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„Îndrăgostiţii sunt pietoni 
ai aerului.”

- Nichita Stănescu
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instituțională a țăriiinstituțională a țării

Cezar Adonis
Mihalache

DDe fapt, mesajul dat
de CExN PSD-ului nu a fost
acela de a restrânge drep-
turile noului premier… De a-
l „aviza” despre felul în care
va trebui să se subordoneze
partidului… Pentru că nu
avea nevoie să dea un ast-
fel de „avertisment”, cel
puțin nu în cazul celui mai
supus premier pe care l-ar fi
putut avea vreodată PSD-ul!

Mesajul a fost mult
mai de forță… Pe două
paliere. În primul rând, pen-

tru a mai știrbi din notori-
etatea serviciilor de
informații, aruncând un
„fake news” de partid, acela
că SRI ar da avize despre
fiecare ministru (!), cu insin-
uarea că instituția face
acest lucru cum vrea ea, iar
în al doilea rând, cu bătaie
ceva mai lungă, pentru a
mai deșuruba un drept al
președintelui.

Și suntem în fața
unui Abuz de partid împletit
cu o evidentă răspândire de
informații false… Pentru
care „miezul” politic execu-
tiv al PSD nu va răspunde,
neexistând un abuz de put-
ere de… partid, chiar dacă
acesta este evident, prin
faptul că brațul politic vrea
să ia locul brațului justiției,
dar să dea deoparte și orice
noțiune de suprapunere,
încălecare sau conflict
instituțional direct.

Or, ar trebui tras la
răspundere PSD pentru
răspândirea de informații
false și prejudicierea voită a
imaginii unei instituții de se-
curitate? Evident! Dar nu
(mai) avem instrumentele
legale.

Și chiar dacă PSD s-
a poziționat violent în punc-
tul de generare a unor 

mari vulnerabilități la 
adresa stabilității instituțiilor,
cu derapaje violente 
spre afectarea securității
naționale, nu putem să-i
dăm nici măcar un „aviz
negativ”. Poate doar mult
prea târziu, pentru evoluția
țării, la urne, la următoa-
rele alegeri… Iar acum
înțelegem și mai bine că am
avut o șansă, dar am ratat-
o…

Așadar, CExN PSD-
ului a încercat să astupe
gura târgului, nu cu o
minciună sfruntată, ci printr-
un atac mizerabil la rolul și
rostul SRI. Pentru că, ieșind

public printr-unul dintre
argați să anunțe triumfal că
Partidul a decis ca premierul
nominalizat să nu mai ceară
de acum înainte avize de la
SRI pentru miniștrii propuși,
poziționarea a fost între un
„fake news” voit, pentru că
SRI nu a dat niciodată
„avize” pentru numirea unui
ministru (ar fi fost bine, chiar
dacă i s-ar fi supralicitat
locul ca putere în stat, dar
măcar nu am fi avut atâtea
cozi de topor și trădători la
nivel de guverne, ministere,
agenții!), ci a oferit informații
doar când i s-a solicitat.

Sigur, bătaia mai
lungă a CExN PSD vizează
destructurare activității SRI
dincolo de eventuala solic-
itare de informații care
putea veni de la premier.
Pentru că se pregătește a
doua priponire a instituției,
prin blocarea posibilității
acesteia de a furniza de la
sine informații către Parche-
tul General ori alte structuri,
în cazul unor personaje cu
mari probleme a căror nu-
mire creează vulnerabilități.

PSD forțează, de
fapt, atât subordonarea
politică a SRI, fiind de
așteptat să născocească o
modificare legislativă prin

care să aibă dreptul de a-și
exercita activitatea doar în
măsura acordului… CExN
al PSD, asemenea pre-
mierului care va propune
drept miniștri doar ce i se va
permite de la partid, o re-
strângere a posibilităților
care copiază gravele prob-
leme electorale postdecem-
briste, în care am fost
limitați în posibilitățile reale
de  alegere din cauza fil-
trelor de partid care generau
numele pentru liste.

Apoi, va urma 
atacul final la drepturile
președintelui. Care a fost
scos rând pe rând dintr-o

serie de numiri de șefi de
instituții cu scopul precis de
a-i fi eludat și dreptul de a
lucra cu SRI după interesul
țării.

Căci, într-adevăr,
deși la acest moment pre-
mierul nominalizat a fost
văduvit de dreptul, nu de a
cere avize, cum s-a titrat în
„fake news” -ul de partid, ci
de a primi informații despre
fiecare om cu care va lucra,
președintele are încă posi-
bilitatea de a cere SRI -ului,
când va primi lista cu
miniștri, informații despre
cei propuși. De la cele deja
„banale”, precum dubla
cetățenie, la cele vizând
activitățile de „lobby” ante-
rioare, ca pioni ai unor cer-
curi și clici de interese.

Probabil, PSD
gândește un sistem în care
SRI să fie transformat, dintr-
un serviciu în slujba poporu-
lui, într-un aliniat la ordinele
de partid, o instituție
„reformată” care să nu se
mai ocupe de numele grele,
ci, poate aidoma fostei
Securități, să își ia rolul de
big-brother la dispoziția par-
tidului...

●

Noi apărăm Noi apărăm 
țara…țara…

George
Alexander

ÎÎnjurăm politicienii. Îi
linşăm mediatic în fiecare zi.
Ştim, cu siguranță, fiecare
dintre noi!, tot ce ar fi trebuit
făcut în România în ultimele
trei decenii, dar nu s-a făcut,
din păcate… Avem favoriții
noştri. Avem simpatiile noas-
tre politice. Unii cred că dom-
nul Dragnea este un înger
coborât din cer, alții, că
Băsescu a dus țara de râpă,
unii spun că domnul Iohan-
nis şi-a vândut sufletul, alții,
că nu ştiu mai cine este o
lichea… Unii sunt oripilați de
ce-a făcut SRI în cârdăşie cu
DNA-ul, alții sunt convinşi că
numai ieşind în stradă, îm-
potriva Corupției!, mai putem
salva ceva din scumpa
noastră Românie! Da, ne
place să credem că chiar am
făcut ceva pentru țara pe
care o compătimim! Nu mai
fi atât de sigur însă, române,
de ce-ai crezut până
acum!…

Dacă favoriții tăi pe
care îi dumnezeieşti ar fi
făcut măcar un sfert, o zec-
ime din ceea ce ți-ai
închipuit, țara nu ar fi ajuns
la dezastrul de azi… Ne
pleacă pe capete copiii din
țară. Ne părăsim bătrânii.
Trăim la limita subzistenței.
Se mai îndoieşte cineva că
România a devenit o
colonie?! Priviți Adevărul în
ochi! Şi acceptați-l!

1. Noi nu am avut
niciodată Preşedinți care să
lupte pentru această țară. În
afară de guralivi sau de muți,
n-am avut niciodată oameni
de stat competenți, care să
şi facă, nu numai să
vorbească! 2. Partidele „is-
torice” (PSD, PNL, etc.) sunt
un conglomerat de
oportunişti. De fiecare dată
când au fost la putere, s-a
ales praful de români! Uitați-
vă în trecut! Uitați-vă în
prezent! 3. În toate partidele,
există şi o armată de corupți,
dar există şi oameni cinstiți.
Nu trebuie să generalizăm,
deci, etichetând aşa cum au
făcut preşedinții noştri, dând
cel mai prost exemplu. 4.
Oamenii cinstiți şi
competenți nu sunt
promovați în niciun partid. Ei
deranjează prea mult şi
înspăimântă prin gândirea
liberă şi deschisă! 5. Dacă,
la noi, nu a existat niciodată

un mediu constructiv, unde
politicienii din toate partidele
să lucreze pentru binele țării,
nu trebuie să ne resemnăm!
Provocarea este să ne unim
forțele toți cei care credem în
Țară şi în cetățenii români! 6.
Vom fi atacați! Noi nu sun-
tem promotorii unui
naționalism sălbatic, vrem
însă dreptate şi pentru
poporul român! Priviți Reali-
tatea românească! PSD şi-a
dărâmat propriul guvern de
două ori. Acest partid a fost
ales, însă, de majoritatea
românilor!, iar lucrul acest nu
denotă neapărat calitățile ex-
traordinare ale noastre… Un
preşedinte şantajabil şi par-
alizat de frică nici nu mai
merge măcar pas cu pas…
Gâfâie ca o locomotivă
stricată, aruncată la fiare
vechi, acceptând compro-
misul, sinuciderea, cupa de
otravă întinsă de acoliți! 

Este evident că este
o Nefericire pentru că penalii
ne conduc. Exact cum am
mai spus, nu vor mai trece
decât şase luni până când
cauciucurile bicicletei pe
care merge coana Vasilica
se vor de dezumfla sau până
când lanțul de iubire se va
rupe, lăsându-l pe domnul
Dragnea, de izbelişte, în
drum… Nu am nimic cu fe-
meile din această țară –
amintiți-vă că am apărat-o
pe Shaideh şi pe Carmen
Dan!- problema este ca Oa-
menii Competenți să ajungă
în locurile unde Țara are
nevoie…

Nu slugile, nu
oportuniştii incompetenți!
Amintiți-vă, iarăşi, un lucru!
Nu trebuie să apărăm niciun
politician! (Când scriu aceste
rânduri, mă aştept să fiu
făcut praf!…). 

Fiecare politician tre-
buie judecat aspru, iar cei
care merită, să li se dea 
o şansă! Noi nu apărăm 
interesele obscure ale
nimănui! Nu apărăm politi-
cieni şi partide, noi apărăm
ȚARA! PATRIA!

●
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Limba română virtualăLimba română virtuală

Ion
Coja

DDeseori am avut acest
sentiment, că dincolo de limba
română reală, cea vorbită de
tot românul şi descrisă cu
minuţie de grămătici, mai
există o limbă română virtuală,
deosebită de limba română
ideală. Limba română ideală
cuprinde acele enunţuri şi texte
care respectă întocmai regulile
limbii române, atât pe cele de
funcţionare, cât şi regulile de
frumuseţe, le-aş numi, deşi
sunt greu de formulat normele
care stabilesc apartenenţa 
la o „exprimare frumoasă”,
expresivă, indiferent de stilul
abordat. Chiar şi stilul adminis-
trativ sau juridic poate produce
plăcere „degustătorului” de
texte, de sintagme şi enunţuri.
Ca să nu mai vorbesc de stilul
ştiinţific. Pentru stilul ştiinţific
generator de texte lingvistice
aş propune ca model de ex-
presivitate însăşi Expresivi-
tatea limbii române a lui D.
Caracostea. Poate şi Limba
română a lui Sextil Puşcariu.
Dar limba română virtuală este
altceva.

Când vorbesc de o
limbă virtuală am în vedere
faptul că în fiecare limbă pot fi
identificate două tipuri de „reg-
uli”, de fenomene: unele aflate
în expansiune, altele în
pierdere de teren. Ele se
adaugă acelor fenomene care
nu dau semne că ar fi afectate
de asemenea tendinţe, că ar
nutri „intenţii” într-un sens sau
altul. Sunt componentele care
dau stabilitate limbii, în sensul
că într-o perioadă relativ
concludentă nu prezintă nici un
fel de variaţie în ceea ce
priveşte ponderea lor în econo-
mia limbii, în structurile aces-
teia, frecvenţa cu care sunt
folosite etc… Le lăsăm de-o
parte pe acestea şi ne vom
referi numai la primele două
categorii. Le putem numi, cum
deja s-a făcut, tendinţe: una
este tendinţa de restrângere şi
chiar dispariţie, cealaltă este
tendinţa de a se impune, de a-
şi lărgi aria, frecvenţa etc.

Cauzalitatea în ma-
terie de limbaj este interesată
să identifice factorii care
determină apariţia acestor
tendinţe. Dar cu acelaşi interes
ar trebui să cercetăm şi factorii
care împiedică aceste tendinţe
să fie duse până la capăt. Să
se împlinească… Factorul care
acţionează cel mai mult 
în acest sens este
apariţia/existenţa limbii literare
şi, o dată cu ea, a unor instituţii
care acţionează, uneori pro-
gramat, pentru conservarea
limbii in statu quo nunc est.
Apariţia scrisului a fost, pe
lângă altele, şi un factor care a
tulburat evoluţia naturală a lim-
bilor. Înţeleg prin evoluţie
naturală acea evoluţie prin
care ar urma să se finalizeze
tendinţele existente într-un sis-
tem lingvistic. Nici o limbă nu
este un sistem total închis şi
încheiat. Împlinit! Ci fiecare
limbă este pe cale să… Pe
cale să-şi impună dezvoltarea
şi finalizarea unor tendinţe de

lărgire sau restrângere a unor
modele, a unor reguli.

Cam toate regulile lim-
bii se bazează pe organizarea
materialului lingvistic în clase.
Clasele între ele contractează
relaţii de compatibilitate, re-
spectiv incompatibilitate, a
căror aplicare guvernează
alcătuirea enunţurilor, a sintag-
melor. Majoritatea elementelor
limbii rezultă din segmentarea
enunţurilor în entităţi (unităţi),
segmentele rezultate fiind vali-
date de posibilitatea de a fi in-
troduse în clase. Un număr
oarecare de situaţii, când e să
operăm o segmentare sau o
clasare, nasc însă discuţii (la
nivelul grămăticilor) şi incertitu-
dini, ezitări, la nivelul vorbito-
rilor. Această fatalitate dă
fiecărui sistem lingvistic insta-
bilitate în măsura în care se
vor găsi vorbitorii capabili să
simtă aceste inadvertenţe. De
cele mai multe ori aceşti vor-
bitori activi vor proceda prin ex-
tinderea ariei de cuprindere a
unei clase, a unei reguli, sau
prin descoperirea unui temei
(nou) pentru a opera o seg-
mentare inedită.

Aceste operaţiuni,
deşi aceleaşi în toate limbile,
duc la rezultate diferite în limbi
diferite. Mai exact spus, limbile
diferă între ele tocmai pentru
că ajung la rezultate diferite în
„opera” lor de segmentare (a
enunţurilor, a planului sintag-
matic al rostirii) şi de clasificare
a segmentelor astfel dobân-
dite, clasele rezultate având o
existenţă pur mentală, psihică,
în interiorul codului, în planul
paradigmatic, al competenţei.
Iar aceste rezultate dovedesc,
fiecare în parte, deopotrivă (1)
un anumit grad de adecvare la
realitate şi (2) o anumită inge-
niozitate, variabilă de la un caz
la altul. Sentimentul este că
propunând o regulă sau alta, o
limbă este mai inspirată, mai
interesantă în anumite mo-
mente ale ei decât în altele. Ca
orice – şi acesta este termenul
potrivit, creaţie omenească.
Nomothetul este mai mult sau
mai puţin inspirat. Dar tot-
deauna este vorba de
inspiraţie, de creativitate, de
geniu, indiferent ce limbă vom
lua în seamă.

Unele „idei” ale nomo-
thetului sunt duse până la
capăt, altele sunt abia schiţate.
Acestea din urmă sunt cele
care te fac să simţi că, pentru
fiecare limbă, există un aspect
virtual. O română virtuală, în
cazul nostru. Chipul acesteia
s-ar alege din însumarea unor
tendinţe pe care le consideri in-
teresante, că ar aduce un spor
de nobleţe şi acurateţe, de in-
geniozitate! Bunăoară tendinţa
limbii române de a distinge
între semnificaţii „concrete” şi
„abstracte” a fost dusă până în
vecinătatea instaurării unor
norme mai vizibile, mai bine
conştientizate de vorbitori.
Grămăticul are voie să viseze
la aceste norme, el primul să le
respecte, întristându-se când
semenii săi dau înapoi şi
neglijează semnele noilor
clase, nefiind capabili să le
identifice şi să le cultive. Nu
este uşor propriu zis să spui

cine este de vină că anumite
tendinţe, porniri inspirate, sunt
părăsite, abandonate. Per-
sonal înregistrez cu
amărăciune neglijenţa vorbito-
rilor şi a manualelor şcolare,
îndeosebi a manualelor
şcolare, faţă de tendinţa limbii
române de a distinge între un
plural „concret” – rapoarte,
vise, nivele, şi un plural „ab-
stract” – raporturi, visuri,
niveluri etc. Sper că această
tendinţă, moştenită din latină şi
sporită în română, nu va
dispărea, aşa cum, din păcate,
pare să se fi pierdut definitiv o
„şansă” extraordinară ivită, la
un moment dat, în sistemul
articulării.

După cum se ştie,
limba română literară, ca şi
multe alte limbi care cunosc ar-
ticolul, foloseşte articolul definit
mai ales cu două înţelesuri: (1)
pentru a numi o entitate
cunoscută, anumită: ceasul
arată ora cinci şi un sfert şi (2)
pentru a numi o clasă de
obiecte: ceasul este indispens-
abil în ziua de azi. La nivelul
limbii române populare a fost
însă identificat un articol definit
ante-pus, după modelul ro-
manic apusean: ăl, a, ăi, ăle,
descendent direct din latines-
cul ille: ăl cu paie, a bătrână, ăi
copii, ăle necazuri. Atestările
acestui articol sunt, cam toate,
numai cu valoarea (1),
„persoană cunoscută”. Cre-
dem că nu exagerăm dacă
vom identifica astfel o tendinţă
(sau, mai corect, o şansă) a
limbii române de a folosi arti-
colul definit prepus ăl, a, ăi, ăle
pentru valoarea nominală mai
concretă, ăl prieten al meu,
ceea ce i-ar fi permis articolului
definit postpus să rămână
numai cu valoarea de „nume
general”, al clasei: prietenul la
nevoie se cunoaşte… Tendinţă
care nu a avut timp sau putere
(?) să se dezvolte şi să se
impună.

În actualele condiţii în
care evoluează limba română
nu mai există nici o şansă ca
această tendinţă măcar să se
menţină, în aşteptarea unui
moment prielnic. Româna a
ratat astfel ocazia de a 
propune, probabil, cea 
mai interesantă distincţie
morfologică nominală. Cea mai
„intelectuală”! Dar nimic nu ne
împiedică să recuperăm
această pierdere prin ideea de
limbă română virtuală. Este o
limbă românească care „n-a
fost să fie”! Utilizăm astfel o ex-
presie fără echivalent (uşor de
găsit) în alte limbi, expresie în
care unii exegeţi interbelici ai
fenomenului românesc au
văzut rezumatul cel mai suc-
cint al destinului românesc…
De multe, de prea multe ori n-
a fost să fie în viaţa şi istoria
neamului nostru. Ceea ce ne-
ar îngădui să vorbim, să visăm
şi la o istorie virtuală a
românilor!

Cu siguranţă putem
vorbi despre un suflet virtual,
un suflet etnic virtual, al
românilor şi al oricărui alt
neam. Subiectul acesta este
unul dintre cele mai
„neştiinţifice”… Îl numesc aşa
deoarece nu poate fi cercetat

cu vreunul dintre procedeele
metodei ştiinţifice!

Limba virtuală este o
limbă în care corectitudinea nu
este ultimul scop al
grămăticului, al profesorului.
LRV nu admite variante libere
ca chibrite-chibrituri, ci va dis-
tinge net şi consecvent între
cele două forme: vise – visuri,
rapoarte – raporturi, pre-
ocupându-se să impună ca
regulă această „găselniţă” atât
de ingenioasă a nomothetului
român, întărind astfel tendinţa
limbii române de a crea un sis-
tem întreg de semne pentru
distincţia abstract – concret.

Este foarte drept că
neglijenţa cu care unii vorbitori
încurcă vise cu visuri sau
nivele cu niveluri, mai ales
când vorbesc cu grija de a nu
greşi, pune în pericol reuşita
acestui proiect al nomothetului
român. Deunăzi însă am avut
o confirmare amuzantă a forţei
cu care se impune totuşi acest
inspirat model: pe stradă, o
cuconiţă foarte dichisită vorbea
la telefonul mobil. Probabil că
nu ştia că are pe cineva la
câţiva paşi în urmă. Am auzit-o
lamentându-se: „Mă grăbesc,
dragă, să ajung acasă. Am pe
cap o mulţime de căcaturi!…”
Cu scuzele de rigoare şi am-
intindu-ne că discutăm despre
cuvinte, iar nu despre planul
referenţial, voi continua co-
mentariul meu: spre deosebire
de pluralul masculin, care, pe
lângă sensul propriu, mai
poate avea şi un sens figurat,
„oameni de proastă calitate”:
nişte căcaţi!, pluralul neutru, în
-uri, cel consemnat mai sus,
impune semnificaţiei un carac-
ter abstract indubitabil: „griji şi
probleme mărunte şi sâcâi-
toare”… (Vezi şi perechea
sinonimă rahaţi-rahaturi.) Dacă
la acest nivel socio-cultural se
face atât de corect deosebirea
între pluralul în -i şi pluralul în -
uri, atunci partida este
câştigată, înseamnă că
această subtilitate a limbii
române a căpătat drept de
cetate. (Parcă aşa se zice…)

La fel, LRV va distinge
sistematic şi ostentativ(sic!)
între (1) datorită şi datorată,
adeverit şi adevărat, (2)
pomenire şi pomeneală,
aburire şi abureală, îndoire şi
îndoială, ba chiar între (3) sunt
şi îs sau mi-s, între este şi e
sau îi, între vocativele băiete,
băiatule, băiatu etc., stabilind
nuanţe semantice diferite şi
constante pentru fiecare dintre
formele concurente.

Perechea român –
românesc ne va fi de ajutor în
discuţia noastră, destul de
riscantă, despre conceptul de
limbă virtuală. Nu este uşor să
justificăm de ce spunem liter-
atura română, dar poezia
românească, sau guvernul
român, dar sportul românesc
etc. Ne este greu de stabilit
regula după care alegem să
folosim vechiul sufix -esc, atât
de român…esc! Dificultatea
vine, probabil, din aceea că
regula respectivă, de distribuţie
a acestui sufix, încă nu există,
ci este abia pe cale să se insti-
tuie. Aşa cum mijeşte şi cum o
„simt” eu, ar urma să

deosebească ceea ce este mai
mult de ordin exterior (fără -
esc) de ceea ce priveşte pro-
funzimea domeniului. Poate şi
pentru că derivatul cu sufixul -
esc este totdeauna un adjectiv
– românesc, rusesc,
franţuzesc, englezesc etc., în
vreme ce cuvîntul de bază este
şi substantiv: român, rus,
franţuz etc. De remarcat că
opoziţia pusă în discuţie nu
apare la toate etnonimele. La
olandez, japonez, finlandez
etc., de pildă. Motivul: sunt et-
nonime care denumesc
popoare cu care contactul nos-
tru a fost mai redus, ceea ce
nu ne-a permis să sesizăm, să
intuim dimensiunea profundă a
acelor popoare… Spunem
poporul japonez la fel cum
spunem poporul român. Dar
despre neam spunem că este
românesc! Sintagma neamul
japonezesc sună straniu,
nepotrivit, căci încalcă o regulă
a LRV… Este nereperabilă în
limba română. Şi asta dintr-un
motiv aparent extralingvistic:
vorbitorii limbii române nu se
simt aşa de buni cunoscători ai
fenomenului nipon încât să
facă distincţia de mare fineţe
dintre „cu şi fără -esc”, adică
între popor şi neam. În schimb
avem o mulţime de situaţii în
care limba română ne pune să
alegem între chinez şi
chinezesc… Între guvernul
chinez şi ceaiul sau zidul
chinezesc! Cf. lamentaţia tot
mai des auzită „când vom avea
şi noi la Bucureşti un guvern
românesc?!” Posibil joc de cu-
vinte intraductibil în cele mai
multe limbi: guvernul român nu
este un guvern românesc…

Românul, ca vorbitor
al unei limbi şi trăitor într-o
anumită lume, nu este deloc
echidistant faţă de lumea
referenţială. Adjectivele cu -esc
pun o distanţă mai mică între
români şi referenţii respectivi.
Noi spunem limba română, dar
Eminescu spunea limba
românească, căci era interesat
îndeosebi de „partea
netraductibilă” a graiului nos-
tru, de componenta sa neaoşă,
exclusiv românească. (Prin
sintagma exclusiv românească
am simţit că „comit” un
pleonasm, adjectivul exclusiv
nemaifiind necesar devreme
ce am folosit sufixul -esc…) Cu
ani în urmă am încercat să ţin
un curs special intitulat Ce este
românesc în limba română, în
ideea că nu tot ce
particularizează româna
participă organic la individu-
alizarea ei. Nu e întâmplător că
limba este română, dar graiul,
românesc.

-urmare în pagina a 4 a -
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- urmare din pagina a 3 a -

AAlt exemplu: în
română sunt trei genuri, mas-
culin: un pom – doi pomi, fem-
inin o casă – două case, neutru
un car – două care. După cum
se vede, neutrul este o
combinaţie: masculin la singu-
lar – un şi feminin – două la
plural. Putem spune că nomo-
thetul român s-a arătat inge-
nios şi economicos (economie
paradigmatică, ar zice André
Martinet). Din aceleaşi ele-
mente – forma de masculin
singular şi cea de feminin plu-
ral, româna obţine un semn
gramatical nou, pentru a treia
clasă de substantive, fără să
complice şi să încarce para-
digma nominală. Virtual – după
soluţia atât de isteaţă a neutru-
lui, mai rămânea posibilă şi
combinaţia feminin singular cu
masculin plural: o – doi.
Această „şansă” pur teoretică
se pare că româna nu a igno-
rat-o, dovadă cele două cele-
bre substantive desagă şi
fragă, care au la singular as-
pect feminin, iar la plural sunt
masculine: o desagă, o fragă –
doi desagi, doi fragi. (La aceste
două substantive eu l-aş
adăgua pe crevetă – creveţi,
auzit de mine la nişte români
din Germania. Deh, mai
mâncători de creveţi decât
ceilalţi români…) Această
timidă încercare de a constitui
o nouă clasă de substantive
ţine de româna virtuală? Nu ne
grăbim cu răspunsul. Dar cre-
dem că, în principiu, ca să fie
aşa, ar trebui ca tendinţa
respectivă să aducă limbii
române un spor de spirituali-
tate, de noimă, de ingeniozi-
tate. De farmec şi de
…românitate. Prin desagă şi

fragă româna dovedeşte că a
sesizat posibilitatea de a ex-
tinde modelul neutrului prin for-
mula nouă de combinare a
formelor de genul masculin şi
feminin, apelând la formele
rămase libere, nevalorificate.
Dar ne e greu să vedem ce vi-
itor ar avea acest vlăstar al
morfologiei româneşti, în ce fel
ar spori expresivitatea şi exac-
titatea textului, ingeniozitatea
codului.

Altminteri, cazul celor
două substantive pare că intră
în consonanţă cu …atitudinea
pe care deseori o are nomo-
thetul român atunci când este
pus să aleagă între două sau
mai multe posibilităţi (forme,
cuvinte etc.), urmând să
păstreze una din „variante”, iar
pe cealaltă s-o abandoneze
uitării şi scoaterii din uz. Când
a avut de ales între vise şi vi-
suri, românul a ezitat şi a găsit
cum să le „dea de lucru” la am-
bele forme de plural, făcând
din alternanţa liberă o opoziţie
semnificativă. La fel, când un
neologism a ajuns în limba
română să circule sub două
forme de adaptare, operaţie şi
operaţiune, chestie şi
chestiune, emisie şi emisiune
etc., soluţia cea mai simplă era
ca unul din termeni să dispară.
Românul a ales formula mai
…împăciuitoare, mai cum-
secade (sic!), păstrând
deopotrivă cele două variante
şi transformându-le în invari-
ante, în cuvinte diferite, cu o
subtilă diferenţă semantică,
prea subtilă, din păcate, pentru
unii compatrioţi, incapabili să
distingă între emisie şi emisi-
une…. Să sperăm că nu sunt
ei cei mai mulţi, iar acest soi de
opoziţii se vor menţine şi se
vor sistematiza!

Probabil că dubletele

de felul timp – vreme, a lucra –
a munci, pulbere – praf şi al-
tele, formate dintr-un cuvînt
moştenit din latină şi un
sinonim slav, denotă aceeaşi
capacitate de a găsi uşor utili-
tatea unor cuvinte şi procedee
lingvistice expuse dispariţiei.
Mai mult chiar, când, prin regu-
larizarea paradigmei, a fost să
dispară una din formele
declinării imparisilabice – pro-
ces general pe plan romanic,
româna nu s-a îndurat şi le-a
păstrat, cât a putut, pe
amândouă formele: lume şi
lumină, oaspe şi oaspete, jude
şi judeci, surori şi sore, iar
acolo unde s-a putut a introdus
o diferenţere semantică
justificativă…

Aşa aş explica şi
perechea de neologisme tapis-
erie – tapiţerie.

Relativ la „ingeniozi-
tatea” care a dus la formula
neutrului românesc, prin com-
binarea unui singular masculin
– timpul nostru, cu un plural
feminin – timpurile noastre, e
de luat însă în seamă şi impa-
sul în care ne aduce câteodată
această soluţie ingenioasă:
cum e corect? Douăzeci şi unu
de state sau douăzeci şi una
de state? Vorbitorii ezită, căci
dacă state este feminin la plu-
ral, atunci, prin acord, trebuie
spus douăzeci şi una de state,
apariţia lui una intrând însă în
contradicţie cu un, un stat. Mie
îmi vine să spun douăzeci şi
unu de state, dar important
este să constatăm că ambele
secvenţe sunt folosite, ceea ce
pune în evidenţă atât
„contradicţia” în care ne aflăm,
cât şi – mult mai interesant,
faptul că vorbitorii îşi fac anu-
mite calcule, nu aplică mecanic
nişte norme, ci sunt capabili,
prin comportamentul lor, să

„sesizeze” punctul slab al sis-
temului. În fond, este vorba de
a intui corect „ideea care a pre-
domnit la zidirea limbii
româneşti”. Din păcate ştiinţa
de carte deseori dăunează
intuiţiei lingvistice, deformând-
o sau chiar anulând-o, lucru
uşor de constatat în multe
lucrări de specialitate, acade-
mice, ştiinţifice.

*
Nu trebuie neglijate

însă nici argumentele care ne
îndeamnă sau ne obligă chiar
să punem frână dinamicii ino-
vatoare în materie de limbă.
Unul dintre aceste argumente
vizează literatura, scrisă sau
orală, ale cărei capodopere şi-
ar pierde din valoare şi din put-
erea de seducţie dacă limba în
care au fost concepute,
supusă înnoirii sistematice ex-
cesive, ar „expira” ciclic, în
câteva decenii sau generaţii.
Limbajul, ca instituţie conser-
vatoare, trebuie susţinut mai
ales în acest sens.

*
Dacă acceptăm ideea

de limbă virtuală, avem toate
motivele să facem şi pasul
următor, adică să vorbim şi de
un suflet etnic virtual. Cele
două, grai şi suflet, sunt de
cercetat laolaltă (…”laolăltuţă”,
cum se zice în Oaş!), după o
metodologie care nu exclude
rigoarea. Subiect vast, de care
ne-am apropiat oareşicât, în
paginile ceva mai inspirate ale
acestei cărţi. Într-o discuţie de-
spre sufletul etnic, cu atât mai
mult despre cel virtual, va fi să
identificăm nu numai compo-
nentele acestei entităţi gingaşe
cum nu se poate mai, ci şi fac-
torii care în epoca
contemporană acţionează spre

a determina comunităţile
naţionale să se depărteze de
acest sine al lor, să şi-l piardă
chiar. Nevrednica acţiune – nu
totdeauna conştient purtată,
poate avea pentru fiinţa
umană, pentru omenire,
consecinţe mult mai grave
decât cataclismele cu care is-
toria ne ameninţă în chip vădit:
războaie, molimi, crahuri finan-
ciare, crize economice etc.
Acestălalt, cataclismul spiri-
tual, se produce lent, în forme
de manifestare mai puţin ex-
plicite, sesizabile abia într-un
târziu, post factum, când nu se
mai poate face nimic pentru a
evita dezastrul, pentru a anula
consecinţele ireversibile ale
dezinteresului public faţă de
componenta cea mai specific
umană: spiritul. Atât la nivel in-
dividual, cât şi la nivelul comu-
nitar, graiul şi sufletul etnic sunt
ţinta unor acţiuni şi activităţi ofi-
ciale sau quasi, uneori brutale,
alteori subtile, dar insistente şi
bine susţinute logistic, cu
scopul de a dilua consistența
sufletescului din viața noastră
privată sau publică. După 22
decembrie 1989 această vastă
şi nefastă acţiune se produce
în România la vedere, cu bru-
talitate şi ostentaţie, contând
pentru minţile mai rarefiate ale
unor compatrioţi ca fiind un
efect colateral sau inevitabil al
mondializării. Efect accept-
abil?… Hotărît inacceptabil,
dar acceptat deja, de mulţi!

●

Românii din Diaspora: prioritate zero pe listele de la europarlamentare!Românii din Diaspora: prioritate zero pe listele de la europarlamentare!

Ionuț
Țene

ÎÎn ultimii ani Dias-
pora a ajuns la cifra de cinci
milioane de români, fiind
poate partea cea mai
dinamică și activă a poporu-
lui nostru. 

Din păcate partidele
politice nu au înțeles încă
faptul că Diaspora este
România de peste graniță, 
o forță politică majoră
dovedită la ultimele 
alegeri parlamentare și
prezidențiale, iar din punct
de vedere economic românii
de afară sunt primul investi-
tor pe plan național.

Diaspora este o
parte adevărată a României
care se impune în țară și
străinătate. De aceea pare
absurd ca pe listele de la
europarlamentare să fie
puși pe locuri eligibile doar
candidați cu domiciliul din
țară și cu traiul de zi cu zi pe
malurile Dâmboviței ca să
reprezinte România și Dias-
pora română la Bruxelles.

Cei 32 de europarla-
mentari actuali sunt cu toții

români care provin din țară
fără să cunoască situația
reală a puternicei comunități
românești din Diaspora și
să le reprezinte năzuințele
și interesele în conexiune cu

națiunea română la Brux-
elles. 

Cred că a sosit mo-
mentul să se coreleze put-
erea politică și economică a
Diasporei cu cea electorală
pentru europarlamentare.
Un început, cei drept foarte
timid, l-a făcut PNL care 
se inițiază să propună
candidați eligibili dintre
românii din Diaspora. 

Conducerea liberală
se află în căutarea suflului
pierdut, mai ales că o mare
parte din actuala garnitură
de europarlamentari liberali
riscă să nu se mai

regăsească pe liste, unii
dintre ei fiind deja la al pa-
trulea mandat, cazul lui
Cristian Bușoi, Adina
Vălean sau Jean Mari-
nescu.

În perioada
următoare BEX-ul PNL ar
putea decide ca selecția
candidaților la europarla-
mentare să se facă prin
votul delegaților din filialele

care intră în componența
uneia din cele opt regiuni
actuale de dezvoltare. Încă
partidul nu reușește să
depășească paradigma cu
sprijinirea candidaților doar
din țară. 

Încă nu se gândesc
la candidați eligibili din Di-
aspora? A. Chifor, unul din-
tre cei mai vechi și activi
consilieri locali români din
Italia susține într-un comen-
tariu pe o rețea de so-
cializare că: ”ținând cont de
rezultatele pozitive în #Di-
aspora pentru #PNL, în
semn de respect, ar trebui
să pună pe primul loc un
candidat din Diaspora. 

Din Italia și Spania
au venit cele mai multe vo-
turi pentru PNL. Așadar,
candidații eligibili ai PNL ar
trebui să fie din Diaspora.
Românii din străinătate 
au avut un rol important 
și pentru alegerea
președintelui.Sunt resurse
umane în Diaspora, trebuie
doar ca PNL să-și dorească
acest lucru. 

Opțiunea electorală
a românilor se poate

schimba, nimic nu este
bătut în cuie. #Noe și-a
făcut #Arca înainte de
#Potop, nu după…”.

Și PSD refuză
deocamdată să nominal-
izeze candidați din Diaspora
ceea ce e absurd, când
românii din străinătate con-
stituie un bazin electoral de
cinci milioane de sufragii și
o forță politică, economică și
culturală conturată și solidă
în interesul național. 

La Bruxelles, pe
românii din Diaspora nu are
cine să-i reprezinte. Când
politicienii dâmbovițeni vor
înțelege că românii din Di-
aspora sunt România, o
forță care își spune cuvântul
forte nu numai la noi în țară,
ci și în marile capitale ale
Europei și nu trebuie
ignorată? 

Sunt tot mai sigur că
la alegerile europarla-
mentare din 2019 Diaspora
nu se va lăsa bătută. Patria

a priori!

●
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Întâia Unire dintru’ Centenar!Întâia Unire dintru’ Centenar!

Cezar Adonis
Mihalache

NNu există „uniri” mai
mari sau mai mici! Ele sunt
la fel de uriașe, de imense,
de fără de sfârșit, aidoma
unor Coloane brâncușiene,
căci ele sunt legăminte ale
clipelor astrale! Sigur, istori-
ografic, s-a încetățenit și
așa: „Mica Unire”. Dar, în
Anul Centenarului Marii
Uniri, poate ar trebui să
regândim acestă exprimare.
Să ne mândrim cu faptul că
tot ceea ce au întreprins
înaintașii a fost măreț…

Am plecat deja spre
cea de-a 160 aniversare a
Unirii de la 1859. Și ar trebui
să insuflăm generațiilor ce
vin măreția curajului măcar
prin puterea cuvintelor, tre-
buind să dispară din
dicționarul românismului
orice se leagă de „mic”. Mai
ales că există atâtea
formulări care redau mo-
mentul istoric. Mai ales că,
la 5 ianuarie și 24 ianuarie
1859, nici unul dintre arti-
zanii Neamului nu a gândit
gestul său ca fiind ceva
„mic”, ci precursor al
măreției ce era așteptat în
sufletul fiecărei român.

Unirea Principatelor
Române este denumirea
magistrală a unui act măreț.
Sau, poate, pentru a facilita

generațiilor ce vin
înțelegerea și cuprinderea
contextului istoric a ceea ce
avea să urmeze, Întâia
Unire.

Dar nu „mica
unire”… Ajunge! Să dăm
dovadă de curaj, inspirație

și „nervul” de a vorbi despre
înaintașii noștri prin cele mai
alese cuvinte. Căci nimic nu
este exagerat când este
vorba de spiritul unei
națiuni! Să vorbim despre
Unirea Principatelor, căci a
fost izvorul de împlinire a
unei dorințe naționale.

Și avem acest drept,

mai ales că în aceste zile
am fost contemporani unui
gest aproape cât o înturnare
istorică spre acele clipe „de
izvor pur”, 24 ianuarie 1859
și 5 ianuarie 1859!

Am fost contempo-
rani unei iruperii spre o

nouă Mare Unire, Reîntre-
girea!

Ea a venit de peste
Prut și a căpătat acel sens
astral, acea semnificație de
Continuitate pentru Neam și
Țară, iar valoarea ei este
uriașă dacă avem curajul de
a ne asuma îndreptarea
acelor ceasurilor spre noul

punct astral de întâlnire, cel
al Reîntregirii!

23 ianuarie 2018!
Este ziua în care s-a născut,
nu doar o nouă Declarație
de Unire, ci una firească, de
completare, a ceasurilor de
care ne-a văduvit Istoria,

fiind ziua în care locuitorii
din Parcova și Fântâna Albă
au decis Unirea cu Țara-
Mamă!

De acolo, din
Moldova de peste Prut, mii
de inimi au avut curajul să
bată mai mult decât în
cadența unei reîntâlniri cu
frații de până acum! A fost

astralul curajului de a-și
asuma edictul Reîntregirii în
numele a ceea ce nimeni,
nici măcar Dumnezeu, nu
ne poate lua: „Puterea drep-
tului istoric şi dreptului de
neam, pe baza principiului
ca noroadele singure să-şi
hotărască soarta lor de azi
înainte şi pentru totdeauna”.

Este cel mai frumos
cadou al începutului de An
Centenar! Este întâia Unire
dintru’ Centenar! Pentru
care ar trebui să le
mulțumim fraților noștri, în-
genunchind dimpreună pen-
tru a săruta pământul sfânt
al țării.

Să le mulțumim pen-
tru curajul semnării acestei
Declarații de unire cu
România! Ei, de acolo, o
mână de oameni și-au
asumat o Unire! Și chiar
dacă par puțini cei ce au în-
treprins acest prim act de
măreție istorică în An de
Centenar, chiar dacă este
un început „mic”, nici aces-
teia nu i-am putea spune, fie
și peste ani, „mica unire
simbolică”!

Căci, măreția gestu-
lui transcende orice dimen-
siune.

●

Omul revoltatOmul revoltat

Grid
Modorcea

DDeunăzi, cam după
căderea guvernului Tudose,
m-am întâlnit cu un vechi
amic, un om revoltat, așa
cum îl știu de pe vremea
când lucra în staff-ul Festi-
valului „Enescu” și era re-
voltat pe matrapazlâcurile
lui Ioan Holender. 

Acum era revoltat
pe faptul că s-a dus să
cumpere bilet de avion fetei
sale, pentru Londra, și bile-
tul costa cu 40 de euro mai
mult. Dar zborul e același, a
spus, e aceeași distanță, de
ce îmi luați mai mult decât
anul trecut? Fiindcă a căzut
la voi primul-ministru. Și
când se schimbă un guvern,
se schimbă și valuta. Au-
tomat a căzut și leul!, i s-a
explicat. 

Dar suntem în UE.
UE funcționează în euro. De
ce profită de criza noastră?,
a mai întrebat el. Asta nu
știu politicienii, că orice eșec
al lor, are consecințe în
toate planurile. 

Nu-și dau seama că
se joacă de-a cursul valutar.
Ei or fi având buzunarele
asigurate, dar ce te faci cu
țara, că totul se prăbușește,

o ia razna, fiecare
producător face legea lui!?

Și amicul îmi mai
spunea că dacă i-ar apare
acum în față Iliescu,
Năstase, Băsescu, Dragnea
și ceilalți ticăloși care au dus
țara de râpă, i-ar scuipa în
ochi! Orice trecător i-ar
scuipa în față! Dar nu apar,
stau ca lașii la cutie, se as-
cund, se comportă ca niștre
hoți ce sunt! Și în același
timp, la Balc se vânează,

milionarii lui Țiriac trag în
ulimii mistreți. Dar mistreți în
chip de Iliescu, Băsescu,
Ponta, Tăriceanu et co.
numai Ceaușescu ar putea
vâna, dacă ar veni. Nu de
venirea lui Iisus avem noi
nevoie, ci de a lui
Ceaușescu. Să vină acum,
îmbrăcat în uniformă de

general și să-i strivească cu
carâmbul ghetelor pe actu-
alii politruci, care se
furișează ca niște gângănii,
coropișnițe și guzgani!…

Pe strada Popa
Tatu, în apropiere de Piața
Matache, există un atelier
mecanic, care are pe perete
portretul lui Ceaușescu. Se
vede din stradă. L-am între-
bat pe proprietar, de ce?
Cică păi pe cine să pun pe
perete, domnule, pe Iliescu,

pe Băsescu, pe Ciolanis?
Când vreo unul din politicii
de azi va face ce a făcut
pentru noi, muncitorii,
Ceaușescu, atunci am să
dau jos portretul lui și am
să-l pun pe cel care merită!

Am fost în aceeași zi
și la Piața Matache. Țăranii
nu știau nimic de cădera gu-

vernului, nici nu știau/n-au
știut cine era primul min-
istru. Cei care vând acolo
zarzavaturi sau fac pâine și
mici la grătar habar nu au ce
se întâmplă la cârma țării.
De fapt, nu-i interesează.

România e
compusă din astfel de oa-
meni, cam 50 la sută sunt
țărani, iar 50 la sută orășeni.
Ba se spune că țărani ar fi
70 la sută. Așa că orice s-ar
schimba pentru orășeni,
pentru țărani e la fel.

Între cele două ex-
treme, eu m-am dus la anti-
cariat, unde carțile rare
costă zece lei, iar altele cinci
lei. O prăbușire totală a
cărții! Asta chiar e tragedie!
Dacă moare cartea, țara e
în doliu. Nu-mi vine să 
cred că asist pe viu la o
asemenea îngropăciune
generală. Oare preoții 
ce fac? Le merge bine, 
din îngropăciune în
îngropăciune. Au pentru
cine trage clopotele, ar
spune Hemingway. Cred că
sunt singurii care nu se
plâng de criză.

Când am terminat
acest articol și m-am uitat la
ce titlu i-am pus, fiindcă eu
nu scriu un articol dacă nu
am clară ideea încă din titlu,
mi-am dat seama că așa

ceva a scris Albert Camus,
în 1951, un eseu celebru cu
acest titlu, prin care
definește condiția umană și
face diferența față de omul
religios. Omul revoltat îl pre-
cede sau îl urmează pe
omul religios. 

Ce s-a schimbat de
atunci? Faptul că omul
mântuirii a pierdut total
terenul. A rămas numai
omul revoltat. O revoltă în
gol însă. Fiindcă este fără
capăt, fără soluții. Criza este
un lanț de mici catastrofe cu
care omul s-a obișnuit, sunt
mediul lui, nici nu le mai
deosebește. E ca ghiulelele
la război. Ca în tranșee. Vin
din toate părțile. Poate o fi și
la noi război și nu știm! Dar
cred că e mai rău. 

O asemenea criză
fără respiro pe timp de
pace, e semn rău, e semn
de Apocalipsă, de pierdere
a credinței în Dumnezeu. Și
tare sunt curios să văd cum
se vor comporta mai de-
parte oamenii care și-au
pierdut și credința în rațiune!

●


