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O clipă bătând zece ani de ipocrizie…O clipă bătând zece ani de ipocrizie…

Cezar Adonis
Mihalache

MMăcar dintr-un anu-
mit punct de vedere, Dacian
Cioloș a arătat că va fi fost
mai bun premier decât cel
despre care, cu acte ofi-
ciale, nu vom ști, poate,
niciodată: Traian Băsescu…
Fostul președinte care se
laudă în stânga și în
dreapta, nu doar despre cât
de bun ar fi (fost) el ca pre-
mier (!), ci și despre cât de
incapabili sunt alții. Chiar
dacă însăși hămăitul lui de-
spre cât de bun „ar fi” (dar,
de ce nu ești acum, la
prezent, ca om, ca lider de

partid, ca enciclopedie de-
spre tarele țării noastre?!)
se constituie într-un non-
sens. Pentru că, Traian
Băsescu chiar a fost pre-
mier atâția ani, nu?! Și nu
doar în ziua în care a luat
frâiele de prim-ministru pen-
tru a anunța țara cum taie el
împrejur salariile și pensiile,
ci în toate mandatele celui
mai servil matelot pe care l-
a avut pe puntea cârmuirii.
Or, cât de bun premier a fost
Emil Boc, la fel de nimerit
pentru treburile de șef de
executiv a fost și Traian
Băsescu! Deciziile de atunci
erau ale lui, și au fost cum
au fost, de ce ar fi acum alt-
fel?! „Altfel” ar fi doar în-
cadrarea: premier cu acte.
Dar măsura deciziilor sale
ar fi la fel de îndoielnică.

Așa că, aici, Traian
Băsescu a greșit radical.
Putea spune că „ar fi cel mai
bun” pentru oricare altă
funcție pe care nu a exerci-
tat-o prin alții. Dar nu ca pre-
mier, ministru și alte
„asumări” pe care i le-au
pus la picioare lacheii. Iar

comparația cu Dacian
Cioloș este chiar ruptă din
bagajul său de tupeu și ego-
centrism! Pentru că este o
comparație care, în termeni
reali, nu va avea niciodată
aceea oca de măsură în
afară de subiectivism.

Și totuși, să mergi
până acolo să-l împungi în
piept pe tehnocrat pentru a-
l afișa în postura de prostul
satului politic, e prea mult.
Și da, măcar pentru un sin-
gur gest făcut de Cioloș,
Traian Băsescu nu are cum
să fie mai bun ca el! Pentru
că, în locul zorzoanelor pe
care le pune fostul
președinte altora, pe post
de talangă, el a luat o

măsură. Pe care Traian
Băsescu nu a avut curajul
să o ia când a fost mai mult
decât un simplu premier, fie
și prin interpusul de serviciu,
a fost președintele țării.
Când nu a luat o singură
măsură concretă pentru a
sancționa valul de anti-
românism al liderilor
maghiari și al unor miniștri
din executivul „lui”.
Dimpotrivă, se bătea pe
umăr cu toți aceia care
astăzi ne amenință și ne
dau ultimatumuri, acorda
distincții pe care, de bine de
rău, actualul premier a tre-
buie să le semneze spre an-
ulare, exact din postura
aceluia care scoate cas-
tanele altora din focul
iredentist încins și întreținut
și de fostul președinte.

Poate că Dacian
Cioloș a fost cel mai slab
premier. Dar, măcar a avut
curajul să sancționeze der-
apajul unui subprefect când
acesta a atacat funda-
mentele Statului Român,
dându-l afară pe subprefec-
tul de Timiș, Zoltan Gheo-

rghe Marossy, pentru ra-
hatul unguresc care i-a ieșit
printre buzele învinețite de
ură, când ne-a aruncat în
obraz că „sintagma de stat
naţional unitar este
eronată”.

În plină campanie,
gestul lui Dacian Cioloș, cu
semnătură și antet guverna-
mental, a fost „ratat” de
către toți aceia care au
rumegat întreaga campanie
tema naționalismului. Doar
pentru că au fost în cam-
panie! Și doar pentru că Da-
cian Cioloș le era adversar
au găsit de cuvință să ig-
nore o măsură pe care ar fi
trebuit să o folosească,
dacă erau cu adevărat în

slujba cauzei românești, la
maximum. Dar au lăsat-o să
curgă, netrecând aceea linie
a orgoliului și meschinului
interes politic pentru a-i
recunoaște, fie și celui mai
slab premier, un merit.
Palma dată aroganței
maghiare…

Măcar vreme cât a
iscălit revocarea subprefec-
tului maghiar, Dacian Cioloș
s-a arătat mai protector cu
fundamentele țării decât a
făcut-o Traian Băsescu. Și a
mai făcut-o și atunci când și-
a semnătura și pe actul de
retragerea a distincției lui
Laszlo Tokes.

Așa că, fie și pentru
o clipă, cât o iscălitură,
Cioloș a fost mai bun decât
s-a dovedit președintele în
cei zece ani de ipocrizie…

●

Cât, Doamne, vom mai suporta?Cât, Doamne, vom mai suporta?

George
Petrovai

DDupă 27 de ani 
de făcătură iliesciano-
băsesciano-politrucianistă,
mă uit la dezastrul din jur și
întreb: Ce-ați făcut cu țara
mea, despre care se spunea
cândva în manualele școlare
că este bogată și frumoasă?
Da, pe-atunci România era
bogată pentru că aparținea în
întregime românilor și era
frumoasă fiindcă o priveam
cu inimile noastre mult mai
dornice de-a ști (tradiții, isto-
rie, cultură, artă) decât de-a
aduna comori pe care le
mănâncă moliile și le fură
hoții. Tot pe-atunci eram mai
umani, întrucât ne situam mai
aproape de noi înșine pe
calea divină a libertății inte-
rioare și mai aproape de
identitatea noastră pe calea
regală a românismului
neotrăvit cu integraționism,
globalism, multiculturalism și
alte „isme” antinaționale.

Acum, toate s-au
schimbat: circa 50 la sutădin
pământul țării este deja în
ghearele străinilor, întreaga
economie (industria, agricul-
tura, transporturile, mai cu
seamă cele maritime și flu-
viale) a fost culcată la
pământ, școala și educația –
o tragedie națională cu bătaie
foarte lungă, istoria și cin-
stirea înaintașilor – un dome-
niu controlat la centimă 
de sculele globaliștilor,
sănătatea o parodie
(înmulțirea exponențială a
farmaciilor este cel mai just
barometru în acest sens),
credința în derivă, iar cultura
a devenit o penibilă aflare în
treabă pentru tot mai mulți
foști activiști și actuali
semidocți. Într-adevăr, căci
toată instruirea zilelor noastre
se rezumă la „știința” descur-
catului prin datul din coate
(taman cei certați cu studiul
temeinic vor înhăța posturile
de conducere) și cam toată
cultura se cheamă firimiturile
ciugulite în fugă de pe inter-
net.

Vasăzică este epoca
neamului prost: a ticălosului
mare și mic ce-și dorește de-
testabilul statut de ciocoi
(casă fățoasă, mașină
bengoasă, lanț de aur la gât
de taur) și al cumetriilor
politico-ciocoiești (fie că primii
sunt finanțați de ciocoi și
devin uneltele acestora în
procesul de jefuire cu legea
în mână, fie că unii dintre cio-
coii care se descurcă cu sil-

abisitul și iscălitul, țin morțiș
pentru istoria clanului să fie
văzuți la tembelizor și în pub-
lic cum se bat pe burtă cu
jigodiile sus-puse din această
țară)…

Și iată că din nou ni s-
a cerșit votul pentru viitorul
șparlament (va fi tot un grețos
șparlament, de îndată ce nu-
cleul său de comandă este
știut că va fi format din penali
ca Liviu Dragnea, Călin
Popescu Tăriceanu, Ecate-
rina Andronescu, Victor
Ponta și alți nelegiuiți de rang
inferior). Eu însumi am primit
mai multe mesaje pe mobil,
îndeosebi de la peneliștii încă
nepenali (de unde naiba îmi
știu numărul?!), prin care sunt
invitat să-i votez dacă doresc
ca municipiul Sighetu
Marmației să fie reprezentat
cu cinste!

Întreb: Cu necinstita
cinste a mașinii de vot, ori cu
aceea a trădării principiilor
liberale prin mârșava
coabitare cu PSD, potrivit
spusei „Fă-te frate cu dracu
până treci puntea (interesului
personal și de grup/partid)”?
Nevrednicilor de toate
vârstele și culorile politice,
dar toți o apă și un pământ în
găunoasa voastră esență,
încă nu vă este limpede că
oamenilor cu scaun la cap le
este scârbă de voi, întrucât
partidele au pus țara pe bu-
tuci?

Iată o consistentă
mostră de ridicol și încă ceva
pe deasupra din actuala cam-
panie electorală. Traian
Băsescu a fost președintele
României vreme de un dece-
niu. La sfârșitul celor două
mandate, el s-a lăudat că a
făcut meci nul – n-a învins
sistemul, dar nici nu s-a lăsat
învins de sistem! Adică nicio
fărâmă de schimbare în mai
bine… Acum, în calitate de
președinte al unui partid de
buzunar (PMP) și aspirant la
fotoliul de senator, el
promitea o grămadă de lu-
cruri din cele pe care nu le-a
înfăptuit cât timp a fost primul
om în stat. Este firesc să te
întrebi: a mințit atunci când
era președintele țării sau
minte acuma când este
președintele unui partiduleț?
Eu cred că și atunci, și acum,
acesta fiind modul de-a fi al
politrucului uns cu toate ali-
fiile nedemnității…

●
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Masca din lut cu față umană descoperită la Sarmizegetusa RegiaMasca din lut cu față umană descoperită la Sarmizegetusa Regia

George V.
Grigore

UUn vechi disc din lut,
care înfăţişează chipul unui
personaj misterios, fără gură şi
urechi (zeul care „nu vorbește
și nu aude”; personajul „Mutu,
care… are legătură cu
pământul”, cel care apare și în
jocul călușarilor), reprezintă
poate una dintre cele mai con-
troversate descoperiri făcute în
cetatea – capitală a regilor
daci, Sarmizegetusa Regia.
Arheologii susţin că această
„imagine - icoană” este posibil
să fi fost folosită în anumite rit-
ualuri iniţiatice.  Numit simplu,
„Discul de lut cu figură umană”,
acesta a fost descoperit în
umplutura cisternei de pe
terasa a IV-a, aflată la sud de
zidul cetăţii dacice, care
datează dinaintea războaielor
daco-romane. Chipul de lut ce
a stârnit numeroase contro-
verse a fost scos la lumină în
anul 1990 și are o lungime de
aproxmativ 19 centimetri, o
lăţime de 13 centimetri, şi o
grosime între doi şi trei cen-
timetri. Arheologii au fost
impresionaţi de faptul că figura
umană era lipsită de gură şi
urechi şi a păstrat urmele unor
împunsături. „Piesa, de formă
ovală, are o faţă netedă, iar
cealaltă, cu puţine detalii de al-
tfel, sugerează destul de bine
o figură umană. Fruntea este
uşor bombată şi îngustă, iar
obrajii au conturul întreg.
Nasul, masiv, a fost obţinut
printr-o protuberanţă aşchiată
din antichitate şi care, privită
frontal, are o formă
trapezoidală. În schimb, niciun
mesaj nu sugerează existenţa
unei posibile guri. Zona ce suc-
cede nasului este netedă.
Există într-adevăr câteva
aşchii lipsă chiar sub nas, în
jumătatea stângă a feţei, dar în
această zonă nu ar fi fost nor-
mal să fie amplasată gura, iar
dacă s-ar presupune acest
lucru ar trebui să lipsească un
fragment din ea. Totodată nu
există nici un semn care să
sugereze intenţia de redare a
urechilor”, afirma arheologul
Gabriela Gheorghiu în studiul
său intitulat „Discul cu figură
umană de la Sarmizegetusa
Regia” si apărut în Revista
Apulum, nr XXXV, 1998.

De asemenea, preciza
autoarea studiului, discul cu
figură umană se numără
printre puţinele obiecte din
zona aşezărilor antice din
Munţii Orăştiei pe care a fost
redată o figură umană.
„Această situaţie existentă
poate fi pusă pe seama unei
posibile interdicţii religioase
vis-a-vis de reprezentările
antropomorfe, puţinele piese
existente de acest fel putând fi
folosite doar în practici cultur-
ale”, ne informa cercetătoarea
în studiul său. Contextul în
care piesa dacică a fost
descoperită nu prezenta indicii
pentru semnificaţia şi posibilele
ei utilizări, însă arheologul
Gabriela Gheorghiu excludea
posibilitatea ca discul cu figură
umană să reprezinte o zeitate
dacică adorată în Sarmizege-

tusa Regia, chipul fiind foarte
sumar, grosolan redat şi in-
complet. Una dintre ipoteze
este că „figura” era folosită în
magie: „Cu toate că piesa de
care ne ocupăm a fost găsită
pe presupusul Munte Sfânt al
dacilor, Cogaionon, în imediata
apropiere a zonei sacre de
acolo, unde se află cele mai
multe sanctuare, este posibil
ca ea să fi fost folosită în prac-
ticile magiei negre. Este ştiut
că în aceste ritualuri se folos-
esc obiecte – este adevărat, în
special figurine antropomorfe –
care au orificii, cavităţi sau
împunsături în părţi anatomice
lipsă, tocmai pentru că se cre-
dea că efectul se va propoga şi
asupra persoanelor avute în
vedere. Cum piesei noastre îi
lipseşte atât gura cât şi ure-
chile nu putem exclude
această posibilitate de uti-
lizare”, informa arheologul. De
ce lipseşte gura acestui „chip
de lut”?

O altă ipoteză lansată
este cea a utilizării piesei în
practici de iniţiere, menţionate
de către autori antici. „Gura
este simbolul puterii creatoare
şi îndeosebi al însufleţirii, dar şi
a unui grad ridicat de
conştiinţă, precum şi a
capacităţii de organizare prin
intermediul raţiunii. Deşi gura
este organul vorbirii, elocinţa
superioară, inteligenţa, chiar şi
inspiraţia poetică pot fi redate
prin imaginea unui cap lipsit de
gură. Lipsa gurii este pusă de
cele mai multe ori în legătură
cu elocinţa, poezia sau expri-
marea gândirii. Propunem ca o
altă posibilitate de interpretare
pentru „discul” de la
Sarmizegetusa Regia ideea că
ar reprezenta pe cel iniţiat în
general, nu un anume per-
sonaj, cel care percepe
învăţăturile, le discerne, este
purtătorul unui limbaj, altul
decât cel obişnuit, dar căruia i
se interzicea să divulge ceea
ce ştia”, afirma arheologul
Gabriela Gheorghiu. Deși
cercetătorii s-au oprit la aceste
ipoteze despre  rolul şi
funcţionalitatea „chipului de
lut”, eu vin cu o nouă prop-
unere: masca reprezintă chipul
„Mutului” (pe care eu l-am
„asimilat” lui Erecteion (cu
sens de „erect – este – Ion”,
sau „Ion cel erect”; pe
românește fiind spus „Mutu
care… pământul”)). Personajul
„Mutu’”, sau „Mut” (în oglindă
apare „Tum”, folosit în Vechea
Biserică Valaho – Egipteană;
de unde și „tumul” (ca mor-
mânt în care se află „Cel care
va reînvia”), dar și „A – Tum”,
marele zeu egiptean autocre-
ator – Labarumul creștin),
numit și „Zău” („Zi zău cu limba
între dinți”; de unde localitățile
„Zăul de Câmpie” (în trecut
doar „Zău” (jud. Mureș); de aici
au primit titulatura de „zei”, de
la românescul „zău”; așa avem
și localitatea Spermezeu (ca
„Spermă – a – zeului”), dar și
„Tatăl Căluşului” („Cel ce stă în
șa”), sunt nume sub care
putem descoperi pe divinitatea
protectoare a cailor (imagine a
Cavalerului Danubian, Zamolx-
ian, Trac), dar şi a timpului cald
(vară; para focului purificator).

Personaj ciudat în comporta-
ment, acoperit de mister, acest
„Mutu” este obligatoriu ca
prezenţă în ceata de căluşari
(„călușul” pus în gură „te face”
„mut”). Căluşarii jurau
legământul de credință în faţa
Mutului, într-un loc ferit de
privirile străinilor. Aşa erau afir-
mate credinţa în Căluş, as-
cultarea totală faţă de Vătaf
(Staroste) şi renunţarea la
plăcerile lumeşti în zilele în
care jucau Căluşul. Mutu’ îşi
făcea simţită prezenţa în ceată
direct, prin mişcările şi ges-
turile pe care le comitea în tim-
pul jocului său, sau indirect,
prin cele două obiecte-simbol
din recuzită: Steagul Căluşului
şi Ciocul Căluşului. Semănând
cu personaje din obiceiurile
altor popoare (arlechin, bufon,
nebun), Mutu’ este costumat
cu haine vechi, rupte şi
peticite, poartă pălărie (sau
căciulă) şi mască, iar la brâu
se încinge cu o legătură din
sfoară, de care atârnă usturoiul
şi pelinul, plante protectoare
prin calităţile lor apotropaice.
Este un personaj războinic: în
mână ţine fie sabia (adesea
vopsită în roşu, culoarea sân-
gelui), fie biciul (cu care atinge
pe actanţii care participă la
eveniment: căluşari, gazde,
vecini). În unele zone din Tele-
orman, Mutu’ din Căluș purta
adesea haine de femeie şi
făcea „gesturi prosteşti“, de
aici venindu-i şi numele de
„proasta din Căluş“. La brâu
poartă Ciocul Căluşului (de la
ciocul păsării cerești – Mama
Gaya Vultureanca), care este
un lemn cioplit ce simbolizează
falusul cu care va însămânța
Pământul (planeta întreagă),
atunci când vine periodic, flu-
turându-și steagul.

Jocul Călușarilor,
cunoscut pentru performanțele
sale și iubit pretutindeni în
România, a fost, până în pe-
rioadele începutului de secol
XX, un dans terapeutic.
Meritele lui au fost ilustrate și
în Descriptio Moldavie de către
domnitorul Dimitrie Cantemir.
Muzica sincopată a acompani-
amentului, efectele „magice”
ale plantelor sfinte, folosite ca
și forță psihomorală și fizică a
dansatorilor respectivi ai
Călușului, au contribuit la
efectele pozitive atribuite
vindecărilor sau ameliorării
unor stări patologice, neuro-
logice sau astenizante, la fete
tinere, la copii și chiar la
bătrâni. Căluşul este un obicei
păgân ce datează de milenii în
teritoriile locuite de români.
Tainele lui, caracterul războinic
al dansului, abundenţa actelor
virile, legarea şi îngroparea la
tumuli funerari precum şi exe-
cutarea jocului, numai la lu-
mina soarelui, plasează acest
obicei în complexul cultural
indo-european. Căluşul mile-
nar supravieţuieşte şi astăzi,
chiar dacă, uneori, este inva-
dat de improvizații neavenite.
Comunele unde această
tradiţie se păstrează aproape
nealterată de mii de ani sunt:
Osica, Vâlcele, Izvoarele,
Radomireşti, Drăgăneşti, Do-
brun, Optaşi, Curţişoara şi
Greci, din Judeţul Olt. Dincolo

de orice rău, în cele două
săptămâni, cât se joacă acest
Căluş magic, oamenii se simt,
inexplicabil, cuprinşi de o
tainică forţă. Comportamentul
moral al călușarilor, deprins
sub jurământ, a întărit încred-
erea țărănimii și stima cu care
erau așteptați în perioada
solstițiului de vară, în jur de 20
iunie. Data corespundea cu
momentul biologic în care cor-
pul are nevoie de refacere, la
sfârșitul primăverii. În Epoca
Bronzului şi în Epoca Fierului,
când comunităţile ce trăiau pe
aceste meleaguri se ocupau,
în principal, cu creşterea ani-
malelor, era venerată o divini-
tate cabalină. Dansul
căluşarilor, atestat în nordul şi
sudul Dunării numai la români,
aromâni şi meglenoromâni, are
la origini un străvechi dans
solar, războinic (al Geților de
Aur primordiali). La vechii indi-
eni se obişnuia sacrificarea
unui cal. El era ales şi supus
unor ritualuri de purificare,
după care, trăia timp de un an,
supravegheat de 400 de oa-
meni. La sfârşitul acestei pe-
rioade, calul era sufocat, iar
regelui renăscut cu această
ocazie i se făcea o baie purifi-
catoare. Căluşul cuprinde trei
secvenţe ceremoniale:
Legatul, Jocul şi Spargerea
Căluşului. Obiceiul se practică
în sâmbăta Rusaliilor sau în
dimineaţa duminicii de Rusalii
(a opta după Paşti). „Legatul”
reprezintă naşterea simbolică
a Căluşului. În acea zi, înainte
de răsăritul soarelui, membrii
cetei de căluşari, curaţi
sufleteşte şi trupeşte, îmbrăcaţi
obişnuit sau purtând pe ei
hainele specifice şi având
asupra lor recuzita rituală,
merg împreună cu lăutarii la o
movilă, care este, de regulă,
un tumul funerar (ritual al posi-
bilei reînvieri, reîntoarceri a
celui mort), la o apă, într-un loc
ascuns dintr-o pădure sau din
câmpie. Cel mai important per-
sonaj este „Mutul”, care aduce
cu el falusul unui cal („P…calu-
lui din vârful dealului”) - obiect
cioplit din lemn, masca
zoomorfă, haine peticite şi o
armă primitivă, băţ sau paloş
tot de lemn. Mutul reprezintă
zeul protector al cailor.
Bărbatul care joacă acest rol
nu este ales, ci se impune prin
calităţile sale excepţionale:
joacă în mâini, execută tot felul
de giumbuşlucuri şi acrobaţii.
El este temut şi respectat. În
timpul dansului poate să facă
tot ceea ce doreşte. Singurul
lucru interzis este vorbitul. În
vremurile de demult apuse, cei
ce încălcau această lege erau
pedepsiţi cu moartea. Vătaful
aduce costumul de căluşar,
băţul, căpăţâni de usturoi, fire
de pelin, piele de iepure, un
lemn răsucit sau cioplit într-o
formă stranie, aţă de cusut
pielea şi de măsurat căluşarii.
Vătaful este conducătorul cetei
de căluşari şi joacă toată viaţa
lui acest rol. El trebuie să
cunoască toate comenzile şi
dansurile căluşarilor, să dea
dovadă de forţă, vitalitate, vir-
tuozitate şi mai ales de morali-
tate. Vătaful execută cu
sfinţenie actele rituale,

doboară căluşarii şi vindecă
bolnavii. Stegarul aduce
hainele şi băţul, o prăjină de
patru-cinci metri, o năframă
albă, panglici şi aţă roşie pen-
tru steag. Membrii cetei se
dezbracă în linişte şi se spală
sau se stropesc cu apă. Apoi
mănâncă usturoi şi pelin de-
venind imuni faţă de Iele
(divinităţile feminine care
dansează noaptea la lumina
Lunii). După ce se îmbracă în
hainele de căluşari, dansatorii
strigă în cor salutul: „Hălăi şa!”
(ca o ridicare în șa, o
încălecare) şi încep să facă tot
felul de gesturi, supravegheate
atent de vătaf. Urmează
confecţionarea efigiei
divinităţii: ciocul Căluşului, care
este purtat de Mut sau de
Vătaf. Ciocul este cioplit în
formă de cap şi gât de cal,
îmbrăcat în piele de iepure,
sub care se pun plante de leac.
În timpul jocului este înfipt în
pământ, în faţa căluşarilor.
Steagul se confecţionează
dintr-o prăjină, în vârful căreia
se leagă: o năframă albă ori
roşie, câte o căpăţână de us-
turoi, un fir de pelin şi un spic
de grâu, pentru fiecare mem-
bru al cetei. El se înfige pe par-
cursul ritualului într-un cerc
trasat de Mut. Pentru a-şi
consfinţi solidaritatea şi uni-
tatea mistică se face
însemnarea înălţimii tuturor
membrilor cetei pe prăjina
steagului. Acesta se ridică, mai
apoi, în poziţie verticală şi
căluşarii aleargă pe sub el.
Este momentul în care mem-
brii cetei trec din lumea profan-
ului în lumea sacrului. Ei sunt
atinşi cu falusul Mutului. Tinerii
ce se iniţiază în acest dans tre-
buie să sară peste steag, beţe,
sau peste ceilalţi căluşari şi să
execute toate dansurile ce
urmează a fi jucate. Un impor-
tant rol în „şcolire” îl are
nechezatul, ritual care trebuie
să fie cât mai sinistru posibil. În
faţa Mutului, cel ce reprezintă
divinitatea cabalină (legătură
cu anticii Centauri), se depune
jurământul care sună cam aşa:
„Jur cu Zău, pe sufletele
moşilor mei, pe caii şi vitele
mele, să respect Căluşul şi
legea lui până la dezlegarea
Steagului! Jur că voi sluji
Căluşul în credinţă, cinste,
supunere, şi-n frica lui Dum-
nezeu!…”.

Obicei multimilenar,
jocul geto-dacic al Călușarilor
este magic și încărcat de spiri-
tualitate. Vechiul disc din lut,
care înfăţişează chipul person-
ajului misterios, fără gură şi
urechi, reprezintă poate una
dintre cele mai controversate
descoperiri făcute în cetatea –
capitală a regilor daci,
Sarmizegetusa Regia. Aici, în
momentele de pace, Călușarii
și Vătaful lor legau jurământ de
taină și începeau dansul lor
„nebun”, cu Mutu în frunte.
Masca Mutului a stat îngropată
peste 2000 de ani, până când
arheologii zilelor noastre au
scuturat colbul de pe ea. Acum
stă în vitrina unui muzeu și iscă
întrebări…

●
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Eșecuri diplomaticeEșecuri diplomatice

Al. Stănciulescu
Bârda

NNe-a așezat Dum-
nezeu „în calea tuturor
răutăților”, cum ar fi spus croni-
carul.  Mereu între mari coloși,
între mari imperii, care de care
mai hămesite, gata să ne
înghită  hulpave, ca să-și
astâmpere pofta de „pământ și
apă”, gata  să ne târguie ca pe
dobitoace-n iarmaroc. Rân-
duiala lui Dumnezeu, istețimea
minții diplomaților noștri,
ascuțimea săbiilor armatei
române, puterea rugăciunilor,
strălucirea aurului, toate aces-
tea și altele asemenea au făcut
ca cismele mai-marilor zilei să
nu ne strivească. Ne-am stre-
curat cum am putut printre
dușmani, printre stânci și
mărăcini, printre fulgere și
trăsnete, printre bombe și
obuze și am tot urcat pe Gol-
gota istoriei noastre de câteva
mii de ani. Ne-au udat și ploile,
și lacrimile, și sângele, au tre-
cut peste noi toate  vijeliile,
toate hulele și valurile, toate
veacurile cu ale lor bune și
rele. Am știut întotdeauna că
acolo, sus, este un Dumnezeu
ocrotitor, Care veghează și nu
ne lasă ai nimănui sau la
cheremul dușmanului. Am știut
că tot și toate au un rost, o
menire, că nimic nu e la voia
întâmplării. Am știut întot-
deauna, că „apa trece, pietrele
rămân!”

Au fost și eșecuri și de
câteva mi-am amintit de

curând, când diplomația
noastră a dat greș.

Marele rege Burebista
stăpânea o bună parte a Eu-
ropei din vremea sa. Îi unise pe
daci într-un singur regat mare
și puternic, de care se temeau
dușmanii. Când era în culmea
gloriei, s-a amestecat în lupta
pentru putere dintre Cezar și
Pompei. N-a fost inspirat și l-a
susținut pe Pompei, care a fost
învins. Atunci Burebista și-a
făcut din Cezar și din toți suc-
cesorii acestuia dușmani de
moarte, care nu s-au lăsat,
până au îngenuncheat Dacia.

Mircea cel Bătrân se
încununase domn al românilor
de la  munte până la mare, din

Banat până-n Dobrogea. Își
alcătuise o oaste vitează și
bine instruită, gata să țină piept
puhoaielor turcești din sud,
hoardelor tătare de la răsărit,
aventurierilor unguri de la nord.
Când era și el în culmea glo-
riei, s-a amestecat în lupta
pentru putere dintre frații Musa

și Mustafa Celebi, pe de o
parte,  și Baiazid, pe de altă
parte, sprijinind pe cei dintâi.
N-a fost inspirat nici el, fiindcă
sultan a ajuns Baiazid și a tre-
buit să curgă mult sânge la
Rovine și nu numai, ca să-i
stâmpere acestuia mânia și
dorința de răzbunare!

Nicolae Ceaușescu
era în culmea gloriei sale, un
adevărat răsfățat al istoriei.
Țara avea relații diplomatice  și
economice cu aproape toate
statele lumii, lagărul socialist îl
socotea drept „copilul rebel”;
lumea capitalistă îl socotea în-
ceputul sfârșitului unui sistem
fără perspective de viitor;
economia „duduia din plin”,

poporul mai spera într-o zi de
mâine. S-a amestecat în lupta
pentru putere de la Kremlin, l-a
catalogat pe Andropov ca cel
mai nepotrivit succesor al lui
Brejnev. N-a fost inspirat, căci
Andropov a ieșit „țar” la
Moscova și prima lui grijă a fost
să-i semneze sentința lui

Ceaușescu!
Au avut loc recent

alegerile prezidențiale în
Statele Unite. Țară prietenă,
aliat de nădejde. Rămăseseră
doi candidați în cursă: Doamna
Clinton și Domnul Trump.
Toată clasa politică
românească, toată presa
românească, video, audio,
scrisă, au ridicat-o în slăvi pe
Doamna Clinton și l-au
bălăcărit pe Domnul Trump. Nu
știai ce să mai crezi despre
americani: cum e posibil ca să
susțină ei un om atât de de-
ocheat, de famat, de nepotrivit
pentru o asemenea funcție?! Ai
noștri erau convinși, de la mic
la mare, că Doamna Clinton va
fi viitorul președinte. N-am fost
inspirați! Mai târziu, după votul
final, am aflat adevărul: ieșise
la vot, cu mic cu mare, Amer-
ica profundă, America conser-
vatoare, care voia să-și apere
valorile fundamentale și în
primul rând familia și statul.
Domnul Trump era omul cu
credință și respect de cele
sfinte, care așeza la locul ce li
se cuvenea minoritățile sexu-
ale,  nu se lăsa intimidat de
acestea; își propunea să pună
ordine în degringolada
imigrărilor, să restabilească
pacea în lume și multe altele,
care ne întăresc convingerea
că lucrarea răului poate fi
zăgăzuită, că vine vremea
când și Binele va avea un cu-
vânt de spus în lumea aceasta.
Mai târziu am aflat, că Doamna
Clinton era adepta libertății
fără limite în tot și în toate, care
ar fi subminat definitiv

instituțiile fundamentale ale
statului și inclusiv statul. Și,
cum politica americanilor este
port-drapelul politicii mondiale,
valul acesta ne-ar fi acoperit și
pe noi! Vom vedea urmările!

Ce să facem pe viitor,
ca să nu mai  avem alte
eșecuri de genul acesta? Să
ne vedem de treaba noastră și
de noi înșine, să nu ne
amestecăm unde nu ne fierbe
oala. Să avem ca puncte de
reper, în politica noastră
internă și externă, principiile
sănătoase ale Sfintei Scripturi. 

Ele să ne fie baza, pe
care să ne clădim legislația,
viața, relațiile sociale,
internaționale, economia. Să
fim convinși că ce e val ca valul
trece, că apa trece, pietrele
rămân, că toate sunt cu știrea
și cu voia lui Dumnezeu spre
pedeapsa, încercarea sau
întărirea noastră. Să fim
convinși că neamul acesta al
nostru are o misiune în istorie,
în lume, pe care Dumnezeu i-a
dat-o și de care îl va trage la
răspundere. Să nu ne batem
joc de valorile sfinte, precum
viața, omul, credința, familia,
patria. Să fim convinși că put-
erea și reazimul nostru, câr-
muitorul și ocrotitorul nostru
adevărat este Dumnezeu, iar
toate celelalte există și
lucrează numai atât cât El le
permite. Așa vom birui pe mai
departe în istorie!

●

Gânduri despre ceea ce înseamnă „stânga politică”Gânduri despre ceea ce înseamnă „stânga politică”

Cristian 
Vasiliu

Identitatea stângii

SStânga este o atitu-
dine. Stânga, din punct de
vedere filozofic, nu este
altceva decât ridicarea ca
importanţă şi valoare a cate-
goriilor colective de orice fel
deasupra categoriei individ-
uale. Cea mai eficientă
definire a sa se face însă nu
printr-o identitate colectivă cu
atribute pozitive, ci printr-o al-
teritate colectivă, cu atribute
negative. Uniunea stângii nu
se face pentru ceva – orice!-,
ci împotriva a ceva; de aceea
globalismul este o aspiraţie a
stângii imposibil de atins: uni-
tatea şi consensul înseamnă
pentru stânga eradicarea
opoziţiei şi, prin aceasta,
dispariţia – nu a scopului – ci a
însăşi existenţei sale.

Scopul stângii

Ca mişcare politică,
stângismul – odată stabilite în
mod ideologic tranşeele şi in-
amicul, de obicei majoritar şi
asupritor –, este o încercare
de anihilare sau de înglobare
a alterităţii inamice, fără ne-
gociere şi compromis. Poziţia
nu poate fi decât una
combativă, chiar dacă această
poziţie atrage după sine o
insurmontabilă aporie: stânga

îşi doreşte ceva imposibil
practic de atins, dar a cărei
atingere, teoretic, ar anula-o
definitiv.

Mecanismele stângii

Exemplele furnizate
de secolul 20: bolşevismul,
feminismul şi corectitudinea
politică ne conduc la idea că
oricând se vor găsi fisuri în
demnitatea umană în care se
va infiltra – pentru a le mari -
iraţionalitatea. Confuzia în
definirea naturii umane dintre
existenţa naturală – ce
demonstrează descriptiv ine-
galitatea - şi esenţă culturală
– ce postulează normativ
egalitatea – este speculată cu
cinism de agenţii stângii. Este
marca înregistrată după care
se poate demască fără
echivoc orice discurs de
stânga.

Mijloacele stângii sau
Istoria ca agent politic

Pentru stânga, Istoria este de-
finitiv angajată politic şi
lucrează cu fervoare în
direcţia ei. Din nou argu-
mentele despre timp din dis-
cursuri  – trecutul rău, viitorul
bun – o dau de gol: (1) schim-
barea – ce repară întotdeauna
o nedreptate – este
inevitabilă, iar stânga nu face
altceva decât să o anunţe prin
ideologie şi să o visează prin
utopie, (2) mâna invizibilă care

în capitalism intervine în
economie, în cazul stângii in-
tervine în istorie, (3) progresul
viitor este noul Dumnezeu.
Din păcate vremelnicele vic-
torii ale stângii nu sunt şi nu
au fost nicicând probe ale
existenţei sensului Istoric (în
lipsa agentului politic şi, re-
spectiv, istoric).

Mijloacele stângii
(continuare) sau Stânga că
agent istoric

Într-o altă etapă mai
realistă (şi mai pragmatică) a
dezvoltării stângii, într-o etapă
în care Istoria a fost jucată în
mod activ (adică stânga şi-a
asumat rolul de agent istoric),
ideologia nu a mai fost (doar)
ideologie şi nici utopia – (doar)
utopie, ci instrumente de ma-
nipulare. Însăşi escatologia
laică a stângii (copie grosieră
ca formă a celei creştine) nu
este altceva decât o dema-
gogie goală. Se apelează la
disponibilitatea de ura şi mai
ales de iubire a sufletului
creştin (golit de Dumnezeu de
anti-cruciada modernismului,
însă păstrând reflexe creştine)
în vederea obţinerii puterii. Iar
mai îngrozitoare şi mai stupidă
decât crimă şi tirania din ura
este crimă şi tirania din
dragoste…

Lipsa neutralităţii

Deoarece stânga susţine că

nu există neutralitate în termini
politici a unei gândiri, trebuie
presupus că orice discurs pro
stânga vine din partea unui
agent politic angajat (fie în
lupta, fie în activitatea de raco-
lare). Pentru un agent politic
conţinutul discursului este
doar stilistică. Ceea ce
contează este scopul.

Pericolul inocenţei de
stânga

Dacă există o stângă
a inocenţei, ea nu poate fi
decât generatoare de dezas-
tre. Căci Inocenţa de stânga
are convingeri eronate şi put-
ernice despre binele etern din
lume şi este uşor coruptibilă
fiindcă subestimează (sau nu
cunoaşte deloc) frumuseţea
răului. Puterea în mâna
inocenţei politice conduce in-
evitabil la crimă, la o crimă
fără ucigaşi şi comisă cu bune
intenţii; la cea mai gravă crimă
dintre toate, ce nu poate fi
oprită sau diminuată de
mecanisme morale (cum ar fi
remuşcările). Inocenţa
singulară poate fi, uneori, o
cale inspirată de graţia divină
spre mântuire; în schimb,
inocenţa ce decide în numele
unei mulţimi este condamnată
şi, în acelaşi timp, condamnă
fără milă. Voce inocenţei este
mai puternică decât vocea
milei şi decât vocea raţiunii şi
astfel orice compromis este
imposibil, iar orice consens

este cel al distrugerii. În
politică inocenţa de stânga
este o formă teribilă de tiranie;
în spatele ei se ascund 
şi alte tare prietenoase:
necunoaşterea, prostia
autosuficientă, lenea, ce nu
pot fi eradicate şi capătă – prin
prisma inocenţei – o doză de
respectabilitate...

Progresul stângii

La o analiză mai
profundă se poate pune sem-
nul de egalitate între diverse
atitudini ale agenţilor politici de
stânga, chiar dacă ele la
suprafaţă, par profund diferite.
Cu ce este mai rău în esenţă
(1) comunismul cu lupta de
clasă, decât (2) feminismul cu
vânătorile ei de vrăjitori şi cu
distrugerea sistematică a
feminităţii şi decât (3) corecti-
tudinea politică unde
toleranţa şi discriminarea
pozitivă este pretinsă (în nu-
mele unei false sau trecute
agresiuni) fără a se oferi nimic
– nici măcar pace – în
schimb? Progresul stângii
înseamnă doar rafinarea
inteligenţei şi a limbajului, nu
a patimilor; progresul stângii
nu este un pas spre civilizaţie,
ci în afara ei…

●
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Analfabetismul funcțional electoralAnalfabetismul funcțional electoral

Cezar Adonis
Mihalache

ȘȘi totuși, frustrarea
cea mai mare nu este a
acelora care au pierdut, ci a
câștigătorului! Iar imaginea
lui Liviu Dragnea în seara
victorioasă a PSD-ului afișa
(și) un om realmente zdrun-
cinat de propria-i eroare în a
fi înțeles lucrurile… De ce
să furi când țara îți dă ea
gratis totul pe tavă! Aici este
marea discuție despre
aceste alegeri. Faptul că
PSD a câștigat, corect,  mai
multe procente decât cele
reproșate lui Dragnea în a fi
șterpelit și transportat cu au-
tobuzele la alegerile trecute!

Și cheltuiala… De
ce atâta risipă de mită
electorală, și risc de dosare
penale, când, iată, nici nu
era nevoie de ele?! PSD-ul
a obținut acum, fără mită,
fără autobuze, fără morți
întorși de la groapă la urna
funebră a votului, un scor
fără drept de reproș.

Din păcate, asta 
nu relevă „deșteptarea”
alegătorului care ar fi apre-
ciat renunțarea de 
către partide la practicile
anti-democratice. Mita și
furtul electoral ar fi fost la fel
de bine primite și acum. Re-
alitatea este că, după 27 de

ani de democrație, suntem
tot acolo. Majoritatea celor
mulți a rămas în aceeași
ignoranță.

Acum, nu a mai fost
nevoie decât de vorbe. Nici
de plicuri, nici de pungi, nici
de autobuze. Doar vorbe, și
nici acelea meșteșugite!, și

o cantitate impresionantă de
minciună. Iar minciuna a
prins. Și nu pentru că oa-
menii nu ar fi știut că este
vorba de aceeași hidoasă
gogoașă politică, aceeași
de două decenii jumătate
trecute, ci din continua aple-
care spre speranța dată de
altcineva. Pentru că, în loc
să ne ridicăm să ne croim
singuri ziua de mâine,
așteptăm cu mâna întinsă
până și speranța…

Știm că este multă
minciună, uneori numai
minciună și, totuși, speranța
alegătorului că „poate ăștia

vor realiza măcar cinci la
sută din ceea ce au promis”
a rămas același motto al
alegerilor.

45 la sută minciună!
De atât are nevoie românul
pentru a-și da votul. Nici de
un kil de făină, nici de un
litru de ulei, nici măcar de

plicul cu 50 de lei…
Și nu este vorba de

faptul că electoratul nu s-a
maturizat din punct de
vedere politic. Că nu a
învățat lecția politică.
(Educația politică pe care nu
o regăsim în nici o curiculă
în școala tinerelor generații
pentru a le feri măcar pe ele
de acest analfabetism
funcțional electoral.) Ci de
faptul că avem o uriașă
masă de analfabeți elec-
torali. Care nu doar că abia
buchisesc acronimele par-
tidelor, dar înțelegerea lu-
crurilor reprezintă în sine

funcțiune la nivel de dotări
suplimentare.

Iar instituțiile care ar
fi trebuit să stea pavăză
între remorcile cu minciuni
politice și alegători, au lipsit.
Au fost de ajuns doar
câteva zile în care CNA să-
și suspende, din lipsă
coordonată de cvorum,
vigilența în fața minciunilor
revărsare din spoturile și
emisiunile electorale. Rezul-
tatul s-a văzut, 
chiar membri forumului re-
cunoscându-și contribuția la
dezastrul creat.

Toate acestea
confirmă că, așa cum nu e
de dorit ca un șofer să se
urce la volan, nu fără a ști
să citească, ci fără a avea
minim zece clase, la fel ar
trebui să se întâmple și cu
votul.

Și nu este vorba
doar de cei ce nu știu să
citească numele de pe
buletinele de vot, ci de cei
ce nu au o minimă cultură
politică pentru a înțelege lu-
crurile. Acei analfabeți
funcționali (electorali). Și
care nu au nevoie de „teste
pisa” pentru a ne convinge
că nu pot face deosebirea
dintre bine și rău.

Oare, pentru a ne
maturiza electoral, nu este
timpul să dăm de o parte,
măcar vreme de câteva ci-

cluri electorale, acest balast
de analfabetism care ne
trage în urmă? Pentru că,
mergând de mână cu sub-
mediocritatea la urne, nu
facem decât să alimentăm,
fie și doar în ziua votului,
masa celor mulți, pe care,
altminteri, îi ridiculizăm. Și
pe care nu doar că îi lăsăm
să ne facă nouă rău, dar își
fac lor rău, lăsând hazardul,
la 27 de ani de democrație,
să decidă în numele celor
raționali.

Cu un analfabetism
funcțional la nivel electoral
nu vom putea implementa
niciodată votul prin
corespondență în România.
Iar ceea ce s-a întâmplat la
votul prin corespondență al
Diasporei a demonstrat că
lucrurile sunt destul de
grave, sute de voturi fiind
anulate din cauza
incapacității unor alegători
de a fi înțeles o precizare
devenită ghicitoare: plicul
mic în plicul mare…

●

Marea privatizare: Marea privatizare: 
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Ionuț
Țene

CCeea ce se
întâmplă azi în România în-
trece orice imaginație. Țara
noastră, cu complicitatea or-
ganelor statului și a politi-
cienilor aflați în funcții
publice, e pusă pe tava in-
tereselor și afacerilor
străine. Din păcate DNA se
ocupă mai mult doar de
răfuieli politice și exter-
minarea capitalului auto-
hton, se pare că la comanda
ambasadelor străine, decât
să se sesizeze de compani-
ile străine, în special ger-
mane și austriece care
comandă politica din Româ-
nia la cel mai înalt nivel?
Petrolul, aurul și cărbunele
nu mai e al nostru, urmează
să rămânem fără pământ
agricol, păduri și sare.
Google a lansat recent o
nouă hartă, de înaltă
rezoluţie, care arată situaţia
în care se află pădurile la
ora actuală, respectiv care
sunt zonele unde s-au efec-
tuat defrişări masive şi zone
în care s-au realizat
împăduriri. Defrişări masive
şi de cele mai multe ori ile-
gale au avut loc de-a lungul
ultimilor ani în România.

Vlăhiţa, Valea Bârgăului sau
Gheorgheni sunt doar
câteva dintre zonele unde
pădurile au fost rase de pe
faţa pământului.În primii ani
de la Revoluţie, hoţii de
lemn au câştigat cel puţin
cinci miliarde de euro de pe
urma defrişărilor ilegale, iar
anul trecut prejudiciul pro-
dus de furtul de lemn din
pădurile României ajungea
la 5,7 milioane de euro,
potrivit datelor oficiale. În
problema tăierilor ilegale şi
a jafului organizat din
pădurile României organele
statului nu fac nimic. DNA şi
Poliţia Română se bat în co-
municate când arestează
un ţăran cu o căruţă de
lemn furat sau un Aro vechi
cu o remorcă de buşteni de
pe marginea drumurilor
forestiere, dar bravii an-
chetatori nu mişcă un deget
când e vorba de companiile
austriece sau germane care
rad pădurile țării, în valoare
de un miliard de euro pe an.

Deputatul Sebastian
Ghiță a anunțat, că va face
plângeri penale privind
defrișarea pădurilor și a
susținut că președintele
Klaus Iohannis a trimis la re-
examinare o lege de modifi-
care a Codului silvic în urma
unei solicitări venite din

partea șefului unei companii
din industria lemnului. S-a
prezentat o scrisoare pe
care Gerald Schweighofer,
CEO SC Holzindustrie
Schweighofer SRL, i-ar fi
adresat-o șefului statului,
prin intermediul „finului” An-
dreas Huber, consulul
onorific al Austriei de la
Sibiu. Scrisoarea este
datată 2 martie 2015.
Această scrisoare l-a făcut
pe Klaus Iohannis,
președintele României,
crede politicianul, ca să
întoarcă în Parlament legea
care ar fi salvat pădurile
țării. Să nu uităm că aus-
triecii doresc să pună mâna
și pe toate rezervele de sare
din România. Astfel se
explică sprijinirea unor
„marionete” a intereselor
economice și politice străine
în fruntea României?
Producătorul de sare Sali-
nen Austria este interesat
sa preia compania
românească de stat Salrom
încă din 2007. A inițiat
discuții și cu Autoritatea
pentru Valorificarea Ac-
tivelor Statului (AVAS) si cu
sindicatele. Până acum nu
s-a oferit compania de sare
românească datorită op-
unerii sindicatelor și a legii
minelor, care blochează

oferirea pe tava străinilor a
resurselor minerale ale
României. Nu m-ar mira ca
mandatul politic actual al
premierului Julien Ciolos
promovat și susținut de in-
teresele Bruxellului să fie
tocmai implementarea
legislației prin care să se
facă companiilor străine
„cadou” toate resursele
solului și subsolului româ-
nesc? Conform unor surse
se duc tratative secrete ca
compania de poștă, care
abia s-a redresat pentru a fi
oferită către nemții de la
Deutsch Bank sau poșta
austriacă Post AG?

Săptămâna trecută
președintele Klaus Iohannis
ar fi fost premiat de către
statul olandez cu o coală de
hârtie, o diplomă pentru
drepturilor omului, în schim-
bul sprijinului privatizării
profitabilului port Constanța,
cel mai mare din Europa, în
beneficiul unei companii
olandeze, pentru a nu se
mai face concurență Rotter-
dam-ului din țara lalelelor?
Zilele acestea se dă asaltul
asupra ultimelor resurse
economice și minerale ale
României de către „mari-
onetele” multinaționalelor și
ambasadelor străine. Se
vrea continuarea măcelăririi

pădurilor României, prelu-
area sării și aurului româ-
nesc, achiziționarea poștei
române și a portului
Constanța? După ce terenul
agricol va fi în totalitate pe
mâna străinilor (acum e
controlat în proporție de 40
la sută, iar Iohannis nu a
promulgat legea interzicerii
vânzării terenului agricol la
cetățeni străini), românii vor
fi chiriași și slugi în propria
țară, iar România o sub-
colonie condusă de un gu-
vernator străin, până va fi
împărțită între Rusia, Un-
garia și Germania? Din ne-
fericire SRI e emasculat de
o conducere coordonată de
foști bursieri Soroș. 

Românii trec astăzi
în campania electorală, prin
drama marii privatizării:
„România, înainte” pe tava
intereselor și afacerilor
străine. 
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