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„Sinceritatea prea multă poate

să fie și obrăznicie...”

- George Călinescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Cine ne Cine ne 
acuză?!…acuză?!…

Cezar Adonis
Mihalache

IIa uite cine s-a găsit
să ne scuipe în urechi
judecăți de „valoare”! Și
totuși, tocmai în spiritul
intoleranței de care ne
acuză, nu o să le spunem
nicidecum pe numele lor de
scenă, zis și „political cor-
rect”, ci exact în formularea,
să-i zicem „eufemistică” –

dar numai de dragul limbii
(!), a ceea ce sunt ei cu
adevărat: „ActiveBitch”!
Pentru că la acest nivel se
ridică de fapt prin multe din-
tre „serviciile” oferite pe cen-
tura de monitorizare a
societății, prestând rapoarte
regulate (scrise!) și tocmind
felurite delațiuni diversion-
iste, într-o monitorizare
menită a învenina și de-
natura.

De multe ori, le
lipsesc și „plângerile” vic-
timelor; ba, nu arareori,
însăși victimele, pe care le
sortează, și asortează!, pe
grupuri, le combină pentru a
da greutate acuzațiilor,
adăugând vinovății pe care
ni le reproșează otova chiar
dacă, în perioadele anal-
izate, nefericiții cu pricina
lipseau din spațiul social al
reproșatelor manifestări
publice a intransigenței
noastre anti-diversitate!

Și nu e de fel de mi-
rare că recenta delațiune de
monitorizare (!) a „Active-
Watch” o dă cu intoleranța
plângăcioasă în fasole încă
din capul treburilor, punând
pe aceeași linie a „vic-
timelor” vizate de
„intoleranța” noastră
(masivă, verbală și
pamfletară, că orală e doar
la ei!) toate vulnerabilitățile
inventate la nivelul
manifestării, ba, chiar a
existenței noastre ca soci-

etate, asociindu-le într-un fel
haios pentru noi
(intoleranții!) dar grotesc
tocmai pentru cei folosiți de
„ActiveWatch” pentru a
declanșa ventilatoarele în
fața cărora își umflă obrajii
în așteptarea porțiilor de
rahat.

Astfel, în Raportul
pentru 2015-2016, „Active-
Watch” își țuguie buzele la
fundul a nu mai puțin de
patru categorii de „victime”,

concluzionând că țintele
„predilecte ale intoleranței în
spațiul public sunt romii,
maghiarii, refugiații și per-
soanele LGBT”. O asociere
pe care chiar liderii UDMR
ar trebui să o sancționeze,
pentru că așezarea lor, nu
alături de țigani, că acolo se
potrivesc din multe puncte
de vedere, ci lângă „per-
soanele LGBT” ar trebui să
le stârnească orgoliul de
urmași, chiar dacă de troacă
plesnită, ai grofilor de
altădată! Păi’, chiar așa de
impotentă în a-și apăra
partea ei „political correct”
să fi ajuns maghiarimea
politică încât să se lase
azvârlită la fundul LGBT-
iștilor?! Și nu mai amintim și
de includerea pe lista vic-
timelor intoleranței noastră
a… „refugiaților”! Dar care
„refugiați” în perioada
monitorizată? Sau acesta
era de fapt un eufemism
general valabil, de la țigani
la LGBT-iști?!

Sigur, „Active-
Watch”, pentru a fi „bitch”
până la capăt, nu de grija
celor enumerați nu mai
poate! I-a băgat acolo doar
pentru a avea o introduc-
ere… Căci, nu despre vreun
nedovedit „discurs instigator
la ură” este vorba, ci despre
blamarea reperelor noastre
tradiționale, fără alte
adăugiri, raportul trecând la
principala intoleranță. Aia pe

care trebuie să o gestioneze
drept instigare, luându-se la
trântă cu trei milioane de
români!

Sigur, în graba de a-
și vărsa veninul, „Active-
Watch” s-a repezit cu o
acuzație siderantă fără a-și
alege măcar niște termeni
egal „cantitativi” și a-i asocia
cu noțiuni potrivite! Pentru
că a vorbi despre
intoleranță, reproșând impli-
carea a trei milioane de oa-
meni, te aruncă în ridicol.
Mai mult, a acuza și Biser-
ica Ortodoxă Română că „s-
a implicat în provocarea
unei ample stârniri a urii față
de categorii de cetățeni prin
campania pe care Coaliția
pentru Familie a dus-o pen-
tru strângerea semnăturilor
necesare modificării
Constituției”, trimite orice
iscălitură de monitorizare a
celor de la „ActiveWatch” în
penibil.

Active „LGBT” își
pune de fapt „watch”-ul pe
Coaliția pentru Familie, pe
care o acuză pentru
acțiunea, „motivată de
intoleranță”, de strângere a
milioane de semnături. Pen-
tru că, printre multe altele, și
noțiunea de familie, în sen-
sul tradițional, le stă în gât
celor de la ActiveWatch.

Și da, avem și noi o
vinovăție! Majoră,
intolerabilă chiar! Faptul că
suntem prea toleranți cu
astfel de caricaturi de ong-
uri care nu fac altceva decât
să împingă de colo-colo ra-
haturi pe care le produc la
comandă. Dar, din păcate,
și Coaliția pentru Familie a
greșit! A greșit pentru că nu
a strâns și o listă de trei mil-
ioane de semnături prin
care românii majoritari să se
pronunțe dacă e tolerabil
dreptul lor de a cere
scoaterea în afara legii a
acelor ong-uri și partide
care ne neagă dreptul de a
ne proteja valorile
tradiționale!

●

Când leprele-s la guvernare, totCând leprele-s la guvernare, tot
omul vina lui o are…omul vina lui o are…

George
Petrovai

DDostoievski era de
părere că toți oamenii sunt
vinovați de lacrima de pe
obrazul unui prunc. Dacă ne
însușim acest adevăr (fiecare
dintre noi contribuie mai 
mult sau mai puțin 
la apariția răului uman, 
care acționează devastator
asupra nevinovăției), atunci
trebuie să avem curajul să ne
recunoaștem partea de vină
în toate catastrofele ce s-au
abătut, se simt ca peștele în
apă și fac ravagii pe planetă:
alarmantul regres moral-spiri-
tual generat de înflorirea
necinstei, minciunii, ipocriziei,
egoismului și cruzimii, aber-
anta civilizație mașinistă la
care omul nu consimte să
renunțe în pofida faptului că
ea îl strânge de gât prin polu-
are, boli provocate de 
sedentarism și grozăvia acci-
dentelor tot mai frecvente,
globalism, multiculturalism
etc.

Bunăoară, diluarea
până la dispariție a tradițiilor 
și specificului național,
dimpreună cu starea extrem
de precară a unor nobile
simțăminte, precum patrio-
tismul și naționalismul,
reprezintă ruinătoarele victorii
ale globalismului, iar Eurovi-
sionul penibil-cântăcios se
constituie din ce în ce mai
sfidător în port-drapelul multi-
culturalismului nivelator și
leșios…

Cu-atât mai mult când
ne uităm în ograda noastră
politico-pungășească, unde
ba se vorbește de spectacu-
loasa creștere a unei
economii temeinic așezată pe
butuci prin cele mai mici
investiții din ultimii 10-15 ani,
dovadă că programul de gu-
vernare are toate șansele să
fie înfăptuit în forma-i buge-
taro-amăgitoare, ba sunt cam
neglijate subiectele intens
dezbătute cu ceva timp 
în urmă: sprapopularea
pușcăriilor, frauda de la
alegerile prezidențiale din
2009, arhiva SIPA (Sistemul
Independent de Protecție și
Anticorupție).

Dar nici unul dintre
aceste subiecte nu se ridică la
nivelul scontat de așa-zișii for-
matori de opinie, în realitate
manipulatori de păreri individ-
uale și, în acest chip, cu 
bună știință deformatori ai
adevărului, întru formarea
unei opinii colective care să-i

mulțumească pe păpușarii din
culise.

Din următoarele mo-
tive:

1) În ultimul timp n-au
mai fost trimiși după gratii in-
fractori de talia lui Adrian
Năstase, Dan Voiculescu,
Elena Udrea, George Copos,
Gigi Becali sau Sorin Ovidiu
Vântu. Că toată tevatura de la
alde ăștia a pornit. Cu 
toții sunt obligați să-și
ispășească pedepsele în
pușcăriile românești, de unde
tot tam-tam-ul cu suprapopu-
larea și condițiile improprii din
ele. Dar, întrucât șnapanii 
cu bani din România
postdecembristă se tratează
în străinătate, nici pe departe
nu se face atâta gălăgie cu
dezastruoasele condiții din
grosul spitalelor românești,
deși, la urma urmei, cam tot
românul de rând este nevoit
să treacă prin ele.

2) Frauda de la
prezidențialele din 2009 este
cel mai concludent exemplu
de aflare-n treabă la români.
Da, căci dacă, așa cum susțin
jurnaliștii implicați, există
dovezi zdrobitoare în acest
sens, de ce se bate șaua să
priceapă iapa doar acuma,
opt ani după acea
meganelegiuire? Nu cumva în
sistem se reglează niscaiva
conturi și anumiți gazetari
necușeri, ca alde Dan An-
dronic, sunt întrebuințați 
de indestructibilul sistem
mafioto-postdecembrist pen-
tru apărarea valorilor (sic!)
democrației noastre originale?
Pe de altă parte, pretutindeni
în lumea asta doldora de
democrație se fură (pe furiș
sau chiar pe față) la alegeri.
Atâta doar că românii aflați la
butoanele puterii, uneori o
cam fac de oaie…

3) Interesul politicului
pentru SIPA nu-i acela de-a
face lumină în toată această
tenebroasă afacere, ci de a-și
aservi prin dosare și șantaj cât
mai mulți dintre înalții
magistrați, care și-au dobân-
dit funcțiile prin înțelegeri
politice între deținătorii pânii și
cuțitului din această țară. Că,
de, scopul ticălos scuză mi-
jloacele murdare, și 
cum democrația originală
veghează cu strășnicie la
creerea aparențelor în ceea
ce privește independența
justiției, iată o formidabilă
ocazie ca lucrurile în conținut
să stea de-a-ndoaselea, adică
așa cum cer profitabilele
tovărășii și cumetrii.

●
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Crez de tinereţe, crez de generaţie!Crez de tinereţe, crez de generaţie!

Ionuț
Țene

ÎÎn ultimii ani se
întâmplă tot mai multe lu-
cruri absurde și ciudate în
societatea românească. Din
2007, de când România a
devenit membră U.E. parcă
noi, românii, suntem cobaii
continentului. Pe poporul
român pare că se practică
tot felul de experimente
economice, sociale, politice
și, mai nou, de sănătate. Am
fost singura țară din Europa,
care am tăiat salarii, pensii
și îndemnizații de mamă.
Am făcut acord cu FMI deși
nu mai trebuia. Suntem sin-
gura țară de pe continent în
care lupta anti-corupție
dusă până „la capăt” este
de fapt o răfuială politică.
Mai nou am devenit unica
țară din Europa care își
vinde terenurile agricole la
străini. România pare că a
devenit un poligon de încer-
care pentru tot felul de ex-
perimente „progresiste”, iar
economia a ajuns o exten-
sie a multinaționalelor și po-
litica o prelungire a
intereselor ambasadelor
marilor puteri?

Suntem țara în care
majoritatea românească
este discriminată din multe
punctele de vedere în pro-
pria țară, iar Diaspora, para-
doxal, a devenit cu adevărat
România Liberă. Ultimul ex-
periment care se încearcă
pe români este legea privind
vaccinarea obligatorie.
Dintr-o dată românii sunt
obligați să-și vaccineze
copiii, char dacă nu vor
acest lucru. În majoritatea
țărilor europene vaccinarea
nu este obligatorie.În Aus-
tria, unde situația o cunosc
foarte bine, sunt sute de mii
de copii care NU se
vaccinează, doar atunci
când vor părinții la cerere.
La noi, pe lângă vaccinurile
firești și normale pe care le
fac bebeluși la o lună, două,
patru și nouă luni se
încearcă impunerea unor
noi vaccinuri, unele chiar
periculoase pentru
sănătatea copiilor așa cum
spun medici renumiți. De
ce? Pentru că ar exista o
„mafie” internațională a vac-
cinurilor așa cum este cea a
medicamentelor, iar Româ-
nia e o bună piață de des-
facere în care se învârt
milioane de euro. Politicienii
pot fi cumpărați cu bani
puțini sau primesc ordine de
la corifeii ambasadelor, iar
presa mainstream ce nu ar
face pentru un contract gras
de publicitate? Și atunci:
„Hai să vaccinăm obligatoriu
tot românul!” ne spun cei
interesați.

În discuția vaccinării
obligatorii a intrat și Sergiu
Moroianu, doctor în
matematică la MIT și soțul
USR-istei Clotilde Armand.
Acesta spune că proiectul
de lege depus de Ministerul
Sănătății este o combinație
de nazism și comunism.
Moroianu afirmă că
obligarea părinților să-și
vaccineze copiii ar putea
avea efectul invers.
„‘Comisia de vaccinare’ este
aceeași în spirit cu legen-
darele „comisii pentru gra-
vide” care controlau abuziv
femeile în era ceaușistă,
pentru a descuraja even-
tualele avorturi ilegale. În
2015 au avut loc în Româ-
nia 70.000 de avorturi. Însă
în anii 1980, când avortul
era permis doar în condiții
speciale, aveau loc anual
peste 400.000 de avorturi.
Așadar când avortul era
controlat, aveam mai multe
avorturi decât azi când e „la

liber”. E oare înțelept să in-
troducem obligativitatea
vaccinurilor, sau va avea
efectul contrar celui scon-
tat?”, a scris Sergiu Mo-
roianu. Acesta a afirmat că
nu există certitudine de sută
la sută în materie de
sănătate publică. „Ca om de
știință, trebuie însă să
protestez foarte hotărât îm-
potriva dogmatismului în
materie de sănătate publică.
Nu există certitudine sută la
sută. Rămâne mereu o
șansă, desigur mică, ca
peste 50 de ani să se
dovedească că vaccinurile
obligatorii cu care ne-a
obligat pesedeul să ne vac-
cinam copiii aveau poate
componente periculoase,
sau efecte secundare cata-
strofice pe termen lung. Nu
putem sufoca gândirea
critică și progresul prin
ucazuri totalitare!” Propusa
„lege a vaccinării” este o
lege nici de stânga, nici de
dreapta: undeva la mijloc
între nazism și comunism.
Sunt total contra. Precizez
că sunt vaccinat, la fel ca
toți copiii mei. Dar nu re-
cunosc nimănui dreptul să
mă „convoace” la „Comisia
de vaccinare”. Cine
prezidează acea comisie,
cumva dr. Mengele? Ce
urmează, obligativitatea
prezentării la comisia de

sterilizare?!”
Un alt om de știință

renumit Prof. Univ Dr. Pavel
Chirilă, a decis să se implice
în această dezbatere
transmițând o scrisoare
deschisă celor mai
importanți oameni politici
din țara noastră. Acesta
consideră că obligativitatea
vaccinării copiilor reprezintă
o eroare gravă și le pune în
pericol acestora sănătatea.
Prof. Univ Dr. Pavel Chirilă
a precizat că a întâlnit în
dese rânduri cazuri în care
copiii au avut de suferit de
pe urma vaccinurilor, unii
fiind în stare foarte
gravă.Am vaccinat mii de
copii și am vazut multe
reacții adverse, unele foarte
grave. Injectarea unei
substanțe în trupul unui om
fără acordul lui riscă să facă
rău „în numele binelui”

Chiar și politicienii
sunt conștienți de sămânța
de totalitarism a vaccinării

obligatorii. Deputata
Cătălina Bozianu face un
apel în această problemă
pe care o consideră una
politică și nicidecum una
care ar fi în favoarea copiilor
care ar putea fi folosiți drept
„cobai”. ”Atât ca mamă a doi
copii, care au depășit, ce-i
drept, vârsta vaccinării, cât
și ca parlamentar, consider
că am obligația să afirm un
adevăr dovedit: statul nu
poate fi un părinte mai bun
decât părinții naturali ai
copilului. Pe de altă parte,
am fi cu toții mult mai
mulțumiți dacă statul s-ar în-
griji, cu prioritate, de procu-
rarea vaccinurilor care
lipsesc de pe piață, dacă i-
ar informa pe oameni atât
cu privire la riscurile refuzu-
lui vaccinării, cât și la
efectele unor vaccinuri și, în
general, dacă ar înceta să-i
mai considere pe părinți
niște subordonați ai săi.
Fac, de aceea, un apel la
responsabilitate către
fiecare dintre cei implicați în
procesul de legiferare. Să
avem grijă să nu
transformăm părintele în
sclavul statului iar copilul în
cobaiul acestuia.” Cred că
pentru unii vaccinarea oblig-
atorie este o afacere nu un
act medical.

Dar să prezentăm
un extras din cartea au-

toarei Dr.Christa-Todea-
Gross, unde găsim mari
surprize: „Vaccinurile: Pre-
ventie sau Boala? O noua
patologie pediatrica”. (Edi-
tura Christiana, Bucuresti
2012, p. 410-412, disponi-
bila pe site-ul: www.pentru-
viatacluj.ro), în care aflăm
lucuri interesante despre
vaccinarea în țările eu-
ropene la anul 2012. De
atunci nu cred că se fi
schimbat multe lucruri. În
Austria știu situația bine și
nici un vaccin nu este oblig-
atoriu. În Germania nu este
obligatoriu niciun vaccin, din
1982 conform IFSG (Infek-
tionsschutzgesetz: Legea
pentru prevenirea Bolilor
Infecţioase). Sunt recoman-
date sugarilor şi copiilor
vaccinurile: DTP, Hib, an-
tipolio, hepatitic B, anti-
varicelic, antipneumococic
şi antimeningococic. Sugarii
nu sunt vaccinaţi la naştere.
Doar în cazuri de risc înalt
se recomandă vaccinul he-
patitic B la naştere. În
Olanda nu este obligatoriu
niciun vaccin, iar vaccinurile
recomandate sugarilor şi
copiilor mici sunt: antipolio,
Hib, DTP, hepatitic B şi
MMR (ROR). Nu intră în
schemă vaccinul BCG, iar la
naştere nu este obligato-
riu/recomandat niciun vac-
cin. În Luxemburg nu este
obligatoriu niciun vaccin.
Sunt recomandate copiilor
vaccinurile DTP, antipolio,
ROR, Hib şi hepatitic B, la
copii. Vaccinul BCG nu intră
în schemă, iar la naştere nu
este obligatoriu/ recoman-
dat niciunvaccin.În Spania
nu este obligatoriu niciun
vaccin, iar cele recoman-
date copiilor sunt: DTP, an-
tipolio (VPI), Hib, hepatitic
B, MMR (ROR) şi anti-
meningococic. Nu intră în
schemă vaccinul BCG, iar la
naştere nu este obligatoriu/
recomandat niciun vaccin.În
Anglia nu este obligatoriu
niciun vaccin, iar cele reco-
mandate copiilor sunt vac-
cinurile DTP, antipolio, Hib,
ROR şi antimeningococic C.
Vaccinul BCG este reco-
mandat la vârsta de 10‑14
ani şi doar în cazuri de risc
înalt, la naştere. În Franţa
vaccinurile DT, antipolio
(VPI) şi BCG (la vârsta de
șase ani) sunt obligatorii la
copii pentru a putea
frecventa şcoala. Sunt reco-
mandate copiilor vaccinurile
Hib, hepatitic B, MMR
(ROR), antipneumococic20.
Nu este obligatoriu/ reco-
mandat niciun vaccin la
naştere. În Belgia este
obligatoriu vaccinul antipolio
(VPI) la copii, pentru a
frecventa şcoala. Vaccin-
urile recomandate copiilor
sunt: DTP, Hib, antipolio

(VPI), hepatitic B, MMR
(ROR), antipneumococic şi
antimeningococic. Vaccinul
BCG nu intră în schemă şi
nu este obligatoriu/ reco-
mandat niciun vaccin la
naştere. În Italia, sunt oblig-
atorii vaccinurile antipolio
(VPI), tetanic, difteric şi he-
patitic B, la copii, începând
cu vârsta de trei luni, dar,
conform unei Circulare Min-
isteriale din 24.09.1998,
este permisă înscrierea în
şcoli şi a copiilor
nevaccinaţi. Cu alte cuvinte,
nu sunt obligatorii. La
naştere nu se efectuează
niciun vaccin.În Austria: nu
este obligatoriu niciun vac-
cin, la fel și în Elveția.

După cum vedeți
doar România, în complici-
tate cu politicienii, doctorii
mai mult sau mai puțin
interesați și firmele de
medicamente se vrea se
pare ca vaccinarea să fie
obligatorie ca un nou exper-
iment de tip totalitar pe
lângă atâtea altele prin care
a trecut România din 2007
încoace. Și de data asta se
dorește ca să fim „mai
catolici decât papa” în
chestiunea vaccinurilor în
Europa. 

Dreptul de a Nu te
vaccina apaține de drep-
turilor fundamentale ale
omului și de libertatea 
de alegere garantată
constituțional. România
devine un nou teren experi-
mental medical după cel
economic și politic pentru in-
terese care ne scapă.
Apropo, în Rusia programul
de imunizare pare decupat
de cel actual românesc, cu
mici diferențe. Până la urmă
discuția privind vaccinarea
trebuie să treacă de etapa
unui experiment totalitar
prin impunerea obligatorie a
unor vaccinuri care s-au
dovedit ulterior periculoase,
că au îmbolnăvit copii de
autism sau de paralizie.
Actul medical este necesar,
eficient și trebuie realizat
doar cu profesionalism în
limitele demnității umane.
Obligativități de tip comunist
sau nazist în medicină nu
au ce căuta, acestea cu tim-
pul se transformă în experi-
mente tragice așa cum știm
din istorie. Pe lângă vaccin-
urile clasice, cele opționale
pot fi făcute doar cu acordul
părinților, nu obligatorii, alt-
fel actul medical devine un
experiment totalitar perver-
tit, demn de „1984”. Copiii
europenilor Nu sunt obligați
prin lege să se vaccineze,
dar copiii românilor vor fi
vaccinați cu tot mai multe
vaccinuri, conform unei legi
obligatorii. De ce?

●
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…în paragină!…în paragină!

Ionuț
Țene

ÎÎn România festivis-
mul, vorbele goale și dezin-
teresul față de valorile
culturale naționale sunt o
paradigmă a ignoranței și
uitării intenționate de către
autoritățile complice. În
privința Casei Memoriale
Iuliu Maniu de la Bădăcin
(jud. Sălaj.) comunismul nu
a murit. Chiar zilele trecute
vorbeam cu istoricul clujean
Cornel Jurju și am ajuns la
concluzia dramatică că la
Cluj-Napoca, la o sută de
ani de la Marea Unire, nu
există o statuie a lui Iuliu
Maniu, organizatorul princi-
pal al Marii Adunări
Naționale de la Alba-Iulia de
la 1 decembrie 1918.

E tragic că anul vi-
itor, la împlinirea Cente-
narului Marii Uniri, în cadrul
căruia se anunță uriașe
manifestări, din păcate, de
cele mai multe ori doar fes-
tiviste, Casa Memorială Iuliu
Maniu este o ruină gata să
se prăbușească. Abia în
2015 a început o campanie
în presă privind reabilitarea
casei în care a trait democ-
ratul creștin Iuliu Maniu.
Doar atunci opinia publică a
aflat de dezastrul de la
Bădăcin, locul unde Iuliu
Maniu a gândit Marea Unire
și a coordonat actele sale
politice din perioada
interbelică, dar acțiunile și
pentru eliberarea țării de
sub comuniști după 1944. În
2015 s-a înființat și o pagină
de Facebook, ”Salvați Casa
Memorială Iuliu Maniu”,
care a reușit să coalizeze
eforturile unor entuziaști și
instituții pentru a se salva
casa memoriei marelui Iuliu
Maniu, președintele Partidu-

lui Național Țărănesc.
În luna aprilie 2000,

când am văzut că această
casă în care a trait marele
patriot român care a făcut
Marea Unire era în
paragină, iar lângă imobil
funcționa o casă de copii cu
dizabiliăți. Nu-mi venea să
cred ce vedeam ochiilor.
Atunci am scris o scrisoare
publică conducerii PNȚ,
care era la cârma țării de
patru ani de zile, și liderului
țărănist clujean Radu
Sârbu. Scrisoarea deschisă
a apărut în presa vremii. În
scrisoare îmi exprimam in-
dignarea și criticam liderii
PNȚ care erau la guvernare
și aveau toate pârghiile
politice și economice să
salveze casa lui Iuliu Maniu
și nu au făcut-o. Le-am
reproșat că au ajuns la put-
ere pe memoria marelui pa-
triot Iuliu Maniu, dar când au
deținut puterea în mână nu
au avut interesul de a
schimba statutul juridic al
casei și să finanțeze 
de la ministerul culturii 
reabilitatea acesteia.
Recunoștința e floare rară.

Dacă exista un
minim interes din patea lid-
erilor PNȚ de atunci, astăzi
Casa Memorial Iuliu Maniu
ar fi fost un muzeu
funcțional și un exemplu
sau un model al memoriei
naționale pentru cei care ar
fi vizitat-o. Nu înțeleg nici
astăzi de ce liderii PNȚ nu
au făcut acest minim gest
reparatoriu atunci când
aveau puterea. Cine doreau
să le repare casa fondatoru-
lui PNȚ, urmașii PCR din
FSN? Radu Sârbu în vre-
mea aceea era vedeta
medie a momentului și șeful
FPS și din păcate nu s-a im-
plicat în salvarea casei lui
Iuliu Maniu. Sesizarea mea

din presa anilor 2000 a tre-
cut neobservată de liderii
PNȚ de atunci, abia în 2015
s-a reaprins scandalul în
presă. Biserica Greco-
Catolică s-a implicat active
în reabilitare, dar din păcate
imobilul ce aparține de
Direcția Copilului din Sălaj
are un statut incert juridic și
Ministerul Culturii și Consil-
iul Județean Sălaj nu pot
aloca bani să reabiliteze
casa celui care a făcut
Marea Unire. Conacul cu 16
camere a fost construit în
anul 1879 de către Ioan
Maniu, tatăl marelui om
politic. Iuliu Maniu a lăsat-o
prin Testamentul din 1941
de la Braşov, la fel ca şi în-
treaga sa avere, Episcopiei
Române Unite cu Roma,
Greco-Catolică din Oradea.
Întreaga proprietate a fost,
însă, naţionalizată, în pe-
rioada comunismului, după
arestarea lui Iuliu Maniu, în
1947, ea fiind transformată
pe rând în depozit de
îngrăşăminte chimice, sediu
de gospodărie mixtă, tabără
pentru copii, cămin pentru
copii cu handicap sever.
Potrivit parohului, costurile
totale estimate de arhitecţi
pentru finalizarea lucrărilor
sunt de 346 000 euro. Cu
sprijinul Episcopiei Greco-
Catolice Oradea, în anul
2011, s-a finanţat proiectul
tehnic de consolidare şi re-
abilitare. După demararea
campaniei publice „Salvaţi
istoria naţională. Salvaţi
Casa lui Iuliu Maniu”, iniţiată
în februarie 2015, oameni
inimoşi au pus mână de la
mână şi primii paşi în sal-
varea monumentului istoric
memorial au fost făcuţi, iar
lucrările de reabilitare şi
consolidare a fundaţiei au
fost încheiate. Tot în acel an
s-au obţinut avizele 

şi autorizaţiile nece-
sare începerii lucrărilor,
branşamentul electric şi or-
ganizarea de şantier, demo-
larea anexei “parazit” de
lângă prispa laterală, anexă
construită în anii comunis-
mului. În anul 2016 s-au
efectuat lucrări de consoli-
dare a pereţilor în suprafaţă
de 300 mp. Având în vedere
starea actuală şi vulnerabil-
itatea acoperişului, se
impun intervenţii de primă
urgenţă pentru a evita
prăbuşirea acesteia, titra
cotidianul Adevărul. Pentru
reabilitarea casei memoriale
și amenajarea acesteia ca
muzeu s-a implicat și
IICMR. În toamna anului
2015 între Parohia Greco-
Catolică, administratorul
imobilului, și IICCMER,
acord ce are ca scop dez-
voltarea unor proiecte cul-
turale menite să reabiliteze
memoria lui Iuliu Maniu, a
familiei sale și a casei aces-
tuia din satul Bădăcin, pre-
cum și a victimelor regimului
comunist persecutate în
lagărele și coloniile de
muncă. Totodată, semnarea
contractului de colaborare
presupune și acordarea de
asistență istoriografică-
tehnică de către IICCMER
pentru refacerea spațiului
memor ia l -muzeogra f i c
reprezentat de Casa „Iuliu
Maniu”. Din păcate mai mult
de atât nu prea s-a mai
făcut la Casa Memorială
Iuliu Maniu. Riscăm ca anul
2018, când se va desfășura
Centenarul Marii Uniri, când
Iohannis și Grindeanu se
vor bate cu pumnii în piept,
casa unuia dintre cei care
au înfăptuit Marea Unire a
Transilvaniei cu România să
rămână în paragină. Pre-
mierul Cioloș din Pericei-ul
învvecinat nu a mișcat un

deget să reabiliteze casa
memorială. Nu era a unui
fondator UE? E o mărturie
tristă că memoria celor care
au făcut România Mare nu
valorează nici cât o „ceapă
degerată” pentru autoritățile
române post-decembriste.
Ignoranța și indiferența față
de Casa Memorială Iuliu
Maniu reprezintă o
caracteristică a factorilor
politic de azi, care nu dau
nici doi bani pe valorile
morale, creștine și
naționale, care au pus
bazele României unite și
moderne. Centenarul Marii
Uniri ne va prinde cu casa
lui Iuliu Maniu în paragină și
fără a fi încă descoperit
mormântul acestui patriot
din groapa comună de la
Sighet în care a fost aruncat
de către comuniști.

Iar dezinteresul
autorităților de astăzi față de
corifeii Marii Uniri mă face
să cred că acestea sunt
continuatoare a vechilor
structuri securisto-comu-
niste care au distrus Româ-
nia și după 1990 și nu simt
nimic pentru patrioții
democrați și creștini din pe-
rioada interbelică. Dezin-
teresul potentațiilor de
astăzi față de memoria celor
care au luptat pentru uni-
tatea națională este o
constantă ce mă duce la
gândul: dacă merităm noi,
contemporanii, jertfa lui Iuliu
Maniu pentru înfăptuirea
României Mari. 

Dar conducătorii
românilor nu pun nici un
preț pe modelele istoriei
strămoșești și desconsideră
valorile naționale. Dacă noi
nu ne respectăm valorile,
cine să ni le respecte? Dacă
nu te respecți nu ești re-
spectat!

●
„Just for you, Japan” – o punte culturală între „Just for you, Japan” – o punte culturală între 

Țara Soarelui Răsare și Carpații mioriticiȚara Soarelui Răsare și Carpații mioritici

Ioan 
Nălbitoru

AAntologia bilingvă
englezo-română „Just for
you, Japan” (Doar pentru
tine, Japonia), coordonator
scriitoarea si publicista
Floarea Cărbune din
Constanța, constituie o
adevărată punte de legătură
culturală între națiuni cu
tradiții și obiceiuri total
diferite, România și
Japonia, din două conti-
nente, Europa și Asia, cu
areale total diferite.

Doamna Floarea
Cărbune a fost unul dintre
„ambasadorii” României
care au purtat pe me-
leagurile nipone valorile cul-
turale românești, în special
cărți și reviste, la Nagoya și

Osaka, la comunitatea
românească stabilită acolo.
Fiica dânsei, Cristina
Cărbune, căsătorită In-

oguchi la Asakusa-Tokyo,
consolidează această punte
de legături culturale între
cele două națiuni prin orga-
nizarea, în fiecare an, a
concursului literar THE IN-
TERNATIONAL CONTEST
„Art & Life” JAPAN.

Antologia „Just for
you, Japan” (Doar pentru
tine, Japonia) a apărut la
editura RAFET în 2017 și

este structurată în șase
capitole. Prima parte a volu-
mului este tradusă în
engleză, iar partea a doua
în română. Cele șase capi-
tole care alcătuiesc cartea
au nume semnificative:
Puntea dintre lumi Japonia-

România; Interculturalitate
româno-japoneză; România
de poveste; Tradiții, spiritu-
alitate, obiceiuri, legende,
povești și povestiri; Haiku;
Poezii alese. Pentru limba
engleză mai este în plus un
capitol de creații plastice
oferite de atât copiii români
cât și de artiști consacrați.

Articolele, bilingve,
sunt însoțite de fotografiile
color ale autorilor prezenți în
paginile acestei antologii,
imagini din Japonia și
România, imagini cu obi-
ceiuri și tradiții românești de
pe întreg cuprinsul țării,
peisaje mirifice ale plaiurilor
mioritice, imagini ale unor
personaje de legendă, dar
și grafică și lucrări ale unor
artiști plastici.

Prezenta antologie
este o lucrare complexă

coordonată de doamna
Floarea Cărbune la care au
participat scriitori români din
țară și diaspora.

Antologia „Just for
you, Japan” a ajuns nu
numai în Japonia, dar și la
ambasada Japoniei din
România. Prin intermediul
doamnei Floarea Cărbune
și a fiicei sale Cristina
Cărbune Inoguchi s-a creat
în ultimii trei ani încă o
punte culturală între cele
două națiuni, România și
Japonia, atât prin organi-
zarea concursului literar
THE INTERNATIONAL
CONTEST „Art & Life”
JAPAN, cât și prin prezenta
antologie, „Just for you,
Japan”!

●



Ghimpele Națiunii

„Haida, hai la Jilava!”…„Haida, hai la Jilava!”…

Cezar Adonis
Mihalache

VVorba e că nici de îi
dădeau țiplă de „honoris
cauza”, că s-a mai pomenit
și pe la alți condamnați, și
nu am fi rămas mai uimiți!
Dar să îi dea moroșanu
taman o diplomă onorifică,
din astea chiar că nu s-a
mai auzit! Vorba aceea:
„Păi, ce făcuși nenică?!”.
Pentru ce îl curtarăți așa de
adânc pe domnul de la
București? Că ăsta nu vă dă
nici măcar o cană cu zaibăr
dacă nu i se lipește și lui
ceva, de unde visară-ți voi
preamăriri de la „boierul” de
Teleorman?

Și „tulai, Doamne!”,
dar acum să vezi cum se va
umple vitrina „boierului” cu
titluri onorifice! „De Oltenia”,
„de Banat”, de toate felurile,
că foamea după fonduri eu-
ropene e mare, iar pixul stă
în mâna unei doamne, dar
tot condamnatul face
împărțeala.

Liviu Dragnea – am-
basador onorific al turismu-
lui maramureșean! Să-i fie
de pomană, dar norocul
vostru că nu știe infractorul
ce onoare i-ați făcut! Că nu
prea le simte pe astea,
„onorifice”. Dar să-i pună
moroșanul în față ce are el
mai drag, nu e de colea. Pe
când ăsta, condamnatul,
nici nu ar fi trebuit lăsat să
atingă cu pașii lui corupți ăst

pământ sfânt moroșan!
Darămite să mai fie și
slăvit?! Așa că, deși drag
îmi e de moroșeni, nu zic,
de data asta însă au sfeclit-
o! Cum de l-au găsit taman
pe țăranul ăsta să-l facă
reprezentantul lor? Să le
poarte prin lumea mare
vorba sfințeniei și frumuseții
locurilor lor?

Să nu mai aibă nici
moroșanul demnitate? Să

nu mai pună nici el mâna pe
coasă când vede hoțul în
bătătură? Chiar așa s-o fi
stricat lumea la cap?

Sigur, de stricat la
cap nu s-a stricat moroșanul
simplu… Ci ăia „de sus”, de
un leat cu ăl condamnat,
mari boieri de politichie, și
care nu mai aveau ce os-
anale să-i pună la picioare.
Să-i bage și pe ei „șeful” în
seamă, să nu-i uite când se

închide în birou cu divanul
lui de la București și se
apucă de fărâmat țara în
feude.

De drept, moroșanul
simplu, de-l prindea în
ogradă, îi dădea și pită și
horincă, dar și două după
ceafă, să nu-i mai arză
„boierului” să strice țara, să
o rupă în neajunsa-i
împărțeală cu neamurile lui
politice.

Și să-l vezi de acum
ce o să mustăcească de
fudulie țăranul! Nu atât pen-
tru că îl făcură moroșenii
„ambasador” (iar de îl țin
ghilimele se poate obișnui
cu titlul la Jilava, mai greu
cu „onorificul”, dar o să
învețe la timpu-i sortit ce și
cum stau treburile pe acolo
cu „excelențele”), cât mai
ales că se văzu în rând cu
lumea bună. Lumea

culturală. Se potrivi în gala
de ceremonie cu nume
grele din cultură, ăia am-
basadori onorifici, nu
teleagă ăsta de Gratia!, de
o să creadă, nu doar că și-a
tras și el, în sfârșit!, niște in-
telectuali pe lângă el, că de
‘telectuali de partid i s-o fi
acrit, ci faptul că este de-a
dreptul egalul lor. Cu Ana
Blandiana, cu Dumitru
Fărcaș…

Treaba e că
moroșenii ar trebui să fie
foarte atenți de acum
înainte… Că pe unde trece
condamnatul, se pune ceva
la cale. Iar lingușeala asta
pentru fondurile europene
să nu ajungă le atârne „Pro-
gramul de dezvoltare” în
vreun colț de regiune! Că
nimic nu dă opincarul urcat
pe divan fără să își ia și el
partea. Și nu de cartonașe

frumos colorate, stampilate
și țiplate are el nevoie. Din
ălea comandă direct la Par-
lament (că tot vine „Cente-
narul” și au făcut ăia rost
legal de bătut monede
aniversare, să le fie în
dunga lor de politicieni
unsuroși și nesătuli!), că îi
decernează aia o medalie,
nu doar onorifică, ci unică!

Și ar trebui să fie
atenți pentru că în clipa în
care a zis „boierul” că pe la
ei sunt cele mai frumoase
locuri din țara asta, deja, nu
doar a pus ochii, ci a și an-
tamat ceva! Că el nu
funcționează altfel! Ci pe
modelul „îți dau, dar nu îmi
dai tu ce vrei (eventual,
onorific!), ci îți iau eu ce îmi
trebuie!”…

Moroșeni, păziți-vă
dară pământurile că vine! Și
pe unde trece miroase a
cimitir, dar nu dintr-acela
vesel… Ci a sămânță de
luat! Că ăstuia nu-i cântă de
fel sufletul… Iar „ciufulitura”
aia a lui, de i se mai spune
și „condamnatul”, nu-i chiar
o simplă poreclă, ci e luată
pe bune într-o instanță.
Oricum, după Zilele
Maramureșului, așteptăm și
versiunea „Zilele Penalului”,
pentru ceremonia de de-
cernare a matricolei: „Haida,
hai la Jilava!”…

Toate pe dos!Toate pe dos!

George
Petrovai

PPentru a se salva
atunci când sunt prinși cu
mâța-n sac, ticăloșii cu ștaif
(politrucii ciocoizați și ciocoii
politrucizați) recurg din ce în
ce mai des fie la bunăvoința
general-umană găzduită în
maxima „A greși este
omenește”, fie la
cutremurător de profundul
paragraf-angajament din
rugăciunea Tatăl nostru: „Și
ne iartă nouă greșelile
noastre, precum și noi
iertăm greșiților noștri”. 

Că altminteri, ceea
ce înseamnă în mod
obișnuit și sfidător la adresa
nedescurcăreților cu frică de
Dumnezeu, toți acești
ipocriți se conduc după prin-
cipiul fundamental al nea-
mului prost: „Hoțul neprins e
om cinstit”!...

Da, greșeala este
într-adevăr omenească, iar
prin aceasta scuzabilă, doar
dacă este neintenționată și
nerepetată, nicidecum
atuncea când (cazul ipochi-
menilor postdecembriști),
ea, premeditat-programată,

este ridicată la rangul de
politică națională și, în acest
chip legal-nelegiuit, devine
obsedantă de la vlădică și
până la opincă. Ba poate
ajunge chiar vrednică de
stimă în acele situații în care
este greșeală doar cu nu-
mele, căci oamenii luminați
și curajoși (din păcate tot
mai rari pe aceste me-
leaguri doldora de neinstruiți

și obedienți), urmând
tainicul îndemn de-a se
pune în slujba năpăstuiților,
adică de-a fi astfel mai
folositori semenilor, nu doar
că se abat cu bună știință
de la unele dintre dispozițiile
necalificaților cu rol de-
cizional prin atotputernica
vrere a politicului, dar, prin
cumințenia deciziilor luate în
anumite situații delicate, ei

contribuie la corectarea
actelor normative emise de
alți necalificați. Cât privește
ruga-angajament din 
regina conglăsuirilor cu
Atoatefăcătorul, pe care
Mântuitorul o întărește cu
porunca de-a ne ierta fratele
ce păcătuiește împotriva
noastră nu de șapte ori, „ci
până la șaptezeci de ori
câte șapte” (Matei 18/22),

consider că în plan social,
îndeosebi în societatea
românească, lucrurile stau
cam așa: Dacă iertarea la
nivel individual și familial
este cu putință, ba chiar tre-
buie să funcționeze, pentru
că așa facem dovada că
suntem credincioși sinceri,
la nivelul unui enorm con-
glomerat precum popo-
rul sau națiunea, 

iertarea repetată prin
nesancționarea promptă și
justă a tuturor fărădelegilor,
în mod deosebit a nelegiuir-
ilor sau greșelilor politice
intenționate (Eminescu era
de părere că greșelile
politice sunt  crime, întrucât
de pe urma lor au de suferit
o milioane de oameni!), fa-
talmente va genera can-
cerul social.

Adică taman ceea
ce se întâmplă astăzi în
România: Nu numai că țara
a fost pusă pe butuci de
politruci și acoliții lor, nu
numai că în 27 de ani 
de democrație originalo-
pungășească s-au furat din
averea nației peste 3000 de
miliarde euro (când și cât
anume se va recupera din
această megafraudă?), nu
numai că marii șnapani
(Petre Roman, Traian
Băsescu, Elena Udrea, Vic-
tor Ponta, Liviu Dragnea,
Călin Popescu Tăriceanu
etc.) fac pe lupii moraliști și
arată cu degetul spre sis-
temul mafiot la a cărui edifi-
care au pus umărul ei și ai
lor, dar mai nou, chipurile
îmboldiți de umanitarism, se
arată foarte preocupați ca,

prin golirea pușcăriilor de o
bună parte dintre
răufăcători, să nu ajungă ei
înșiși după gratii cu
pedepse ușoare pentru ast-
fel de fapte că în China sau
Singapore ar fi îndată puși
la zid și împușcați.

Prin urmare, cu ac-
tuala degradare moral-
spirituală nefiind posibil nici
măcar sistemul social
plăsmuit de utopiști, necum
cel biblic (cum am arătat și
cu altă ocazie, gânditorul
P.P. Negulescu susținea
încă din perioada interbelică
că „mai necesară și mai
urgentă decât o  reformă a
instituțiilor ar fi o reformă a
oamenilor”), iată motivul
pentru care o societate are
șanse să funcționeze efi-
cient doar prin aplicarea
fermă și imparțială a Legii
talionului: Ochi pentru ochi,
dinte pentru dinte! Cu atât
mai mult când se urmărește
reinstaurarea normalității
într-o societate dată peste
cap precum cea din Româ-
nia postdecembristă...

●


