pot fi in-
cluse absolut toate
organizaţiile politice ale un-
gurilor şi „ungurilor-secui” din
România (UDMR, Partidul
Civic Maghiar, Consiliul
Naţional Secuiesc, Partidul
Maghiar din Transilvania etc
etc), organizaţiile „civice şi
culturale” (de ordinul sutelor!),
organizaţiile para-militare
(care îşi desfăşoară activi-
tatea sub privirile nepăsătoare
ale autorităţilor statului

român).
De altfel, războiul jur-

nalistic al autorului – fiindcă e
într-adevăr un război! – este
purtat pe două fronturi: unul
împotriva celor la care m-am
referit în rândurile de mai sus.
Sunt urmaşii celor pe care
Emil Aurel Dandea, în 1928, îi
arăta cu degetul, de la tribuna
Parlamentului României. Ei
nu gândesc altfel decât
înaintaşii lor: „Ţara, naţiunea,
instituţiile şi tot ce este valah,
e înaintea noastră superlativul
odiosului, ce trebuie urât din
toate puterile şi combătut cu
toate mijloacele (…) Legile
ţării le privim din punct de
vedere al eludării lor, sau ca
să tragem eventualul profit pe
care ni-l asigură (…) Cu cât
vom avea mai multe libertăţi
cu atât vom lucra mai intens,
cu cât vom avea mai multe
drepturi, cu atât vom fi mai
periculoşi pentru Statul
Român, căci nouă, drepturi şi
libertăţi de la români nu ne
trebuie decât ca să le
îndreptăm contra lor (…) A
slăbi tot ce este românesc, a
strica cu tot preţul, a alimenta
nemulţumirile, discordia
înăuntru, ponegririle în afară –
iată datoria noastră pe terito-
riul românesc. Patria pentru
noi este maghiară, cea veche.
Numai cetăţenia forţată,
temporală este cea
românească. De aceea stăm
în cetăţenia impusă nouă,
până ce ne vom putea reuni
cu patria. Căci existenţa şi
fericirea maghiarilor nu se pot
încadra între actualele hotare
ale României”. Tocmai de
aceea, Dandea îi ruga pe
„conducătorii ţării noastre de
azi, ca şi pe cei de mâine, să
gândească asupra acestor
probleme”, şi le atrăgea
atenţia că „orice încercare de
a-i câştiga sufleteşte pe un-
guri, pe secui, prin politicienii
ce li s-au urcat azi în spatele

lor, este condamnată dinainte
la cel mai catastrofal eşec”.

Celălalt front al au-
torului este cel împotriva
acelora care au devenit slugi
şi unelte ale celor care trăiesc
„sub asuprirea valahilor, cea
mai ticăloasă naţiune de pe
suprafaţa pământului”! Ei pot
fi catalogaţi, fără nicio
reţinere, trădători de ţară şi de
neam! Nu din prostie, ci din in-
teres. Nu neapărat doar aceia
care s-au vândut pentru un
pumn de linte, precum Sabin
Gherman, ci și cei ce s-au
vândut pe mulţi şi grei „pumni”
de arginţi, vânzătorii de ţară,
care au pus – şi pun încă! –
meschinele şi mizerabilele in-
terese personale şi de partid
mai presus de interesele
României şi ale poporului
român! Iar aceştia sunt, „in
corpore”, toţi cei ce s-au
perindat la guvernarea ţării în
ultimul sfert şi mai bine de
veac, din 1990. Ei au „trudit”
la dărâmarea industriei, a
agriculturii, a economiei
româneşti; la vinderea
pământurilor, a munţilor şi
pădurilor ţării, a tuturor
bogăţiilor ei, astfel încât să
ajungem o colonie modernă,
astfel încât „străinii ni s-au
urcat în cap şi ne râd în nas”.
Sunt lichelele, slugile plecate,
lipsite de pregătire şi
conştiinţă. Aceştia sunt
urmaşii celor pe care Nicolae
Iorga îi numea cândva „hâzii
politicieni mâncaţi de pofte şi
nevolnicii (…) cârmuitorii
neghiobi şi vânduţi ai ţării”,
care nu merită niciodată să fie
iertaţi de Dumnezeu. Dar nici
de poporul român! Citiţi
această monumentală lucrare
şi o să aflaţi numele tuturor.

●

Între politică și morală...Între politică și morală...

Al. Stănciulescu 
Bârda

ÎÎntre politică și morală
este o prăpastie greu de trecut.
Nu o spun eu, ci oameni mari
ai istoriei. Un filozof italian,
Machiaveli, spunea că în
politică n-are ce căuta morala,
ci doar interesul. Rareori s-au
remarcat conducători de state
cu comportare morală, de
sfinți. Poate cronicarii de curte
le-au scris cronici și istorii, în
care ei au apărut ca unii
coborâți cu hârzobul din cer. În
realitate, sub masca spoită cu
aur se ascundeau tot felul de
crime, intrigi, afaceri murdare,
bogății stoarse fără milă și fără
drept de pe spinarea mulțimii,
a poporului. Interesele politice
au făcut ca morala, conștiința,
să fie aruncate la coșul de
gunoi.

Să ne oprim puțin la
cazul lui Pilat, fiindcă ne este
mai proaspăt din Sfintele
Evanghelii citite în preajma
Sfintelor Paști. Era guverna-
torul Palestinei, țară ocupată

de romani. Funcția lui echivala
cu cea de rege. Avea puteri
discreționare în țara
respectivă. Nu era un om
imoral. Cunoștea legile ro-
mane și își făcea conștiincios
datoria față de imperiu și față
de împăratul (cezarul) de la
Roma. Din documentele
păstrate încă în arhivele Vati-
canului aflăm că Îl tolerase pe
Mântuitorul și Îl urmărise chiar
cu simpatie, atât el, cât și soția
lui. Redactase rapoarte către
împărat, în care-L elogiase pe
Iisus, reușind să stârnească
chiar interesul împăratului.
Cezarul chiar dorea să-L
cunoască personal pe Iisus.
Iată că interesele religioase, in-
vidia și viclenia arhiereilor evrei
îl pun pe Pilat într-o situație
penibilă. Îl pun între ciocan și
nicovală. Arhiereii cereau cu
orice preț condamnarea la
moarte a lui Iisus. Pilat își
împlinește datoria lui de
judecător suprem și Îl judecă
pe Iisus. Nu găsește în El nici o
vină și aceasta o mărturisește
public, în mai multe rânduri.
Încearcă să-L salveze pe Iisus

de la moarte, să-L elibereze
chiar, dar nu poate. Avea la
dispoziție foarte puțini soldați,
se pare că numai o sută.
Ceruse întăriri guvernatorului
din Siria, dar de la Damasc
până la Ierusalim drumul era
lung, greu și se făcea pe jos,
așa că ajutoarele întârziau să
vină. Ca om politic și coman-
dant militar, Pilat își dădea
seama că nu poate ține situația
sub control cu forțele pe care
le avea la dispoziție.
Autoritățile religioase puteau
deveni primejdioase, fiindcă
aveau destul de mare aderență
la popor, iar nemulțumirile erau
multe și profunde.

O răscoală putea
izbucni în orice moment și
reușita ei însemna alungarea
administrației romane, iar, o
dată cu aceasta, căderea ca-
pului guvernatorului. Mai mult,
arhiereii îl amenințau pe Pilat
că se vor plânge cezarului,
fiindcă guvernatorul nu
condamnă la moarte, conform
legii romane, pe unul care se
pronunțase că este împărat.
Șantajul era copleșitor. Rezul-

tatul lui ar fi fost decapitarea
guvernatorului. Conștiința îi
spunea că Iisus este nevino-
vat, interesul politic și personal
îl determina să treacă peste
orice considerente de ordin
moral și să hotărască moartea
Mântuitorului. Nu este atât de
ușor să iei o asemenea
hotărâre. Pilat era o rotiță dintr-
un mare mecanism, mașinăria
administrației imperiale. Nu
făcea ceea ce voia, ci ceea ce
trebuia, ceea ce era în intere-
sul imperiului pe care-l
reprezenta. A neglija îndatorir-
ile politice și a respecta co-
mandamentele morale
personale, ar fi însemnat
sfârșitul lui politic și fizic. De
dragul poziției sociale, sacrifică
glasul conștiinței. Interesul
politic sacrifică principiile
morale.

Câte cazuri de acest
gen nu întâlnim și în zilele
noastre! Din păcate! Interesul
politic îi face pe mulți politicieni
să încalce considerentele
morale. Ca om, poate n-a ucis
o muscă; în calitate de om
politic este nevoit să declare

război, în urma căruia să
rămână mii de morți. Ca civil
poate n-a furat un măr; ca om
politic este nevoit să execute
comenzi ale unor forțe din
umbră, fie că acestea sunt par-
tide politice, grupări
infracționale cu mare putere de
influență și să aprobe furtul
bogățiilor țării, spolierea
locuitorilor cu tot felul de biruri,
care ajung în buzunarele unor
potentați ai zilei și multe altele
de genul acesta. De dragul
câștigurilor mari, de dragul
funcției și poziției sociale, mulți
uită de Dumnezeu, de cele ce
au învățat de la părinții și
bunicii lor, de cele ce au citit în
cărți și devin de nerecunoscut.
Execută personal sau prin alții
tot felul de acte infracționale și
imorale, ajung de ,,nu mai au
nici tată, nici mamă”, ci numai
interes. Cel care reușește să
ocupe funcții politice și să fie în
același timp om integru din
punct de vedere moral este un
adevărat sfânt. Cunoașteți vre-
unul?

●
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Inerția votului aparențialInerția votului aparențial

George
Petrovai

PPretutindeni în în-
treaga lumea democratică și
mai puțin democratică, votul
este eminamente cantitativ
și eminamente aparențial.
Atâta de cantitativ, încât cal-
itatea a devenit mână
moartă în ecuația jocurilor
pentru putere, și atâta de
aparențial, încât spusa lui
Mark Twain („Dacă prin vot
s-ar putea schimba ceva, ni-
meni nu ne-ar mai lăsa să
votăm”) este mai actuală ca
oricând.

Cel puțin la noi, în
România postdecembristă,
unde da, lucrurile s-au
schimbat în comparație cu
agresivitatea făcăturilor
bolșevice, dar din rău în mai
rău, astfel că în numai un
sfert de veac țara a ajuns
mai vrednică de plâns ca
după al doilea război mon-
dial: Nu atât prin statutul de
neocolonie și sistematicul
jaf la care este supusă de
spurcata tovărășie dintre
tâlharii interni și externi

(economia pe butuci,
pădurile rase, datoria
națională de peste 100 mil-
iarde euro, toți și toate – oa-
meni, pământ, ape – grav
îmbolnăviți pentru o lungă
perioadă de timp etc.), ci
mai ales prin apatia cultivată
cu satanică știință în inimile

și mințile românilor, încât
mulți dintre ei, prioritar din
noua generație, prea puțin
se sinchisesc de românism,
limba română, istorie și
tradiții.

Căci principiul lor
călăuzitor nu doar că-i unul
în întregime material (bani,

vilă fățoasă, mașină
bengoasă), ci-i și de-un
devastator egoism. Ceva în
genul următor: „Mă doare-n
cot de țară și compatrioți!
Ce, altora le pasă de mine?
Țara mea este acolo unde
mie și familiei mele ne este
bine”...

Când tot mai mulți
alegători români privesc
țara și viitorul strict dintr-un
unghi practic-utilitar, ceea
ce înseamnă că se simt
foarte deranjați de corupția
generalizată, dar nu-i
deranjează câtuși de puțin
să-i voteze pe corupți, asta

demonstrează cât se poate
de limpede că din cele două
categorii de valori ale lui
Jean Piaget (valori de final-
itate și de randament), ei se
autoamăgesc că măcar de
data asta aleșii vor da ran-
dament și în folosul
comunității, nu numai în

folosul personal și de
gașcă. Iată adevăratul motiv
pentru care unii români mai
speră și, scrâșnind din dinți,
se duc din nou la vot: „Cine
știe, își zic aceștia, poate că
noii aleși nu vor fura ca cei
de dinainte, ci se vor strădui
să lase ceva în urma lor”...

Sigur, nu atâta cât
promit în campania
electorală, deși la urma
urmei asta-i fișa postului
pentru primar și consilieri.
Adică, ori de la bun început
să fie retribuiți proporțional
cu concretizarea promisiu-
nilor făcute în campania
electorală, ori – acolo unde
s-a optat pentru
leafa/indemnizația integrală
- din chiar al doilea an de
mandat să fie sancționați cu
rețineri din leafă, respectiv
din indemnizații, pentru
neîndeplinirea sarcinilor de
serviciu.

Cu certitudine că
atunci n-ai mai vedea dita-
mai oferte electorale cu câte
30 de obiective, asta
deoarece catindații s-ar
gândi de mai multe ori la
posibilitățile de înfăptuire (în
primul rând la bani) pentru a
scrie o singură dată logic,
credibil și... corect din punct
de vedere gramatical.

●

O carte despre un moment astral al omenirii O carte despre un moment astral al omenirii 

Corneliu
Vlad

CComparaţiile şi - mai
ales - ierarhizările sunt nu o
dată operaţiuni riscante şi
ireverenţioase, uneori chiar
blasfemiatoare. Şi totuşi, nu
putem renunţă la ele, căci
ajută la aşezarea unor
personalităţi şi fapte cât mai
aproape de locul lor cuvenit
în istorie. Cu această pre-
cizare, se poate susţine că
lucrarea de anvergură
europeană întreprinsă de
diplomaţia română sub diri-
joratul lui Valentin Lipatti în
ceea ce se numeşte proce-
sul de securitate şi cooper-
are în Europa de după
război depăşeşte, prin com-
plexitate şi rezultate,
strădaniile tenace din inter-
belic ale lui Nicolae Tit-
ulescu, la Societatea
Naţiunilor şi prin acţiuni în
plan bilateral în finalitatea
salvgardării păcii europene.
Oricum, constructul euro-
pean ce l-a avut că meşter
de frunte pe Valentin Lipatti
a trăit mai mult (sau, vorba
basmului, poate mai trăieşte
şi astăzi) decât echilibrul
precar european al
Societăţii Naţiunilor care s-a
prăbuşit în focul celui de-Al
Doilea Război Mondial. Dar,
parafrazând o spusă de
poet, ambilor iluştri
diplomaţi români, „Pricina,
nu rezultatul, laude le-au
câştigat”.

Aidoma lui Titulescu,
Lipatti a reuşit să exceleze

în diplomaţie sub regim au-
toritarist, adică unul în care
şeful suprem nu îngăduia
altcuiva decât sieşi să
vorbească şi sa facă în nu-
mele ţării. Dar nici „conduc-
erea colectivă”, nici „cel mai
iubit fiu al poporului” nu au

izbutit să-l împiedic pe
Valentin Lipatti să-şi
dăltuiască (fără a-şi fi pro-
pus) efigia de protagonist de
toţi recunoscut al celei mai
complexe şi pasionante în-
treprinderi de diplomaţie
multilaterală din perioada
războiului rece: iniţierea,
dezvoltarea, finalizarea şi
instituţionalizarea procesu-
lui de securitate şi cooper-
are între statele europene. A
fost, şi acesta, moment as-
tral al afirmării şi prestigiului
României în istoria
universală contemporană,
alături de cel al salvgardării
statului român în faţă peri-
colului creat prin ocuparea
Cehoslovaciei de către tru-
pele Tratatului de la

Varşovia în 1968.
Semnificaţia, anver-

gura şi urmările demersului
politico-diplomatic susţinut
de Valentin Lipatti şi
diplomaţii români din echipa
să la conferinţă general-
europeană de la Helsinki şi

Geneva sunt nucleul de
rezistenţă al cărţii „Valentin
Lipatti. Om de cultură şi
diplomat strălucit”, volum
coordonat de Paraschiva
Bădescu şi George Corbu.
Cartea se încheagă într-o
evocare pe cât cu putinţă de
ambiţioasă şi de
cuprinzătoare (lucru, totuşi,
aproape imposibil) a
personalităţii şi operei re-
marcabilului cărturar şi
diplomat român, prea puţin
şi prea greşit cunoscut încă
şi astăzi, după ce a fost pus
„la muncă de jos” sub Dej,
iar apoi forţat la anonimat şi
tras pe linie moartă şi sub
Ceauşescu, şi în tânăra
noastră democraţie. Cartea
în discuţie este, de aceea şi

o emoţionantă reparaţie
istorică faţă de un mare
dispărut, căruia puternici ai
zilei contemporani lui i-au
oferit, că şi lui Titulescu,
pentru serviciile aduse pa-
triei, răsplată ingratitudinii.

Iniţiatoarea acestei

realizări editoriale, am-
basadorul Paraschiva
Bădescu, colaborator
apropiat, devotat şi îndelun-
gat la Ministerul de Externe
şi în misiuni diplomatice
peste hotare al marelui
diplomat Lipatti, se
consacră, prin acesta carte,
drept artizanul ideal al no-
bilei iniţiative de restituire,
pentru istorie, a memoriei lui
Valentin Lipatti.

Am avut şansă de a
urmări, că ziarist, zi de zi,
activităţile întregii faze de la
Geneva a conferinţei gen-
eral-europene. Nici unul din-
tre marile sau mai micile
ziare sau agenţii de presă
ale lumii nu au avut un re-
porter aflat în permanentă în

imediată apropiere a incin-
telor acestui fabulos labora-
tor politico-diplomatic care a
fost cel în care s-a elaborat
Actul Final de la Helsinki.
România a avut. Drept care,
întemeiat pe mărturii per-
sonale, subscriu pe deplin la
afirmaţia din carte că „par-
ticiparea la procesul lansat
la Helsinki a constituit pen-
tru Valentin Lipatti şi
întreagă delegaţie o lecţie
de politică şi o experienţă
de viaţă de o densitate
excepţională”. Despre
această conferinţă, care,
pentru cei ce au trăit-o, a
fost o palpitantă aventură
politico-diplomatică, se
adună mereu o literatură
specifică, dar marea,
adevărată şi foarte
cuprinzătoarea să carte – în
România, în orice caz -
rămâne a fi făptuită. Să
luăm acest volum închinat
lui Valentin Lipatti că un
semn binevenit, al
speranţei, că într-un târziu,
Ministerul de Externe, Insti-
tutul Diplomatic Român şi
întregul florilegiu de insti-
tute, comitete şi comiţii care
se ocupă (sau nu prea) de
marile momente ale
diplomaţiei româneşti vor
lasă posterităţii, în întreagă
să cuprindere şi complexi-
tate, această performanţă a
României în istoria de azi a
Europei.

●



Ghimpele Națiunii

Părtași tăcerii…Părtași tăcerii…

Cezar Adonis 
Mihalache

NNefericit și neinspi-
rat cel puțin unul dintre slo-
ganurile de „salvare” a
lucrării lui Brâncuși…
„Brâncuși este al tău așa
cum și țara este a ta”…
Cam ironic, dacă nu chiar
sfidător, un mesaj care, de
fapt, îți activează în
subconștient crunta între-
bare: Mai este țara a
noastră? Iar cu un răspuns
cvasigeneral pesimist, cum
mai poate fi oare Brâncuși
al nostru? Apoi, privind din-
spre direcția aparent
optimistă, dacă trăim tot mai
apăsat sub povara impresiei
că țara nu mai este de multă
vreme a noastră, oare
Brâncuși mai este al nos-
tru? A fost vreodată al nos-
tru?! Ce am făcut pentru a-i
merita amprenta de spiritu-
alitate? Ce am făcut pentru
a fi al nostru? Căci dacă ne
uităm la acțiunile noastre
pentru a-i apăra moștenirea
spirituală s-ar putea să dăm
din col în colț….

Ce am făcut decenii
întregi pentru ca Brâncuși
să fie al nostru? Pentru a ni-
l aduce acasă, pentru a ni-l
revendica la valoarea lui
absolută pe care, nici de
vom cugeta până vom de-
veni pietre, nu o vom
cuprinde. Noi nu am fost în
stare nici măcar osemintele
să i le aducem pentru a se
odihni în pământul lui… Dar

ne mândrim…
Ce mai este, de fapt,

al nostru în sloganul 
de „salvare” a Cumințeniei
pământului? Un slogan care
ar putea fi aplicat oricărei
lucrări, nu neapărat monu-
mentale, ci măcar ziditoare
de valoare și demnitate, pe

care am lăsat-o pradă ve-
neticilor.

Astfel de sloganuri
nici nu ar trebui să existe…
Pentru că moștenirea
Brâncuși nu poate fi parte a
unei chete naționale. 

Ar fi trebuit asumată
de guvernanți, indiferent de
costul de achiziție, fiind sin-
gura formulă în care aceștia
s-ar fi putut mândri, peste
ani, că au adus o contribuție

la patrimoniul național. Că
au lăsat o urmă a trecerii
lor…

Am lăsat însă un
premier de afinitate
franceză să ni-l trimită pe
Brâncuși în derizoriul unei
colecte. La mila publică. Un
premier care nu e cu nimic

mai presus, în aprecierea
operei brâncușiene (or, cine
respectă opera
brâncușiană, ne respectă și
pe noi, ca popor!), decât
premierul sub al cărui scep-
tru se spălau lucrările de la
Târgu Jiu până la erodarea
pietrei…

Brâncuși nu este
parte a talciocului național.
Nici un nasture atins de el
nu ar fi trebuit să 

ajungă OBIECT al vreunei
licitației, fie și a celei mai
mari case de profil din lume,
darămite subiect al unei
licitații a milei. Pentru că 
asta reprezintă „sub-
scripția publică” pentru
achiziționarea Cumințeniei
pământului. O acțiune în

care guvernanții ne pun să
ne târâm pentru a ne proteja
valorile naționale. Lucrarea
trebuia cumpărată cu banii
de la buget. Punct.

Sau ar trebui
cumpărată. Acum. Pentru
că în momentul în care gu-
vernul găsește bani la buget
pentru a plăti datoriile TVR
către Eurovision and Co.,
datorii cu o treime mai mari
decât prețul de achiziție 

a lucrării brâncușiene,
batjocura este prea mare
pentru a mai tăcea. Pentru
a fi în continuare ceea ce
Brâncuși a gândit doar pen-
tru pietre. Niște cumințenii
ale pământului care privesc
absente cum alții își bat joc
de valorile lor.

TVR ar fi putut sta
departe de Eurovision și alte
prosteli de divertisment
„strategic” atâția ani câți ar fi
fost necesari pentru a plăti
lucrarea lui Brâncuși.
Oricum, este suficient de
ironic să vezi în vedetismul
campaniei de „salvare” a
Cumințeniei figuri părtașe
dezastrului din TVR prin
emisiunile pe care le-au re-
alizat acolo. Dar acum să
mai dăm și bani pentru sal-
varea acestor „capodopere”
media?! 

Să plătim datoria
TVR, neplătindu-ne datoria
către Panteonul Național,
pentru a vedea pe mai de-
parte aceleași mutre de di-
vertisment la care nu se uită
nimeni, oare cât de zdraveni
la minte suntem?!

●

Iohannis jignește alegătorul suveran!Iohannis jignește alegătorul suveran!

Ionuț
Țene

DDe câteva zile ob-
serv o agitație politică de la
cele mai înalte niveluri până
la remarcile de pe facebook
și forumuri de a se persifla
alegătorul român pentru
votul dat în 5 iunie la
alegerile locale. Ca hienele
s-au aruncat politicienii
corupți și agenții de
influență soroșiști să atace
în mass-media și facebook
pe românii care au votat,
jignindu-i, ba că sunt proști,
ba că au fost bătrâni, ba că
nu au cultură, ba că nu știu
să voteze, ba că
empatizează cu penalii care
au candidat. Se induce în
subsidiar ideea că românii
nu știu să voteze, iar
românul „e prost” dacă nu
votează ce ne spune am-
basada SUA, DNA sau
Mama Omida de la Brux-
elles.

Este un atac murdar
atât la democrație cât și la
exprimarea constituțională a
votului suveran, atunci când
rezultatele votării nu core-
spund cu păpușarii din

spatele noi politici a partidu-
lui de onegiști Alba ca
Zăpada, la care lucrează
celebrul trinom. Culmea tu-
peului a avut-o președintele
Klaus Iohannis, care era cât
pe aici să nu mai ajungă să

voteze, atât de mult la in-
teresat de votul românilor
de duminică înainte de a
pleca în încă o delegație de
lux, de data aceasta în Lux-
emburg. Klaus Iohannis la
un pahar amical de
șampanie diplomatică a de-
clarat ca va face o analiza la
întoarcerea în România.
Președintele a confirmat in-
direct și informațiile potrivit
cărora a fost foarte deranjat
de rezultatul obținut de

PNL. Șeful statului a co-
mentat si faptul ca alegerile
au fost câștigate și de mai
multi primari care au prob-
leme penale, afirmând că
inclusiv la Luxemburg a fost
întrebat despre acest lucru.

Uite cine vorbește
de penali și oferă lecții de
morală, Klaus Iohannis care
instanțele din România i-au
luat două case însușite prin
fals la Sibiu, un președinte
acuzat prin anii 90 că a trafi-
cat copii? Nu i-au apărarea
primarilor penali din Româ-
nia, dar unii dintre aceștia
încă nici nu au fost trimiși în
judecată, fiind victime ale
unui heirupism procurăresc
ce pare suspect în ochii

românilor, că a fost con-
damnat din afara țării.
Comunitățile locale au votat
cu acei primari care au făcut
ceva bun și util pentru
orașul lor. Sigur există
excepții, ca Cherecheș la

Baia Mare sau Scripcaru la
Brașov, unul fiind în
pușcărie, iar altul în fază
avansată de cercetare, și nu
trebuiau votați. În rest toată
stima mea față de
alegătorul român care nu a
votat gargară, ci a ales pri-
mari care au realizări pentru
comunitățile lor. Nu poți să
zici că Olguța sau Boc nu
au realizări pentru municipi-
ile pe care le păstoresc și nu
ar fi meritat să fie votați.

Nu cred că românii
au nevoie să vină Iohannis
să le spună cu cine să
voteze, nici Soros, nici am-
basada SUA, nici Bruxellul.
Românii au dreptul obținut
prin sânge la revoluție ca să
fie liberi și să voteze cu cine
le dictează conștiința. Bravo
lor! Revin la situația de la
București. La urma urmei a
ieșit primar o jurnalistă
tenace, o femeie frumoasă
și deșteaptă, prima din isto-
ria Bucureștilor, să vedem
ce face. Era preferabil can-
didatul tehnocraților de im-
port sau a lui Soroș să iasă
primarul general al capi-
talei? S-au ăla de la ALDE
care milita să se dărâme
Catedrala Mânturii Neamu-
lui, el fiind mai catolic ca și
Papa? Istoria m-a învățat că
românii nu sunt așa de
proști cum cred unele ong-
uri finanțate de la Brux-
elles.Peste patru ani dacă
nu ne plac candidații aleși îi
vom schimba, dar nu avem
dreptul să ne batem joc de
dreptul constituțional al
românilor de a vota liber și
independent.

●


