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„Muzica are puterea de a ne

apropia de esenţa lucrurilor şi de

a atinge mai mult rădăcina

fiinţei umane.” 

- Mihai Eminescu
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Drama unui posibil postUE: Drama unui posibil postUE: 
din nou „vecini” cu un țar și un sultan…din nou „vecini” cu un țar și un sultan…

Cezar Adonis
Mihalache

DDacă, în 2014,
Rusia ar fi avut în spatele
„liniilor” câteva milioane de
refugiați, de care să se
folosească în timorarea și
șantajarea Europei, în mod
cert nu s-ar fi oprit doar la
anexarea Crimeei… Turcia
are însă această „resursă”.
O rezervă „de siloz”, de in-
vadare „pașnică”, pe seama
criteriilor „umanitare” pe
care mințile bolnave și
trădătoare ale Uniuni Eu-
ropene le-au acceptat și
impus sub forma

amenințărilor la adresa pro-
priilor cetățeni, și, pe care,
în contextul actualului val de
teroare din marile capitale o
poate folosi ca pe un
cartonaș roșu. Acela al
dezrădăcinării unei întregi
Europe.

O destrămare
realizată printr-o teroare nu
neapărat semănată de noii
veniți, dar bine plasată la
nivelul mentalului colectiv în
sarcina acestora, pentru că
teroarea este semănată,
până acum cel puțin, prin
musulmani rezidenți ai Eu-
ropei (pentru că este greu a-
i mai numi „cetățeni ai
Europei” pe acești musul-
mani aflați la a doua
generație pe bătrânul conti-
nent, dar îndoctrinați 
în aceeași mentalitate
primitivă a primei și singurei
legi pe care o acceptă,
„sharia”), iar „întregirea” lor
grație imensului val de
refugiați nu pare decât a le
fi încurajat radicalizarea.

De altfel, poate că
precedentul Crimeea nu a
fost deloc întâmplător, iar
dacă Rusia nu și-a reîntregit
imperialismul sub forma

vechiului URSS, îl poate re-
formula, ca de la țar la sul-
tan!, sub forma unei uniuni
ruso-turce. În care Crimeea
să devină linia de
demarcație continental
maritimă a Mării Negre, nu
ca „lac rus”, ci lac ruso-turc
(și pe care eventual să o al-
terneze, ca „protectorat”, o
dată la câteva decenii).

Și nu va fi nimic
magnific într-o Europă a vi-
itorului care să aibă la
granițe un țar și un sultan!
Asta dacă îi va avea ca
„vecini” și nu va fi, la rându-
i, îngropată într-o „federație”
a pașalâcurilor redesenate
pe harta unui atât de hulit,

chiar din interior, „imperiu”
european al Statelor Unite
ale Europei.

Istoria a mai con-
semnat astfel de construcții
monstruoase… Diferă poate
doar factorul de aglutinare a
unor asemenea posibilități
de întrupare a unor aberații
ale istoriei de care ne mirăm
mai apoi. Pentru că acum
nu mai este vorba de som-
nul rațiunii. Și nu încape nici
măcar un scuzabil procent
al unui nevinovat „doar”.
Acum suntem în fața unei
redesenări a hărților făcută
cu buna știință a actorilor
dar și „privitorilor”. Și e din
ce în ce mai puțin probabilă
și acceptarea, cel puțin la
nivelul marilor cancelarii eu-
ropene, din cauza timorării.

Evident, suntem la
începutul unei noi
construcții. Dar Europa stă
supusă, docilă și părtașă,
depinde din ce colț al
bătrânului continent privim,
la felul în care sultanul ne-
magnific își vântură iata-
ganul. Zdrobește punct cu
punct pilonii societății mod-
erne, atât de greu înfăptuite,
suspendă convenția drep-

turilor omului, demite și
aruncă în închisoare mem-
brii formatori ai oricărei
societăți, dascălii și
jurnaliștii, timorează brațul
legislativ, printr-un exercițiu
de forță la adresa a mii de
judecători turci, și își supune
brațul executiv-punitiv, prin
epurarea și reorganizarea
instituțiilor de forță ale stat-
ului post-atatürk. Iar în tot
acest timp Europa doar
sâsâie ceva neinteligibil…
Nu are curajul nici măcar să
mormăie, darămite să se ia
de guler cu sultanul.
Speriată pesemne că, dacă
dă turcul drumul la refugiați,
nu o va salva nici măcar

scufundarea podurilor de
peste Bosfor.

Și este un exercițiu
voit sfruntat, acela în care
președintele turc, în vreme
ce „negociază” cu UE ridi-
carea vizelor pentru
cetățenii turci, în paralel
anunță intenția de acorda…
cetățenia turcă celor
aproape trei milioane de
refugiați pe care îi are în
„silozul” de carne umană.

Ce vom face noi?
Probabil, (și) ce (ne) va zice
turcul… Pe principiul, capul
ce se pleacă iataganul nu-l
taie… Pentru că, într-
adevăr, cu actualii „lideri”,
suntem prea mici pentru un
complex de fapte atât de
mare… Și vom rămâne cap-
tivi într-o nouă ecuație,
poate turco-ruse, a
acceptării umilinței după zi-
cala completă: „Capul ce se
pleacă sabia nu-l taie,/ Dar
cu umilinţă lanţul încon-
voaie“.

●

Adio, Adio, 
NATO?!NATO?!

Ionuț
Țene

CCriza din Turcia a
schimbat definitiv situația
geopolitică din această parte de
lume. Când generalii și coloneii
armatei turce, comandanți de
baze NATO în Turcia sunt
arestați și condamnați la moarte
de regimul Erdogan, care se
islamizează pe pe zi ce trece,
destrămarea alianței nord-at-
lantice în această parte de lume
e doar o chestiune de timp. Am
trait-o s-o vedem și pe aceasta:
unitățile NATO luate cu asalt de
poliția lui Erdogan,
percheziționate la sânge și
comandanții militari turci arestați
și bătuți în fața colegilor ameri-
cani, care priveau neputincioși, e
dovada că Turcia nu mai este în
NATO de facto. Bazei americane
de la Incirlik i s-a tăiat curentul
electric, iar avioanele NATO sunt
ținute la sol pentru a nu se mai
bombarda Statul Islamic, care
face afaceri cu petrol împreună
cu fiul lui Erdogan.

Putem spune că rolul
Turciei în NATO început cu anul
1952 și s-a încheiat în epoca Er-
dogan. Președintele turbat pe
puciști i-a arestat și pe cei doi
piloți turci care au doborât
avionul rusesc Suhoi acum
câteva luni, acuzându-i că au
acționat la ordinele lui Gulen
pentru a înrăutății relațiile cu
Rusia. Erdogan a anunțat deja o
alianță politico-militară cu Rusia,
Siria și Iranul, cu acceptul și co-
laborarea tacită a israelului. O
nouă ordine geopolitică se
crează în Orientul Mijlociu fără
SUA și NATO. Marea Neagră va
deveni un ”lac turco-rusesc” prin
care navele de război americane
nu mai pot intra pentru că Turcia
controlează Strâmtorilor și va
avea grijă să respecte cu
sfințenie Convenția de la Mon-
treaux din 1936, în care fregatele
altor state decât cele riverane nu
prea mai au ce căuta în zonă.
Constanța va rămâne izolată, iar
furniturile militare NATO vor
ajunge tot mai greu la baza de la
Mihail Kogălniceanu. Dar sur-
priza vine acum și din partea
SUA. Se pare că și americanii se
arată tot mai dezinteresați de
zona Mării Negre și estul Eu-
ropei, în ciuda propagandei de
tip Soroș și CNN. Surpriza ne-a
făcut-o Donald Trump candidatul
dreptei republican la convenția
politică a partidului său în care a
fost nominalizat la președinția
SUA. Donald Trump a fost brutal
de sincer. Poate e mai bine așa
decât să fie perfid sau ipocrit ca
madame Clinton. Candidatul re-
publican a dat direcția politicii ex-
terne SUA în Europa de est:
neimplicare și părăsire a
națiunilor europene ca în 1945 la
Yalta. Donald Trump a declarat
că dacă este ales președinte ar
putea abandona garanția de a

proteja alte state membre
NATO.Într-un interviu pentru
New York Times, Donald Trump
a spus că SUA ar sări în ajutorul
aliaților doar dacă „aceștia și-ar
îndeplini obligații față de noi”.
Tratatul NATO precizează, la ar-
ticolul 5, că în cazul în care unul
dintre statele membre este ata-
cat, celelalte îl apără în afața at-
acurilor, amintește BBC News.
Întrebat despre agresiunea
Rusiei față de state membre
NATO, din regiunea baltică,
Trump a declarat că SUA ar
putea abandona protecția pe ter-
men lung oferită de SUA pentru
astfel de națiuni.Candidatul con-
troversat al republicanilor pentru
prezidențialele din noiembrie a
mai spus că, dacă va fi ales, nu
va face presiuni asupra aliaților
SUA în ceea ce privește revoltele
sau opoziția politică sau
libertățile civile, susținând că
SUA trebuie „să-și rezolve prob-
lemele interne” înainte de a „da
lecții” altor națiuni. El a continuat:
„Uitați-vă ce se petrece în țara
noastră. Cum am putea da lecții,
când oamenii împușcă polițiști cu
sânge rece?”. Întrebat despre
lovitura de stat din Turcia, de
vineri, candidatul republican l-a
lăudat pe președintele turc,
Recep Erdogan, criticat de unii
lideri occidentali din cauza con-
ducerii sale tot mai autoritare.
Rețineți ce a spus candidatul cu
șase reale la președinția SUA:
”Întrebat despre agresiunea
Rusiei față de state membre
NATO, din regiunea baltică,
Trump a declarat că SUA ar
putea abandona protecția pe ter-
men lung oferită de SUA pentru
astfel de națiuni.” În traducere
liberă, dacă Rusia va ataca țările
baltice, în extensie cu alte țări
europene, SUA nu se va băga să
le protejeze, ci se va plia pe re-
zolvarea propriilor probleme in-
terne foarte grave.

Asistăm la o revenire la
politica neintervenționistă din anii
30. În caz că Rusia atacă putem
avea surpriza ca SUA să nu
apeleze la articolul 5 dint tratatul
nord-atlantic. Singura noastră
șansă reală de a ne păstra
independența, suveranitatea și
unitatea teritorială este să nu mai
credem în mitul NATO și să ne
organizăm și înarmăm, iar rein-
troducerea serviciului militar
obligatoriu să devină o realitate
necesară și protectivă, la pachet
cu buna vecinătate. Criza din
Turcia a arătat clar că NATO nu
mai există de facto, a rămas
doar de jure, dar până când?
Până vine Trump la președinția
Americii și își va retrage trupele
din estul Europei. Poate un nou
târg de la Yalta s-a făcut ca în
1945 și noi nu știm. Rusia e tot
mai aproape și soldații americani
ne privesc ca pe cei turci când i-
a arestat Erdogan la Incirlik.

●



Firea românilor 3

Paradoxul tragediilor noastreParadoxul tragediilor noastre

George
Petrovai

- dialog cu doctorul 
Mihail NOICA -

PPe domnul Mihail
NOICA l-am cunoscut în urmă
cu puțin timp și într-un mod
aparte. Mai exact prin inter-
mediul internetului, dovadă că
acesta folosește și la altceva,
nu numai la postarea mizeriilor
umane de felul bârfelor, canca-
nurilor și insanităților pseudo-
culturale. Pur și simplu într-una
din zile m-a sunat, spunându-
mi că-i unul din fanii mei
(citește cu mult interes scrier-
ile mele apărute în diverse
publicații din țară și străinătate)
și că-și dorește foarte mult un
exemplar din cartea mea Cu-
vinte-ncumințite, carte pe care
a căutat-o prin librării și bib-
lioteci, dar – cu tot efortul
depus – nici c-a dat de urma ei.
I-am explicat pe îndelete că,
din puținii bani primiți ca spon-
sorizare de la prietenii devotați,
pot să scot doar un tiraj de or-
dinul sutelor de exemplare și
că acestea au trei invariabile
destinații: (1) spre câteva bib-
lioteci din țară, unde ajung prin
grija editorului; (2) spre rude,
prieteni de-o viață și unele
cunoștințe interesate de
producțiile mele spirituale; (3)
patru-cinci exemplare în oblig-
atoria colecție a autorului. Ăsta
a fost începutul. Apoi, după
alte reconfortante convorbiri la
telefon și schimburi de mesaje
pe internet, i-am trimis un ex-

emplar din cartea dorită, iar
domnia-sa mi-a expediat un
exemplar din cartea-album
Neamul Noica, al cărei autor
este inginerul Nicolae Șt.
Noica, fratele mai mic al dom-
niei-sale și fost ministru al
Lucrărilor Publice și Amenajării
Teritoriului în perioada 1996-
2000. Așa s-a născut ideea
unui dialog amplu și sistemati-
zat...

*

- Domnule doctor, aflu
din cartea-album că rădăcinile
neamului Noica încep, potrivit
Diatei (Testamentul) lui Ilie
Dogaru din 10 februarie 1825,
cu Ghencu (Gheorghe), copilul
înfiat de Anica, zisă baba
Noica, și soțul ei Ilie Dogaru,
cel care va fi numit de vecini
Ghencu al babei Noica și în
cele din urmă Ghencu Noica.
Vă simțiți mai atașat de nea-
mul Noica așa cum l-a
plămădit Dumnezeu, ori de
exponenții străluciți ai familiei,
așa ca tatăl dumneavoastră,
urologul Nicolae I. Noica sau
filosoful Constantin Noica?

- Mă simt atașat în
primul rând de exponenții fam-
iliei, dar și de neamul Noica,
așa cum l-a plămădit Dum-
nezeu.

- Nicolae Titulescu
opina că „forța României o fac
familiile în genul Ottescu și
Noica, una o familie de profe-
sori, cealaltă de agricultori”.
Sunteți de aceeași părere cu
Titulescu? Spre ce se
îndreaptă lumea noastră,

acum după șubrezirea funda-
mentelor familiei tradițio-
nale (necredință, concubinaje,
căsătorii împotriva firii) și, în
final, după dispariția totală a
acestor fundamente?

- Nu sunt de aceeași
părere cu Nicolae Titulescu.
Familia Noica nu a fost numai
o familie de agricultori. A avut
în componența ei iluștri medici,
filosofi și profesori. Voi da în
acest sens câteva exemple:
marele filosof Constantin
Noica, profesor dr. Dumitru
Noica, șeful clinicii de neurolo-
gie de la Spitalul Militar și, în
același timp, apreciat de foarte
mulți neurologi străini cu care
a lucrat la Paris. De altfel, chiar
i s-a propus să rămână
acolo… Este cunoscut în neu-
rologie și pentrul semnul
Noica, pe care l-a descris. A
fost în aceeași serie cu marele
neurolog prof. dr. Gheorghe
Marinescu.

Aș continua cu prof.
dr. Nicolae Noica, cel care a
condus clinica de urologie de
la Spitalul Panduri, si – desigur
- nu pot să-l uit  pe tatăl meu,
dr. Ștefan Noica, eminent
medic primar chirurg - a con-
struit un nou spital în orașul
Roșiorii de Vede, spital pe
care, de altminteri, l-a și con-
dus. Nu-l voi omite nici pe
fratele meu mai mic, prof. univ.
ing. Nicolae Noica , cel care a
fost ministrul Construcțiilor și
Lucrărilor Publice între anii
1996-2000. Foarte procupat de
istoria construcțiilor, nu doar că
a predat și continuă să predea
acest curs ce se bucură de

mare audiență, dar a scris mai
multe cărți cu această temă. În
ceea ce privește partea a doua
a întrebării (familia și viitorul ei,
așa cum just l-ați ilustrat),
vreau să vă spun că de felul
meu sunt un optimist, motiv
pentru care cred cu 
tărie că fundamentele familiei
tradiționale nu vor dispărea cu
una, cu două, după cum speră
oribila grupare a necreștinilor
și anticreștinilor…

- Andrei Pleșu, sem-
natarul Cuvântului însoțitor al
cărții, subliniază „buna
creștere, amenitatea, altruis-
mul și încăpățânarea de a face
ce e de făcut cât mai bine cu
putință” în portretul moral-spir-
itual al neamului Noica, pe
care-l schițează pe baza bo-
gatului material uman furnizat
de cei trei descendenți direcți
ai familiei: inginerul Nicolae Șt.
Noica, autorul lucrării, urologul
Nicolae Noica și filosoful Con-
stantin Noica, omul despre
care afirmă că i-a schimbat
viața. Vă regăsiți în acest
portret general al Noicaleștilor?

- Desigur, căci gena își
spune cuvântul. Evident, cu
inerentele diferențe caractero-
logice, care conferă personali-
tate indivizilor din același
neam.

- Cât v-a dăunat în pe-
rioada bolșevică faima familiei
Noica și cât v-a ajutat în timpul
vieții moștenirea genetică a
neamului, precum și conștiința
apartenenței la o veche și
ilustră familie românească?

- Perioada bolșevică a
dăunat foarte mult familiei

Noica prin arestări (tatăl meu,
unchiul meu, filosoful Constan-
tin  Noica, și alți membri ai nea-
mului), prin domiciliul forțat
impus majorității familiilor din
neamul nostru, precum și prin
greutățile întâmpinate de
vlăstarele tinere ale familiei la
examenul de admitere în facul-
tate. Dar moștenirea genetică
a neamului și conștiința
apartenenței la această veche
și ilustră familie românească
ne-a ajutat să trecem cu bine
peste toate suferințele amintite
mai sus.

- Cu atâtea modele
vrednice de stimă în familia
Noica (înrudită cu familia
Ottescu), cum vi se pare
afirmația năucitoare din capi-
tolul cinci a lui Constantin
Ottescu: „Nu ne trebuie mod-
ele, decât să avem ce
dărâma”?

-  Nu sunt de acord cu
surprinzătoarea afirmație a
marelui profesor și scriitor
Constantin  Ottescu. Pesemne
că a utilizat acest paradox cu
gândul la tragediile provocat
de bolșevism în marile familii
românești… Căci fără modele
și fără vrednici înaintași, acest
popor (ca, de altminteri, oricare
popor) nu numai că nu se
poate dezvolta, dar practic nu
mai are viitor! Fiecare
disciplină și-a avut mentorii săi,
care au creat o școala de
specialiști în domeniul respec-
tiv.

●

Ilie Năstase, marele campion pentru care jocul de tenis a fost, Ilie Năstase, marele campion pentru care jocul de tenis a fost, 
mai presus de orice, o joacă!mai presus de orice, o joacă!

Ion
Coja

CCu ani în urmă am
scris un text despre Dobrin.
Țineam mult la prințul din
Trivale. Eu însumi am jucat
fotbal binișor! Pe plaja de la
Trei Papuci… Unde jucam
desculți și controlul mingiei se
făcea într-o comuniune totală
picior-mingie. Când m-am dus
la o selecție, la echipa de ju-
niori a PCA, și mi-au dat să
încalț niște ghete cu cram-
poane, veritabili saboți de
lemn, nu am mai simțit deloc
mingia, iubirea mea totală la
acea vârstă! M-am lăsat
păgubaș să mai 
joc fotbal încălțat, adică
instituționalizat… Și m-am
mulțumit cu ce-mi oferea fot-
balul pe nisip, desculț…
Doamne, ce plăcere! Ce
desfătare! Încă mai țin minte
faze din acele meciuri fără
spectatori, cu mine, firește,
golgheter! Eu făceam echipa
clasei!… Ce memorabil a fost
meciul cu echipa clasei, mai
mare cu un an, a lui Ică
Ioachim Popescu!… Os,
fratele mai mic al lui Mac
Popescu! Era mai bun decât
mine, cu toate astea eu am
dat ambele goluri. Scor final,
1 – 1!…

De la Ică Popescu, la
un moment dat coechipier cu

Dobrin, am aflat detalii și de-
spre caracterul frumos al Gâs-
canului… Din pricina aceasta
a ajuns deseori în conflict cu
unii oficiali ai fotbalului nostru,
și mai ales cu acel antrenor
vestit pentru o singură
ispravă: nu l-a băgat pe Do-
brin să joace la campionatul
mondial din Mexic!

În articolul meu, trimis
revistei „Argeș”, făceam o
comparație între Ilie Năstase
și Nicolae Dobrin, atât de
asemănători ca talent sportiv,
dar și ca stil de comporta-
ment! Talentul, valoarea, îi
făcea pe amândoi să se
poarte ca niște oameni liberi,
cărora nu le păsa nici măcar
de rezultatul meciului:
frumusețea jocului îi captiva
mult mai mult! Pentru o
mingie jucată cum nu o mai
jucase nimeni nu le părea rău
să piardă ghemul sau chiar
meciul! Jucau amândoi, în
mod evident, pentru plăcerea
de a juca, iar tenisul / fotbalul
se arăta prin ei mai frumos
decât fusese până atunci! Îl
iubeam pe Dobrin căci de
multe ori făcea cu mingia ce
eu nici măcar nu-mi imagi-
nasem că se poate face!…

Fără să fi jucat tenis
vreodată, nu-mi era greu să-
mi dau seama că Năstase era
din aceeași stirpe! Tenisul s-a
jucat într-un anumit fel până la
Năstase! După aceea s-a

jucat altfel!.. Și a devenit mai
atrăgător, mai spectaculos!
Cu Năstase tenisul saltă într-o
„etapă nouă de dezvoltare”!
Tenisul ca joacă, nu numai ca
joc! Cam asta ar fi definiția
noutății aduse de Năstase!…
A „revoluției” pe care a provo-
cat-o în tenis”! Aș zice, proto-
cronizând, că Ilie Năstase a
prezentat lumii varianta
românească a tenisului!…

Cam asta făcea și
Dobrin, dar nu a avut șansa
de a impune stilul său pe plan
internațional, de a schimba
viziunea asupra fotbalului! În
jocul lui Dobrin, ca și la
Năstase, nu era nici urmă de
încrâncenare împotriva adver-
sarului, nicio disperare că vic-
toria va fi a celuilalt! Dobrin,
dacă-mi aduc aminte, n-a
faultat niciodată după ce i s-a
luat mingia! Și nici n-a simulat
faulturi imaginare! A fost de-
seori tăvălit, dar nu s-a tăvălit
niciodată pentru impresia
artistică!…

Năstase, Ilie Năstase,
copil fiind a bătut și mingia pe
maidan, adică a jucat și fotbal,
unde s-a arătat la fel de talen-
tat! La un moment dat se pare
că a trebuit să aleagă între
fotbal și tenis! Și a ales
tenisul! De ce oare?!

Fotbalul este un joc
de echipă! Ai nevoie de zece
coechipieri, iar pe aceștia îi
alege antrenorul! Ca jucător

de fotbal ești la mâna
antrenorului, chiar dacă ești
Dobrin!… Dar în tenis nu de-
pinzi decât de prestația ta de
pe teren!… Ce s-ar fi ales din
Năstase dacă prezența sa pe
teren ar fi fost decisă de un
Angelo Niculescu, de
hachițele acestuia, iar nu de
rezultatele de pe teren! Pe
mâna lui Dobrin se câștigase
calificarea la Mondialul din
Mexic, unde Dobrin n-a jucat
niciun minut!… A fost ca și
cum Năstase s-ar fi calificat în
finala unui mare turneu și
antrenorul ar fi trimis pe teren
alt component al „echipei” să
dispute finala!…

Norocul lui Năstase –
și al nostru, acesta a fost: a
ales un sport în care te des-
curci numai de unul singur!
Nu depinzi de niciun frustrat
care a ajuns antrenorul unei
naționale și prima sa grijă e să
arate că se descurcă și fără
„vedete”! Altminteri, dacă ar fi
ales fotbalul, Ilie Năstase, cu
spiritul său de „cavaler fără
lege”, aș zice de haiduc, nu ar
fi știut să intre pe sub pielea
antrenorului, să-i care gea-
mantanul prin gări și aeropor-
turi ca să prindă echipa!…

Sigur, este important
antrenorul și la tenis! Dar nu
el face echipa! Nu există
echipă de tenis cu care te în-
scrii la un turneu! Turneele
sunt individuale! Nu

antrenorul de la București sau
federația decide cine participă
sau nu la Wimbledon!

Nu insist asupra
răului făcut în fotbalul româ-
nesc de tagma antrenorilor, a
selecționerilor. Voi relua
subiectul! Dar azi e zi de
sărbătoare pentru sportul
românesc și nu vreau s-o
stric!

Ilie Năstase - 70 de
ani! Părea că va rămâne pe
vecie tînăr și ferice!… Fără să
ne cunoaștem în persoană,
când îi văd pe ecran zâmbe-
tul, rămas același, îmi vine să
mă mir: Domnule, dar omul
ăsta e chiar ferice! Și o merită
mai mult decât oricare altul
pentru câtă lume a făcut
fericită pe vremea când, vorba
poetului Tudor George –
Ahoe, în sonetul dedicat lui
Ilie Năstase, Ilie al nostru ne-
a rămas în minte și suflet
baletând elegant și dezinvolt
„într-un viscol de mingii”! Ce
imagine! Ce campion!

●
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Nevoile mari ale României de astăziNevoile mari ale României de astăzi

Vasile
Lechințan

PPatria noastră,
România – folosesc sin-
tagma „patria noastră” pen-
tru că mulţi vorbesc de
„România” ca şi cum s-ar
distanţa de acest leagăn al
strămoşilor noştri, leagăn al
devenirii noastre istorice, ca
şi cum nu am mai avea o
patrie, aflaţi acum în malax-
orul Uniunii Europene –
aşadar, patria noastră se
află astăzi – ştie toată
lumea – într-o situaţie ex-
trem de grea, ceea ce
afectează zi cu zi întreaga
naţiune română: foarte mulţi
fii ai naţiunii au plecat peste
graniţă pentru a-şi realiza vi-
surile de formare a
personalităţii lor şi alţii pen-
tru a-şi câştiga existenţa, lu-
crând cele mai grele munci,
ţara este prădată de indus-
tria proprie, agricultura se
zbate în nesiguranţa
proprietăţii, sănătatea şi
învăţământul în lipsa
tehnologiei de ultimă
generaţie şi în atâtea alte el-
ementare lipsuri, cultura nu
este finanţată cu sume
demne de ţelul cel nobil al
ei, iar viaţa politico-
administrativă este de
ruşinea Europei civilizate
pentru pecetea impusă deja
de marii jefuitori ai banului
public.

Care sunt, aşadar,
nevoile mari ale României
de astăzi? În primul rând
avem nevoie de oameni in-
tegri şi buni profesionişti în
administraţie şi politică. An
de an universităţile de stat
scot tineri educaţi la facultăţi
de studii politice, cu o
pregătire serioasă. Statul
român este responsabil de
atragerea lor în adminis-
tratie şi politică. Trebuie să
fie eradicată pentru tot-
deauna politica de gaşcă a
partidelor politice, care
promovează pe liste nulităţi
care susţin cu bani cam-
paniile electorale, ajungând
ca în Parlamentul României
şi în Parlamentul european
să nu fie reprezentanţi ai
României, ci ai găştilor
politice sau persoane im-
puse de mai marii zilei. 

Aşadar România
are nevoie de o democraţie
reprezentativă şi nu o
democraţie de gaşcă. La
Marea Unire de la 1 De-
cembrie 1918 naţiunea
română era reprezentată de
cei mai buni fii ai ei. De ce
astăzi să fie reprezentată de
cei care ne-au făcut de
ruşine şi de cei care au furat
banul public. Avem modelul
1918, avem astfel în faţă, în
permanenţă, un ideal, pen-

tru totdeauna, şi mai ales
acum, în preajma Cente-
narului Marii Uniri.

În alt plan, cel eco-
nomic, Justiţiei îi revine
sarcina uriaşă de a restabili
ordinea şi dreptatea,
naţiunea trebuie să ştie cum
s-au devalizat unităţi eco-
nomice de prestigiu, cum au
obţinut străini şi cetăţeni
români unele bunuri ale
statului şi ale naţiunii iar
politicienii şi reprezentanţii
statului să ne spună de ce
România, românii nu mai au
industrie proprie şi am ajuns
– după cum se spune – o
colonie în acest sens.
Justiţia să cheme în faţa ei
şi pe investitorii străini care
au făcut proiecte ruinătoare
pentru statul român
(autostrăzi, Roşia Montană
etc).

Tot Justiţiei îi revine
altă sarcină uriaşă în faţa
naţiunii, aceea de a cerceta
toate aşa-zisele retrocedări
către vechii proprietari,
unde s-au întâmplat fapte
de-a dreptul monstruoase,
iar unele „retrocedări” pe
nedrept către Bisericile
maghiare din Transilvania
au jignit profund pe românii
transilvăneni şi memoria lor
istorică, pentru că i-au ex-
clus pe români din istorie şi
din centrele oraşelor transil-
vane: Cluj-Napoca, Târgu
Mureş, Miercurea Ciuc.
Odorheiu Secuiesc, Târgu
Secuiesc etc, au purificat de
români instituţii care
niciodată n-au fost, în isto-
rie, pur maghiare, creându-
se astfel, în România,
artificiale Ungarii mici, sub
ochii celor de la conducerea
României şi sub ochii gen-
eroasei Uniuni Europene.
De aceea este extrem de
important ca Justiţia să fie
liberă, ca în Statele Unite
ale Americii şi în alte
democraţii mari, şi nu
supusă, obedientă dictaturii
mai marilor zilei, care îşi
tem viitorul politic.

În planul economiei
agriculturii, este extrem de
necesar ca statul român să
rezolve problema
proprietăţii agricole. Statul i-
a deposedat de pământ pe
ţărani, statul este respons-
abil pentru reaşezarea
proprietăţii pe baza cărţilor
funciare în România. Statul
să facă în mod gratuit toată
cadastrarea în România. Tot
cu referire la proprietate, în
special la proprietatea
funciară, trebuie stopată
vinderea pământului la
străini, care se face în
condiţii mai mult de sărăcie
şi de lipsa cărţilor funciare,
deci dintr-o constrângere de
conjunctură. Trebuie să
luăm exemplul unor state
demne ale Europei în acest

sens.
Referitor la

sănătate, învăţământ şi
cercetare nevoile sunt
uriaşe. Până când să
rămână România fără
tehnologii de ultimă
generaţie pentru a fi ajutat
omul în ţara lui când are
nevoie de o intervenţie pen-
tru sănătate? Până când
studenţii români de la
universităţile din ţară să fie
lipsiţi de asemenea
tehnologii pentru a se
pregăti în profesiunea lor?.
Este oare rezonabil statutul
acesta perpetuu de ţară
lipsită de asemenea per-
spective în ştiinţă şi
tehnică? Întrebarea este
bună şi pentru conducerea
Uniunii Europene, al cărei
membru cu drepturi depline
suntem.

Poate cele mai mari
nevoi pe care le are Româ-
nia în preajma Centenarului
Marii Uniri sunt cele în
domeniul Culturii. Guver-
nele anterioare au abonat
UDMR-ul la conducerea
Culturii naţionale, spre
ruşinea guvernanţilor de
atunci şi a noastră. S-au
restaurat castele ale grofilor
de odinioară şi singurele
urme materiale ale trecutu-
lui românesc din satele
noastre zac în ruină, mă
refer la bisericile de lemn. În
ele trăiesc chipurile bunilor
noştri strămoşi şi aztăzi sunt
părăsite şi se degradează zi
cu zi. Din păcate Ministerul
Culturii nu are o strategie de
investiţii în acest sens, din
păcate şi unii preoţi se
mulţumesc cu punerea ter-
mopanelor la bisericile noi şi
la luxul caselor parohiale, în
timp ce se distrug picturi şi
obiecte de artă din secolele
vechi ale românismului, de
care are nevoie nu numai
conştiinţa noastră dar şi cu-
riozitatea legitimă a euro-
peanului de a vedea cum au
trăit strămoşii noştri. Oare
putem noi întâmpina Cente-
narul Marii Uniri cu astfel de
situaţii?

Am semnalat şi cu
alt prilej că suntem încă fără
o Enciclopedie a României,
aşa cum au enciclopedii de
zeci de volume toate ţările
civilizate. Am semnalat că
Ungaria are o Enciclopedie
de 20 de volume, scoasă re-
cent, cu o ţinută grafică
excepţională, în culori, dar
din păcate, toate referirile la
localităţile româneşţi din
Transilvania şi la multe
evenimente istorice transil-
vane au o tentă
propagandistică maghiară
cu multe falsuri şi omisiuni.
Cercetătorul străin nu are,
din păcate, un răspuns
românesc în această
privinţă.

De Centenerul Marii
Uniri nu este nevoie mai
mare pentru România decât
reunificarea cu Republica
Moldova. Cuvântul Moldova
face parte din patrimoniul
naţional al românilor. Până
şi străinii sunt exasperaţi de
lipsa de inspiraţie, de tact,
de tactică a politicienilor
celor două guverne şi state
în problema reunificarii teri-
toriilor româneşti. La 6 ian-
uarie 2016, preşedintele
Republicii Federale Ger-
mane, Joachim Gauck, s-a
interesat care este procen-
tul celor de peste Prut care
îşi doresc Unirea cu Româ-
nia. Avem nevoie de demer-
suri clare în acest sens,
întreprinse atât de politi-
cieni, cât şi de fiecare
cetăţean, şi nimeni să nu se
caţere pe acest ideal pentru
că va fi supus oprobiului
public, totul trebuie făcut cu
discreţie şi demnitate. De
asemenea, sprijinirea
românilor de peste graniţă
şi din întreaga diasporă să
fie o cauză naţională
permanentă, atât din partea
statului, cât şi din partea
asociaţiilor culturale şi a tu-
turor cetăţenilor.

Tot cu ocazia Cente-
narului Marii Uniri este
nevoie să fie schimbat sim-
bolul Transilvaniei din stema
României, unde nu
figurează poporul român din
Transilvania – o situaţie
cumplit de ruşinoasă, care
trenează de atâta timp, în
stemă sunt reprezentaţi
doar ungurii, saşii şi secuii,
după o hotărâre a Dietei no-
biliare transilvane de pe la
mijlocul secolului al XVII-
lea.

În ceea ce privește
monarhia, România este
republică şi trebuie ca statul
să nu mai susţină cu niciun
ban propaganda monarhică
şi instituţiile monarhice, iar
la Televiziunea Română să
nu se mai includă, fără a fi
plătite ca orice reclamă,
emisiuni monarhiste, iar da-
toriile fiscale, „monarhia” să
şi le achite cu acurateţe şi
promptitudine faţă de stat.
Într-o ţară cu atâtea lipsuri
crunte, statul nu-şi poate
permite să acorde privilegii
unor cetăţeni ai ei din
Republică. Nu pot fi, ca în
Orwell, unii mai egali ca
egalii.

În privinţa demer-
surilor tot mai insistente ale
unor reprezentanţi ai
minorităţii maghiare şi a
unor oficiali din Ungaria de
destrămare a statului român
şi de înfiinţare a unei au-
tonomii pe criteriul etnic
maghiar, statul român, prin
pârghiile sale, trebuie să
acţioneze împotriva acestor
acţiuni, să descurajeze în-

demnurile la ură etnică, să
promoveze acele activităţi
care duc la pace, la armonie
interetnică, la toleranţă.
Sunt de condamnat toate
acele cedări făcute de gu-
vernele anterioare de tristă
amintire, care au dus la
purificări etnice de români în
unele instituţii ale statului
român de pe teritoriul
României. Aici vom reveni
cu cazuri concrete şi de-
osebit de condamnabile. Tot
astfel, reforma
administrativă să nu fie un
prilej de creare a unei
regiuni autonome maghiare,
de tipul celei staliniste.

De asemenea, de
Centenarul Marii Uniri să se
pregătească o serbare
fastuoasă dar demnă, cu
simbolistica aferentă istoriei
noastre naţionale de vârf,
cu reconstituirea trecutului
nostru naţional şi patriotic.
Să fie respinse toate
proiectele de pseudomonu-
mente dubioase, precum
cele ridicate în ultimii ani în
Bucureşţi şi în ţară, lăudate
doar de câţiva „specialişti” şi
nu sunt altceva decât o
ruşine naţională.

De Centenar, ar tre-
bui ca statul să facă un con-
curs de opere literare şi
plastice dedicate acestui
eveniment, opere care să
fie apoi publicate toate 
care întrunesc valoarea
acceptată de criticii literari şi
de artă. Astfel să fie antre-
nate toate forţele creatoare
ale ţării, membri sau ne-
membri ai uniunilor de
creaţie. Pentru buna
funcţionare a democraţiei
este necesar ca statul să
susţină în permanenţă cu
fonduri nerambursabile
toate asociaţiile culturale,
civice şi profesionale,
aceste organizaţii consti-
tuindu-se de fapt într-o
veritabilă  respiraţie a unei
democraţii veritabile.

Este neapărată
nevoie de implicarea Acad-
emiei Române şi a
universităţilor de stat în re-
zolvarea marilor probleme şi
nevoi ale patriei nostre. In-
diferent ce guvern se află la
conducerea ţării noastre,
aceste înalte foruri acade-
mice să-şi asume respons-
abilitatea venirii în
permanenţă cu soluţii pen-
tru funcţionarea democraţiei
româneşti, pentru prosperi-
atea românilor, pentru cul-
tura românească. Sper şi
cred în ajutorul acestor
instituţii academice, în ma-
turizarea conştiinţei respon-
sabile a fiecărui cetăţean
român, în solidaritatea
naţională în proiecte se-
rioase şi nobile, în valorile
naţionale autentice.

●
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Superioritatea neintegrată a ființei bipede publiceSuperioritatea neintegrată a ființei bipede publice

Cezar Adonis
Mihalache

NNici dacă discursul i-
ar fi fost scris de guru
Bivolaru, cel proaspăt adus în
spirala comunității noastre
(poate de aici și starea de
„zen” a premierului!), lui
Julien Cioloș nu i-ar fi ieșit
mai bine mesajul… Atât 
de bine echilibrat între
înțelepciune și înțelegere.
Amândouă aprofundate și
întrepătrunse la nivelul unei
nirvane tehnocrat-meditative
în care până și 
profunzimea brâncușiană,
împrumutată preț de o cam-
panie de imagine, s-a risipit
în mesajul-mantră al pre-
mierului nostru.

Aproape (h)indus în
absolutul unei iluminări,
poate prea personale pentru
a o transmite ca mesaj de in-
teres public!, premierul ne-a
vorbit, nouă (niște muritori
nedemni de starea nirvanei,
dar suficient de necesari pen-
tru existența lor ca 
ființe superior-guvernante ale
înțelepciunii date de rangul, și
ăsta superior!, de înalți
funcționari publici), în stihuri
de mantră.

Binele și răul. Și
echilibrul pe care doar cel
ajuns acolo, în lumea
paralelă nouă, îl poate con-
tura din firele de nisip ale
răbdării noastre. Un echilibru
aproape tantric, dacă tot i-au

adus serviciile gurul acasă,
pentru el și protectoratul uni-
versal superior al țării, real-
izat prin acel muget subcostal
de incantație al celui prins cu
peruca vopsită în transcen-
derea lui între, nu universuri,
că pentru ălea suntem prea
mici, și nu le putem cuprinde,
ci între lumi, a noastră și a

celor fără de lume, atât de
„transcedentați” că își alungă
din conștiința publică și pro-
prii copii, așadar, echilibrul
dintre binele, văzut ca autoin-
terogare și autoiluminare a
existenței stării de conștiință,
și răul celor aflați încă dincolo
de absorbția în absolutul pur
integrator.

Exercițiul de neimag-
inar al misticului în care sun-
tem, nu misticiți, ci domesticiți
până la anulare, a început ca
un soi de incantație mantrică
a ființelor superioare care își
acumulează experiența în
sectorul public. Și a căror
experiență profesională este
unică pentru că le pune în

evidență conștiința. În
comparație cu „muritorii” din
mediul privat care nu
urmăresc „decât niște cifre”.
Înalții funcționari ai absolutu-
lui bugetar și submediocrii (și
neluminați!) salariați de la pri-
vat, care urmăresc doar
câștigurile personale. E
drept, raționamentul medita-

tiv lăuntric al premierului-
(ante)guru nu este
fundamental greșit: „dincolo
de resursele financiare, de
salariu, simți nevoia să-ți
aduci contribuția într-un anu-
mit fel la un mers înainte al lu-
crurilor în comunitatea din
care faci parte”. Dar unde a
văzut el, în domeniul public,
acest sacrificiu? În instituțiile
de stat unde se fac cozi la
ieșirea de la program, nu la
intrarea la a doua oră a
dimineții?!

Și care exercițiu de
„conștiință” este mai aproape
de absolut? Cel al
funcționarului public care
cheltuie banul asigurat la

buget de muritorul neluminat
în truda lui „la patron” sau cel
al privatului cu ochii „doar” în
balanța contabilă care
asigură potența filosofică a
bugetarului? Pentru că, dacă
privații stau prost la exercițiul
filosofic, și la cel de expunere
a imaginarului asta, se
întâmplă pentru că nu au timp
de lălăieli, fiind încorsetați de
realitatea imediată.

Or, deja se știe că
prea mult timp la dispoziție nu
duce doar la o exagerare a
aprofundării pseudofilosofiei
dar creează și statusul
autovictimizării. Iar dacă nici
la asta nu se pricep bugetari,
parte însemnată!, atunci oare
cine?! Din filosofia tehnocrată
a imaginarului, guru Julien ne
citează altă perlă a nivelului
superior al ființei bipede pub-
lice, dând rău de tot cu ex-
emplele sale în gardul unei
desprinderi de realitatea
noastră. A celor ce muncim
pentru a muri în cele din
urmă, nu?! Dornic poate de o
stea a recunoștiinței, pre-
mierul se autoflagelează într-
un eroism public superior: „În
activitatea publică sau într-o
funcție publică trebuie să-ți
asumi responsabilitatea într-
un mod mult mai direct și
mult mai efectiv” (dar, apropo
de conștiință, oare din care
mediu, public-înălțător sau
privat-nedemn, au venit 
cele mai multe donații 
pentru campania publică
brâncușiană?)…

Și totuși, guru Julien
ne găsește și nouă o portiță
spre „nirvana”, delăsarea
care ține loc de autorespons-
abilizare, specifică angajaților
din mediul privat, al acelora
care stau cu ochii „doar în
cifre” și fără de conștiința
public înalt superioară,
putând fi corijată prin acumu-
larea unei experiențe profe-
sionale reale în sectorul
public. „Aici, în sectorul pub-
lic, trebuie să te uiți dincolo
de rezultatul economic. (…)
Dincolo de asta, e o
experiență unică, pe care n-o
ai în sectorul privat”. Într-
adevăr, este o experiență din
ce în ce mai rară… Și
rezervată parcă doar buge-
tarilor, aceea de a sta cu fa-
milia, de multe ori de a
prelungi statusul de la servi-
ciu cu familia în familie, doar
se schimbă locația, la acel
acasă de care nefericiții din
privat nu prea mai au parte.

Să sperăm „doar” că
inspirația premierului din
exercițiile de expirație ale gu-
rului Bivolaru-staul (de
pușcărie!) se oprește aici. Și
nu are vreun corespondent și
în metodologia de
(auto!)cunoaștere lăuntrică al
gustului propriilor umori…

●

Cum puteți dormi liniștiți noaptea?!Cum puteți dormi liniștiți noaptea?!

George
Alexander

CCât de rău poate să
fie la tine acasă încât să
pleci într-o zi şi să laşi totul
baltă pentru geanta cu tru-
curi, a străinilor?! Cât de rău
poate să fie, totuşi, la noi
acasă, încât să rămână atât
de mulți dintre noi, tot mai
mulți, de fapt, UITAȚI printr-
o Europă, şi ea pe drumuri?!

Plătim ambasade în-
tregi din banii contribuabilu-
lui. Să ne explice cu lux şi
amănunte de ce este im-
posibil să ne întindă o mână
de ajutor. 

Plătim diplomați,
experți în cunoaştere,
cărora li se umple pieptul de
patriotism. Dar care uită
imediat sau au uitat de mult
de lumea din care-au venit.

Plătim nelimitat,
plătim din puținul care ne-a
rămas… Când a mişcat
cineva un singur deget pen-
tru Tine ultima dată?

Şi, cum puteți dormi
noaptea liniştiți, fraților?!
Voi, cei care nu ne vedeți…

Voi, cei care nu
auziți glasul mamelor dis-
perate… Avramescu, Nan,
Rădulescu, Smicală, Her-
mina, Sutton-Brădeanu,

Racolța şi multe altele ne-
cunoscute… Glasul copiilor
noştri chinuiți, abuzați, care
mor câte puțin în fiecare zi
pe cont propriu… În în-

chisorile lor. Uitați-vă prin
Europa! Uitați-vă la noi
acasă! Vă place ce vedeți?

Nu vă simțiți vinovați
niciunul pentru că în secolul
21 descoperim încă oameni
legați în lanțuri în România!
Nu vă simțiți vinovați nici-
unul pentru că mii de copii,
în România, sunt singuri!,
au rămas orfani de când
părinții a trebuit să plece

fără ei… Nu este vina
nimănui, fireşte!, -cum
spuneți voi!- că de la dormi-
tor până la disperare – până
la sinucidere! – nu mai este

decât un singur etaj pentru
mulți… Probabil, nu le-ați
văzut lacrimile.

Mii de români sunt
batjocoriți, încălcându-li-se
drepturile fundamentale! Li
se iau copiii, sunt hăituiți
sau aruncați prin închisori
de câtăva vreme… Ba unii
sunt chiar transformați di-
rect în sclavi de cele mai ex-
centrice represiuni din lume!

Dacă nu-i apără
Țara lor, cine să le ia partea
acestor suflete, atunci, în
această lume?! Aparent,
totul funcționează cum nu

se poate mai bine în
această societate de con-
sum unde copiii înşişi au
ajuns o Marfă.

Aparent, individual-
ismul acesta rece, care-şi
face de cap în nordul conti-
nentului, pare extrem de
încântător… Numai că
doctorița Camelia Smicală,
de exemplu, din Finlanda, a
văzut cum este când o

conjurație îți ia nu numai
copiii, dar te terorizează, 
cu calm şi înțelegere!,
frângându-ți inima, dis-
trugându-te sistematic,
omorându-te ca Om. 

Închideți ochii, ca să
îi vedeți copiii, Mihai şi
Maria, plângând în izola-
tor… În celula groazei, fără
ferestre, zgârâind cu unghi-
ile uşa de metal! Sunt
epuizați şi singuri, sunt pal-
izi şi singuri copiii noştri…
Copii nesupuşi, care
plâng… Plâng după mama
lor! Care este vina acestor
copii?! Care să fie Interesul
Suprem al lor, în afară,
bineînțeles, de acela de a
sta în picioare pe cimentul
rece din carcera morții, ca
nişte deținuți care au
omorât pe cineva?!

S-a stins lumina în
celulă. Şi, cu ea, se stinge
orice urmă de umanitate…
Umanitatea noastră a murit.
Cum puteți dormi noaptea
liniştiți, fraților?! Voi, cei care
nu vedeți… Voi, cei care nu
auziți plânsete de copii…
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