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„Cel mai desăvârşit duşman şi

cel mai mângâietor prieten este

propria noastră memorie.”

- Nichita Stănescu
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Batjocura ca Batjocura ca 
formulă de guvernare…formulă de guvernare…

Cezar Adonis
Mihalache

CCât le pasă de țară,
de noi, de Demnitatea
noastră în Anul Centenaru-
lui, se vede din felul în care
au rescris programul de gu-
vernare… Și nu este vorba
de schimbarea „regulilor
jocului în timpul jocului”
(reguli aparent stabilite și
acceptate de noi la urne),
fiind evident că la următorul
program de guvernare (!)
nici nu vor mai fi „reguli”, ci
de felul delăsător în care

nici măcar nu se mai îngri-
jesc să șteargă petele curse
accidental (sau poate că
nu!) din penița plagiatului
guvernamental.

Să vii cu un al treilea
program de guvernare in-
cluzând în el lucruri care nu
au nici o legătură cu promi-
siunile făcute, cu angaja-
mentele, cu plasele și
pungile care, iată, cel puțin
la nivel politic guvernamen-
tal, nu sunt deloc „degrad-
abile” și ne vor mai sufoca
mult timp, plătind pentru
lipsa de judecată a multor
semeni votanți și indiferența
altora, să pui dară pe masă
un nou program de gu-
vernare în paginile căruia
nici nu te mai interesează să
verifici textele copiate, arată
un imens dispreț. Și, din
păcate, nu doar despre
dispreț e vorba…

În anul Centenarului,
al treilea program de gu-
vernare vorbește despre
măsuri ce trebuie luate din

perspectiva unui „moment
de reînceput înaintea intrării
în anul centenar”…  Ori, să
nu aibă habar aceste ha-
halere, de la „daddy Liviu” la
„bannfy Vasilica”, când a în-
ceput Anul Centenarului și
când a fost Marea Unire (!)
sau atât de prinși sunt cu fe-
liatul porțiilor încât nu se mai
pierd cu acele „amănunte”
cărora, oamenii simplii le
mai dau prețuire?…

Sigur, în asemenea
condiții de amatorism și
dezinteres (ce să mai vor-
bim de sacrificiu și servitu-
dine voită față de Patrie, ar fi

de-a dreptul bizar!), nu ne-
ar mira ca la al patrulea sau
al cincilea program de gu-
vernare (Piei, Drace!) să ne
trezim că se va vorbi, tot
dintr-o „perspectivă”, doar
că, atunci, peste această
indiferență se va așterne și
veninul din pixul ținut de
vreo coadă de topor, in-
serând perspectiva unui alt
„centenar”, Trianon-ul. Iar la
momentul în care Cente-
narul Unirii își va fi încheiat
sorocul 2018, fără ca noi să
fi făcut ceva cu adevărat re-
marcabil, și fără să ne fi
crescut măcar vigilența, „de
la hotare, la țarină și
bogății”, să constatăm că
toți cei ce ne-au săpat fun-
damentele unității,
amenințându-ne cu un Cen-
tenar… anti-Centenar, vor fi
și reușit să-și pună în
practică planurile…

Și, din păcate, nu
putem râde citind stupizenia
caducă din programul de
guvernare… Pentru că nu

este vorba de vreo fufă
politică, secretară,
consilieră, „expertă”, care
gândește că „1918” ar fi
vreun număr de stradă…
Sunt prea multe dovezi ale
lucrăturii continue ce se
execută asupra noastră.

Iar noi vom fi ocupați
cu altele…

„600”, „220”… În ori-
care următor program de
guvernare vor fi astfel de
lanțuri întinse pentru a da
țării de lucru, Anaf-ul
rămânând și în următorul
program de guvernare un
instrument coercitiv și de

timorare, de inventare a fel
și fel de fițuici cu aere de
declarații capitale (la pro-
priu!), pentru care românii
să se înghesuie la ghișeele
ce îi pot ține ocupați.

Iar „ei” își permit
toate aceste aberații, ne
umilesc, strivesc mediul pri-
vat, înghiontesc societatea
civilă nu „pentru că pot”, ci
pentru că noi nu putem…
Nu putem să terminăm o
dată pentru totdeauna cu
aceste lipitori politice, să
dăm de pereți cu toți aceia
care și-au bătut și își bat joc
de viețile noastre, de istoria
noastră, de viitorul nostru…

●

Mă, nesimțiților! Mă,Mă, nesimțiților! Mă,
nerușinaților!nerușinaților!

Ion
Coja

MMă, nesimțiților! Mă,
nerușinaților! Oameni în toată
firea, mulți dintre voi cu nepoți
și cu părul cărunt, cum vă puteți
întâlni cu sutele la un loc ca să
comemorați și să deplângeți un
masacru pe care voi, adică
părinții voștri, l-au inventat! L-ați
inventat, pe masacru, masacrul
de la Abator, ca să învinuiți cu
el niște oameni nevinovați! Nu
vă dați seama că în fapt, pentru
că nu ați putut învinui pe nimeni
în persoană, ați învinuit astfel
un popor întreg, făcut vinovat
de o crimă oribilă,
dezgustătoare, abjectă, crimă
pe care numai mintea bolnavă
a unor dezaxați o putea imag-
ina! Iar acum, după 77 de ani,
voi, alți dezaxați, demni urmași
ai unor părinți netrebnici,
comemorați crima inventată
jucând comedia ieftină a
emoției cu greu stăpânite, știind
bine fiecare dintre voi că-i o
minciună totul! O minciună de la 
an la an mai penibilă, 
mai murdară, mai
compromițătoare nu numai
pentru participanții năuci sau
sperjuri prezenți la comemo-
rare, ci pentru toată evreimea
care știe de voi că vă adunați să
comemorați minciuna cea mai
urîtă din câte minciuni ați scor-
nit de când vă știe lumea! Chiar
nu se găsește niciun evreu să
vă bată obrazul? Să vă tragă
măcar de mânecă?!

Teatru! Teatru de cea
mai josnică speță, jucat nu de
actorii de pe scenă, ci de de
spectatorii din sală!… Vă întreb,
mă, lepădăturilor ce sunteți, în
foaier, înainte de bâlciul din pro-
gram, cum v-ați uitat unii altora
în ochi?! V-ați făcut cu ochiul
complice și v-ați șoptit la ureche
bancuri cu Abatorul, cum a fost
și povestea cu „carne cusher”,
pusă pe seama legionarilor!…
Umor legionar? Nu se cunoaște
această speță de umor! Dar de-
spre umorul evreiesc cine nu
știe?! A avut un asemenea
umor scenaristul care a intro-
dus în mizerabilul scenariu al
pogromului acest detaliu:
plăcuța cu „carne cusher”! Pute
a evreu prostănac până în Lip-
scani! Imbecilul nu și-a dat
seama că prin acest detaliu s-a
dat de gol făcătura că nu
aparține legionarilor, ci unor
evrei plini de umor și de voie
bună! Deh, ce-i durea să se mai
joace de-a pogromul de la Aba-
tor?! Și să mai adauge un
episod! Episodul „carne
cusher”!

Ca om al textelor, pri-
ceput în a identifica autorii de
texte nesemnate, acest episod
m-a lămurit din prima clipă:
autor evreu, de după 1944,

probabil unul dintre autorii real-
ist-socialiști, practicanți
nestingheriți și bine plătiți ai
minciunii canonizate! Pun
rămășag cu oricine că acest
„detaliu”, cum că legionarii,
cinici și sadici cum îi știm, au
pus plăcuța „carne cusher” pe
cadavrele evreilor asasinați la
Abator, a apărut în „relatările”
de după 1944. Relatări în ediție
revăzută și adăugită de istori-
ografii kominterniști ai holo-
caustului, ai pogroamelor
carpato-danubiene…Ca român,
am toate motivele să mă simt
profund șocat și îndurerat! Să
mă simt agresat de acuzațiile
voastre tembele și irespons-
abile! Să mă simt în drept să vă
cer socoteală pentru aceste
minciuni ticăloase, criminale!
Minciuni care au făcut victime
printre oameni nevinovați, care
au adus în fața plutonului de
execuție români dedicați binelui
și adevărului, Patriei lor.
Români care nu v-au făcut
niciun rău! Nu aveți nicio mus-
trare de cuget?!… Nici pic de
rușine?!…

…Au trecut așadar 77
de ani de când ați inventat
„pogromul de la Abator”. Și de
la an la an, în loc să răspundeți
civilizat celor care vă contrazic,
vă combat și aduc zeci de
dovezi în sprijinul contestației
lor, în loc să vă angajați cinstit,
bărbătește, într-o dezbatere
publică, transparentă, pe tema
„Abator ianuarie 1941”, voi
refuzați orice dialog și o țineți ca
gaia mațul cu evreii atârnați în
cârlige! Ba mai convocați în
ceata de mincinoși și evrei care,
altminteri, ar fi meritat toată
dragostea românilor! Precum
Mircea Albulescu, amărîtul, jal-
nicul „Mircea”, care-și amintea
mai an cum, hoinărind el la
ȘASE ani prin Bucureștiul ase-
diat de legionari, a ajuns și la
Abator, ba a intrat și în incinta
Abatorului, tot la ȘASE ani, să
fie martor la masacru!… Cum l-
ați convins pe marele Albulescu
să se prostitueze în halul ăsta?!
Cum de l-ați lăsat s-o facă?!…
Care este idiotul lider al
Comunității Evreiești care l-a
convins să facă acest gest
degradant! De pe urma căruia
mai toți admiratorii marelui actor
au ajuns să-l disprețuiască?!
Cu regrete sincere, desigur!…

Mă, nesimțiților, mă,
nerușinaților! Să nu vă prind la
anul că nu mă invitați și pe mine
la comemorare! Poate așa o să
pricep ceea ce nici până azi n-
am înțeles: cum de puteți fi așa
de ticăloși?! Toți! Fără excepție!
Cum de vă mai rabdă Dum-
nezeu?! Cum de nu s-a
prăbușit acoperișul Teatrului
Evreiesc de Stat peste voi?!

●
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Centenarul Marii Uniri – unitatea națională a românilor de pretutindeniCentenarul Marii Uniri – unitatea națională a românilor de pretutindeni

Galina
Martea

PPentru a aborda
subiectul în cauză, cred, mai
întâi de toate ar fi necesar să
definim expresia de unitate
națională a unui popor, ulte-
rior, constatând că aceasta
este o construcție care ex-
pune și se asociază în 
mod direct cu termenul 
de identitate națională,
conștiință națională, demni-
tate națională, idee națională
– toate reprezentând același
sens și conținut prin care se
manifestă sentimentul și ati-
tudinea omului față de în-
treaga diversitate a valorilor
naționale. La rândul  lor, valo-
rile naționale sunt conținutul
propriu ce aparține unui
popor, unei națiuni, unui stat.
Deci, totul ce are tangenţă cu
îmbinarea de cuvinte național
este conținutul și centrul de
legătură ce ține în corelație
identitatea unui popor şi, ne-
mijlocit, ține într-o corelație
unitară toate domeniile de ac-
tivitate umană și socială ale
acestuia. În consecință, prin
această corelație se
intersectează și unitatea
națională, expresie și
substanță de valoare în
existența unei națiuni. Re-
spectiv, prin intermediul seg-
mentului de unitate națională
se intersectează și prezența
neamului românesc, acesta
reprezentând și întrunind
poporul român din întreaga
lume. Însă pentru a menține
în poziție verticală unitatea și
identitatea națiunii, atunci este
necesar ca poporul român să
mențină constant în poziție
verticală și segmentul cu
privire la utilitatea și
importanța acestora în viața
de toate zilele.

Prin urmare, pe lângă
identitatea și unitatea
națională să fie prezent, în
mod constant,  și sentimentul
autentic al poporului, al
cetățeanului față de întreaga
complexitate a valorilor
naționale, deoarece toate
aceste fenomene sunt pro-
cese identitare ce includ în
sine limba de comunicare
vorbită, tradițiile și cultura
națională, valorile autentice
naționale, teritoriul, credința,
ideologia etc. Aici este foarte
important ca un popor să știe
a-și recunoaște originile de
neam, de naționalitate, de
identitate. De aceea, unitatea
și identitatea națională,
reprezentând sentimentul au-
tentic al fiecărui om față 
de propria societate și 
față de propria origine, 
este acel pilon care 
determină în esență respectul
omului/concetățeanului  față
de valorile naționale, față de
realitatea istorică, față de
sine. În cazul societății noas-
tre românești (unde pe alocuri
sunt prezente și unele
dificultăți ce se regăsesc prin
acțiuni de neechitate socială
și, uneori, prin nerespect față

de factorul uman, în mod spe-
cial, față de omul simplu muri-
tor din societate) s-ar impune
necesitatea de a promova cât
mai corect latura de
coexistență între membrii
societății și, respectiv, latura
de conștientizare a proceselor
identitare ce sunt nespus de
importante în viața și
coabitarea socială. Iar pentru
ca cetățeanul simplu muritor
din societate să înțeleagă
corect acțiunile respective,
atunci ar urma de valorificat și
mai mult sentimentul și
credința autentică în valorile
spiritualității, acestea fiind
parte componentă din proce-
sele afective naționale. Cu
referire la acest capitol, este
necesar de a trezi în oameni
marea credință în valorile
naționale, în valorile spirituale
ale omenirii și, în mod priori-
tar, de a înlătura răul și ura,
fenomene ce afectează destul
de grav omul care este trau-
mat zilnic din cauza
nedreptăților sociale și
condițiilor vulnerabile de
existență. Astfel, numai prin
credința adevărată, cu
aspirații pozitive, s-ar distruge
răul și s-ar instaura în soci-
etate întregul sistem al
binelui. Concomitent, prin
această credință autentică
față de valorile spirituale,
omul ar urma să parcurgă și
etapele unei educații
adevărate. Deci, în procesul
de promovare a unei politici
corecte în a orienta omul
societății ar fi necesar să ne
conducem după cuvintele
sacre ale lui Immanuel Kant
(filozof german), care spunea:
„…omul nu poate deveni om
decât numai prin educaţie”.
Iar pentru a crea o imagine și
mai transparentă și pentru a
influența și mai pozitiv dez-
voltarea socială și spirituală a
societății românești, ar urma
ca sistemul de învățământ
național să fie considerat cel
mai prioritar domeniu din
cadrul țării, domeniu care de
fapt este și trebuie să fie prin-
cipalul promotor al identității și
unității naționale, al culturii și
al bunăstării sociale (unde, re-
spectiv, sistemului de
învățământ să i se acorde o
atenție prioritară din partea
statului).

La acest subiect
putem confirma următoarele:
un sistem educațional auten-
tic este acea forță care educă
și reeducă orice 
individ al societății, determină
importanța omului în soci-
etate, dezvoltă și formează
orice domeniu de activitate
pentru economia națională,
promovează valorile iden-
titare-culturale-intelectuale-
spirituale, ca parte
componentă a dezvoltării
umane și sociale în termeni
de cultură civilizată. În con-
textul dat, scopul principal al
sistemului de învățământ ar
trebui să fie centrat în totali-
tate pe formarea unei
personalități adevărate, unde
responsabilitatea propriei

dezvoltări să fie în competiție
doar cu sine însăși și nu cu în-
treaga societate. Prin instru-
irea și educația corectă, cu
accente clare pe valorile
naționale, omul poate fi edu-
cat și reeducat în limitele celor
mai umane caracteristici și
responsabilități. Este necesar
doar de a remodela sau com-
pleta cursul existent al proce-
selor educaționale, acestea
fiind orientate mai mult spre
umanitarism, corectitudine și
transparență totală. Numai în
așa mod se va produce
schimbarea corespunzătoare.
Important este de a
conștientiza corect conceptul
cu privire la educația și instru-
irea în spiritul național și de
conștiință națională. Astfel, se
va forma/reforma personali-
tatea și identitatea omului, cât
și dezvoltarea calitativă a tu-
turor sistemelor și subsis-
temelor din societate, având
la bază omul ca spirit, intelect
și valoare socială. Numai în
așa mod vor fi puse bazele de
formare a unui mediu social
sănătos și dezvoltat, înte-
meiat pe relații interumane de
valoare.

Respectiv, prin
metodele și educația
corespunzătoare se va dez-
volta în cetățean sentimentul
autentic față de valorile
naționale. În caz contrar, 
prin neglijarea și
neconștientizarea corectă a
fenomenului de unitate
națională s-ar putea induce, în
mod direct, la multe dezavan-
taje sociale precum: dezmem-
brarea societății, ruinarea
tradițiilor naționale (parte
componentă din cultura
română), încetinirea cursului
de dezvoltare benefică prin
segmentul identitar ce este
corelat cu limba de vorbire,
cultura și tradițiile naționale,
religia, componente nespus
de importante în existența
unui popor. Aici este cazul de
menționat că prin sentimentul
autentic de apartenență la en-
titatea națională se va dez-
volta și mai puternic
fenomenul de conștiință
națională, aceasta fiind forma
superioară a gândirii prin care
omul prin propriul comporta-
ment reflectă corect realitatea
înconjurătoare. Iar în cazul
când conștiința națională va fi
lipsită de motivație și, în
același timp, va fi dezorientată
de factori ce provoacă apariția
fenomenelor negative, atunci
consecințele pot deveni destul
de grave pentru un popor, ul-
terior, afectându-le atât pro-
pria existență, cât și propriul
proces identitar național.
Deci, pentru a motiva și educa
omul și, nemijlocit, pentru a
valorifica corect fenomenul
de unitate și credință
națională ar urma să definim
corect și latura precum: cine
ar trebui să dețină rolul princi-
pal în societate pentru a real-
iza și promova toate acestea.
Mai întâi de toate, trebuie să
concretizăm că fenomenul de
unitate și credință națională

sunt valori inestimabile. Însă
pentru a educa omul, o soci-
etate, un popor prin sentimen-
tul de unitate și credință
națională, atunci  rolul princi-
pal trebuie să-i revină școlii,
cadrului didactic, familiei și, în
mod special, societății civile și
statului, organe care trebuie
să promoveze și să urmeze o
politică nespus de corectă în
procesele respective, toate
fiind corelate cu fenomenul de
identitate națională. În rezul-
tat, toate, la rândul lor, vor
forma coloana vertebrală a
unei societăți și a unei națiuni
în evoluție. Numai în așa mod
se va forma relația autentică
dintre cetățean și societate,
dintre om şi valoare, astfel,
formând acel mediu social
sănătos care va întări și mai
mult procesul de dezvoltare
identitară a unui neam. Pentru
o asemenea dezvoltare,
corespunzătoare cerințelor
educative umane-contempo-
rane, omul în procesul
evoluției (în afară de instruire
și educație) mai are nevoie și
de relații socio-umane adec-
vate, bazate pe o comunicare
sănătoasă cu mediul social. În
acest proces, iarăși, un rol de-
osebit de important trebuie
să-i revină unității de
învățământ, cadrului didactic,
societății civile, statului,
aceștea fiind principalii actori
în procesul de dezvoltare a
omului și în acțiunea obligato-
rie de a promova identitatea
instituției de învățământ, iden-
titatea societății și a națiunii.

Deci, în pragul mare-
lui eveniment național, acum
când vom sărbători 100 de ani
de la Marea Unire, ar urma să
promovăm cu cea mai mare
sfințenie verticalitatea națiunii
române și verticalitatea 
celor mai sacre valori
naționale românești, luând 
în considerație    relatările
susmenționate. Firește, pe
parcursul a 100 de ani de
existență de la Marea Unire
societatea românească a tra-
versat diverse perioade is-
torice, cu multe evenimente
care, la rândul lor, au
proslăvit, dar care au și dimin-
uat evoluția societății. Știm cu
toții, au fost perioade triste,
mai puțin triste, dar au fost și
sunt vremuri destul de glo-
rioase și cu multe succese în
viața poporului român. Unul
dintre ele a fost Marea Unire
care s-a realizat în 1918,
eveniment de o mare
importanță vitală pentru
poporul român. Astfel, în timp,
s-a consolidat și mai puternic
sentimentul pentru țara
rămânească, pentru valorile
naționale românești, aspecte
ce trebuiesc onorate cu multă
sfințenie și mult devotament
de toate generațiile în
creștere. În timp, țara
românească a evoluat prin
dezvoltarea identitară. Printre
aceste clasificări, cu accente
pe valorile naționale, se
regăsesc românii, se
regăsește poporul român
care, în majoritatea cazurilor,

își iubește patria, originile,
pământul natal și limba
natală. Respectiv, intelectual-
itatea română este acea parte
a poporului care prin valorile
spirituale a respectat și
respectă cu generozitate sen-
timentul credincios față de
cultura națiunii, încearcă prin
orice mijloace de comunicare
socială să abordeze
importanța tradițiilor naționale,
astfel valorificând cultura,
limba și unitatea națională.
Prin persoana intelectualului
român (om de știință, cadru
didactic, medic, scriitor etc.)
se realizează acele schimbări
care, cu adevărat, modifică în
mod pozitiv structura și
conținutul societății. Deci, prin
gradul de dezvoltare și
civilizaţie al unui popor se
manifestă  componentele ce
sunt corelate pe adevăratele
procese identitare și valori is-
torice ale trecutului şi prezen-
tului. Astfel, prin procesele
istorice un popor se
recunoaște ca identitate
națională, în consecință, for-
mând acea parte a valorilor
care cuprinde întregul sistem
social-uman în evoluție. Pre-
cum cultura este totalitatea
valorilor materiale și spirituale
pentru ființa umană, așa și
conținutul de unitate și
conștiință națională este
coloana vertebrală în
existența unui popor, în
existența unei societăți.
Așadar, clasa intelectuală,
parte componentă din cultura
națiunii române, trebuie să
reprezinte și nucleul din care
se formează valorile naționale
autentice. În așa mod se
formează societatea civilizată,
fiind alimentată de cultura și
intelectul marilor personalități
şi domnitori ai neamului româ-
nesc care, în timp, au știu să
valorifice la cel mai înalt nivel
conținutul de unitate
națională. Deci, societatea
românească este obligată să
promoveze în continuare
corect valorile naționale, valo-
rile autentice ale umanității,
valorile spirituale care sunt
esență în dezvoltarea umană
și socială. Pentru toate aces-
tea poporul român trebuie să
fie foarte conștient în acțiuni și
fapte. Iar în pragul Cente-
narului Unirii poporul român
de pretutindeni să fie și mai
unit și mai devotat intereselor
naționale, iar identitatea
națiunii române să devină tot
mai solidă și mai respectată în
universalitate. Sub această
menire, să pledăm și pentru
Unirea/Reunirea Basarabiei
cu România, așa cum a avut
loc în 27 martie 1918, cu 100
de ani în urmă.

●
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Noua găselniţă – „Iliberalismul”Noua găselniţă – „Iliberalismul”

Ion
Măldărescu

TTimpul şi-a pus întot-
deauna amprenta pe derularea
a ceea ce se numeşte banal,
dar incorect, „evoluţia
umanităţii”. În vârstă de 82 de
ani, Alain Delon, unul dintre cei
mai cunoscuţi şi apreciaţi ac-
tori francezi ai generaţiei’50-
’70’, a mărturisit că este
pregătit să părăsească
această lume şi că o va face
fără regrete, pentru că urăşte
epoca în care trăim. Mersul
societăţii umane, din ultima
jumătate de secol, poate că nu
a fost niciodată descrisă mai
corect decât a formulat-o re-
cent celebrul actor francez:
„Viaţa nu-mi mai oferă mare
lucru. Am cunoscut totul, am
văzut totul. Urăsc epoca asta.
Îmi vine să vomit. Există fiinţe
pe care le urăsc. Totul este
greşit, totul este fals, totul este
falsificat. Nu mai există re-
spect, nu mai există cuvântul
dat. Doar banii mai contează.
Toată ziua auzim vorbindu-se
numai despre crime. Acum ştiu
că voi părăsi această lume fără
regrete”.

Cineva va ti tentat să
dea vina pe nostalgia trecutu-
lui, pe amintiri, pe „prăpastia
dintre generaţii” Nu, nu este
aşa! Civilizaţia omenirii
involuează treptat. Trăim acel
„început al evoluţiei involuţiei
umane”, prevestit de ilustrul
pesimist Emil Cioran. Până nu
de mult, omul era gândit ca
punct forte al evoluţiei. Acum,
însă, începem să acceptăm că
suntem parte dintr-un regizat
proces involutiv, care se
accelerează vertiginos. Numai
o trezire generală a spiritului şi
a minţii ne mai poate salva de

moartea noastră ca şi
conştiinţă, de moartea noastră
ca naţiune de sine stătătoare.
Trăim timpul cînd aproape ni-
meni nu-şi mai face procese
de conştiinţă, acest timp ne-a
învăţat să ne întemeiem credo-
ul mare al vieţii pe false terorii.
Credinţa, legile, marginile,
normele au rămas fără sunete
în concepţia noastră despre
lume. Aşa am devenit victime
de serviciu ale manipulărilor şi
scenariilor trecătoare. Relaţiile
interumane s-au degradat fun-
damental, ajungând sub im-
periul şocantului adagiu latin
„Homo homini lupus”. O mai
veche vorbă românească la
care nu subscriu, spune că ne
mâncăm între noi precum
câinii, dar aşa ceva nu fac
decât animalele înfometate.
Oamenii au devenit însă mai
răi decât ele… Nici Biblia, nici
Teoria lui Darwin nu au
prevăzut că „omul modern” va
ajunge sub nivelul fiarelor
sălbatice. El nu ucide pentru
hrană, ucide pentru bani, pen-
tru putere, ucide… de plăcere.

Cum altfel pot fi numiţi
bilderbergii kalergieni, care se
cred „dumnezeii” Terrei, decât
asasini genocidari? New World
Order promovează eugenia „la
vedere” prin războaie fratricide,
invazii, viruşi biologici, otrăvuri
lente introduse în alimente sub
eticheta „Codex Alimentarius”.
Deasupra tuturor dictează
regele suprem: „Banul”. Da !
Aceasta este Novus Ordo Se-
clorum (Noua Ordine
Mondială) care a transformat
omul în fiară. Iar Alain Delon a
rostit marele adevăr al
contemporaneităţii!

Pentru că am amintit
de nemernicii păpuşari ai plan-
etei şi ale lor marionete fără
personalitate, să aruncăm o

privire de început de an în pro-
pria ogradă. Am păşit în prima
lună a anului. 

Exact de un an de zile
hashtagiştii „# rezist” se dau în
stambă tricoloră, exploatând
inabilităţile incompetenţilor
guvernanţi, în dauna proprie şi
a poporului român. Transfor-
mate în haite organizate şi,
fără putinţă de tăgadă, cu
căpetenii plătite gras, marile
demonstraţii la care au partici-
pat, unii conştient, alţii ca efect
de turmă, n-au adus nimic bun
Ţării. Destabilizare, şi atît!

Deşi nu tocmai ele-
gant, cineva se tot întreba şi pe
drept cuvânt,: „Băi nene, ce e
semnu ăla „#”? Ce-i bazaconia
aia, că nu înțeleg nimic! Ce-i
aia „hashtag”? Semnul „#” are
semnificații multiple şi este
folosit în domenii destul de
diferite. În engleză i se spune
„pound key”, apare pe orice
tastatură de telefon și e tasta
care dă o comandă sistemului
de operare din rețea. Un altfel
de „Enter”. Cei care au multe
conferințe prin telefon deseori
aud „enter your conference
code followed by the pound or
«hash» sign key”. Românii au
adoptat formula „diez”. La
„hash” au subscris pieţarii an-
ului 2017 sub deja obsedantul
deranjabil „# rezist”. O denu-
mire cu tâlc, din care rezultă că
regia şi scenariul se află sub
controlul păpuşarilor.

Înainte de orice alt ar-
gument, oile turmei „# rezist”
se găsesc sub reguli mai mil-
itare decât cele din armată,
cea de bază fiind „turma nu
gândeşte, nu discută, ci
execută !”. Privită din alt unghi,
o întrebare rezultă de la sine:
din ce trăieşte o persoană
adultă, prezentă zi de zi timp
de un an la „stâna” unde ele-

mentele turmei „# rezist”
semnează condica de
prezenţă, unde se strigă, se
agresează verbal – şi nu doar
atât -, este repudiat oricine are
o opinie diferită decât cea
propovăduită la lecţiile de
„învăţământ politic cioloşist-io-
hannisto-sorosist” ? Oricât de
dedicat cauzei manipulatorii ar
fi, problema existenţei zilnice
proprii şi a familiei ridică prob-
leme materiale: hrană,
asistenţă medicală, prestări
servicii, impozite, facturi… de
unde ? După câte ştiu, în
România, chiar şi în Piaţa Vic-
toriei ploaia curge doar sub
formă de apă chioară. Banii
„curg” însă pe altă filieră, inclu-
siv variaţia pe aceeaşi temă „#
făcutul trotuarului” – pe şosele
spre târgul dâmboviţean, iar
deasupra acestei dezordini or-
ganizate, primii trei oficiali ai
Mioriţei execută comenzile
călcării în străchini, iar marele
partid îşi suprimă proprii şefi de
guverne. Novus Order merge
impasibilă înainte, „Pas cu
pas”, pe calea lucrului prost
făcut!

În cursul anului 2017,
Academia Română a emis un
program cam „neortodox” (a se
citi, cu tentă patriotică) pentru
statutul de colonie sub
ocupaţie militară al României,
privind Centenarul Marii Uniri.
Nu după mult timp de la publi-
care, supus probabil
suprasolicitării încălzirii glob-
ale, s-a „evaporat”. Gura târ-
gului zice că la „insistenţa
preţioasă” a unui locatar
vremelnic din Cetatea lui Bucur
– „persoană importantă, nu
spui cine” – programul „neorto-
dox” a fost retras şi, în loc a
apărut altă slovă. Recent, nu
mai ştiu cine a dispus publi-
carea pe acelaşi site a unei

completări. La prima vedere,
nimic neobişnuit, dar un amic,
bun cercetător în analiza
evenimentelor contemporane,
a sesizat anumite particularităţi
ale completării în discuţie.
Recitind cu atenţie, subliniez,
la rândul meu, că intruziunea
politicului la Academia
Română este evidentă. Şi nu-i
corect, mai cu seamă pentru
că se recidivează. Ream-
intesc, la 14 februarie 2013, is-
toricul Valentin Iliescu a rostit
în aula mare a Academiei
Române, un discurs incen-
diar[4] pentru care a fost aplau-
dat îndelung. La presiunea
politicului, Preşedintele
instituţiei supreme a ştiinţei
româneşti a făcut un lamenta-
bil pas înapoi: „Academia nu
suportă nici direct, nici indirect
cuvintele rostite de domnul Ili-
escu”, transformând academi-
cienii în aplaudaci inconştienţi
şi neavizaţi, ceea ce, prin
repetare, mai cu seamă în anul
care a trecut, excepţia s-a
transformat în regulă. Statutul
Academiei Române nu-i
permte să practice nici „liberal-
ismul”, nici „iliberalismul”. Nu
căutaţi în dicţionare, nu veţi
găsi. Este ultima inovaţie
„subtilă” şi deloc academică
pentru evitarea cuvântului din
ce în ce mai incomod,
„naţionalism” – doctrina iubirii
de Patrie, subiect asupra
căruia vom reveni cu detalii.

●

„Informatorii” de opinie denigrează asociațiile românești din Diaspora?„Informatorii” de opinie denigrează asociațiile românești din Diaspora?

Ionuț
Țene

DDin păcate după 1990
foști agenți sau informatori ai
securității comuniste și
direcției de informații externe
au rămas cu sechele în activ-
itate printre românii din
afarele granițelor țării. 

Continuând teoria
comunistă, că exilul românesc
este un pericol pentru
nomenclatură, securiștii post-
decembriști au perceput Dias-
pora ca un pericol pentru
regimul neo-comunist condus
de Ion Ilici Iliescu. Membrii Di-
asporei erau percepuți și
atacați ca ”dușmani ai poporu-
lui” ca în anii 1950. Așa poate
se explică asaltul critic din
presa românească de-a lun-
gul anilor privind asociațiile
românești și intelectualii
români din străinătate. În ul-
timii ani, Diaspora adevenit
noua Românie, cea de din-
colo de granițele statului
național, un pământ
”desțelenit” unde patria
românilor e limba română 
și biserica noastră
strămoșească. Cei cinci mil-
ioane de români din Diaspora
au devenit conștiința trează,

justițiară, și coloana
vertebrală a poporului nostru,
în care sentimentul
apartenenței la identitatea
națională, libertate și la
credință este o paradigmă
indubitabilă și de nezdrunci-
nat. Sigur că existența unei
comunități românești puter-
nice de cinci milioane de
români, care au drept de vot,
strică socotelile clasei politice
corupte dâmbovițene. De
aceea, din păcate se continuă
paradigma denigrării Dias-
porei după metoda fostei
securități comuniste,
aruncându-se cu noroi în elita
românilor din Europa și Amer-
ica de Nord. Din nefericire,
foști ofițeri sau informatori ai
securității comuniste, care nu
respectă sloganul ”patria a
priori” și au rădăcini doctrinare
din era stalinismului și trans-
globalismului, lovesc în coag-
ularea politică și culturală a
Diasporei române, de fapt
aplicând lovituri dure națiunii
române și României, ca stat
mamă.

Zilele trecute un
cunoscut și apreciat jurnalist
român a fost ”deconspirat” de
către Realitatea TV ca și ”in-
formator” al fostei securități
comuniste, care a fost preluat

de SIE, fără să se prezinte
însă documente doveditoare.
Informația e aruncată pe piață
doar pe surse. Iată ce scrie ju-
rnalistul din Italia, Andi Rădiu
pentru APD: „Cătălin Tolon-
tan, denigratorul asociației
Mihai Eminescu din Viena,
este acuzat de legături cu ser-
viciile secrete”. Presa main-
stream a venit cu ”dezvăluiri”
ce par incredibile. Ele trebuie
probate de CNSAS, altfel pot
fi simple calomnii. Potrivit
unor surse exclusive
menționate de Realitatea TV,
Tolo ar fi avut legături cu fosta
securitate, înainte de 1989.
Sursele au mai spus pentru
Realitatea TV că jurnalistul ar
fi continuat colaborarea cu se-
curitatea şi după ’90, atunci
când ar fi răspuns la apelul
Serviciului de Informaţii Ex-
terne. Potrivit Realitatea TV,
”Tolontan ar fi fost recoman-
dat fostei Securităţi chiar de
tătăl său, care ar fi avut
funcţia de ofiţer superior în
regimul totalitar. Ca răspuns
la informaţiile apărute în
spaţiul public, în urmă cu mai
mult timp, jurnalistul Cătălin
Tolontan a precizat, pe blog,
că tatăl său nu a fost general,
ci colonel. Nu a lucrat la Se-
curitate, ci pe frontiera de la

aeroportul Otopeni.” Analistul
Cozmin Gușă, care este un
personaj destul de bine infor-
mat a venit cu noi atacuri,
care trebuie confirmate de
instituțiile statului și probate
cu documente. ”Dacă un jur-
nalist precum e Tolo face
investigaţii la comandă sau
servite înseamnă că foloseşte
cuiva împotriva altcuiva, asta
nu mai este investigaţie
jurnalistică legitimă”, a expli-
cat Cozmin Guşă, citat de
Flux 24. Tolontan a negat ve-
hement acuzațiile aduse, dar
trebuie să aducă pentru a fi
credibil și adeverință de la
CNSAS de necolaborare, alt-
fel anchetele sale jurnalistice
incitante pot fi considerate de
presă ca livrări de serviciu.
Anul trecut Cătălin Tolontan a
atacat dur și „gratuit”, fără
probe concludente, conduc-
erea Asociației Culturale
„Mihai Eminescu”, una dintre
cele mai influente organizații
culturale din Viena și din Di-
aspora în general.

Reamintim că
această asociație culturală a
ridicat statuia lui Mihai Emi-
nescu din Viena și a plantat
un puiet al teiulului Poetului
Național din Iași în Stadtpark
din capitala Austriei și

organizează cele mai impor-
tante evenimente culturale din
Diaspora. În jurul acestei
asociați s-a format o
publicație și o agenție de
presă pentru Diaspora care a
reunit personalitățile impor-
tante ale românilor din
străinătate. În acest context
favorabil, Viena a devenit o
adevărată capitală a Dias-
porei românești. Și atunci ce
rost aveau aceste atacuri îm-
potriva unei organizații
românești care dorește pro-
movarea culturii, spiritualității
și identității naționale în Dias-
pora? România are nevoie de
formatori, nu „informatori” de
opinie!? Până la proba con-
trarie acord prezumția de
nevinovăție, dar adevărul de
la CNSAS trebuie cunoscut
privind posibile legături letale
dintre jurnaliști și securitatea
comunistă, care dăunează
credibilității presei în general.
Ce forțe legate de regimul
stalinist de dinainte de 1989
vor să blocheze afirmarea Di-
asporei române și primenirea
morală și democratică a
națiunii noastre?

●
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„Fake letter” – ul unor rectori… contra-naturii„Fake letter” – ul unor rectori… contra-naturii

Cezar Adonis
Mihalache

AAici s-a văzut put-
erea de penetrare…
rectorală (!) a unui „fake
news” devenit  viral de grup
intelectual… De fapt, mai
bine spus, un „fake letter”…
O scrisoare desfăcută din
„pamblica” interesului politic
de cei ce ar fi trebui să fie
gardienii corectitudinii int-
electual-lingvistice.

Totul a plecat de la
Consiliul Național al Recto-
rilor… De la un singur om,
președintele grupului rasat
rectoral, dovadă că nu
există „sisteme paralele”, ci
manipulatori care forțează
lucrurile la limita penalului.

Astfel, în numele
Consiliului, fostul ministru
Sorin Cîmpeanu a „viralizat”
o scrisoare de susținere a
agramatului rector (!)
Valentin Popa pe fotoliul
ministerial ocupat altădată
de Spiru Haret… Și ar trebui
poate să ne cutremure
ușurința acestuia de a fi ma-
nipulat sistemul din partea
lui de „breaslă”. Dacă am fi
vorbit doar de manipulare.
Numai că „lobby”, fie el și în
interes de grup, nu a fost
decât într-o mică măsură.
Atât cât să „viralizeze” un…
fake letter! De fapt, cât să

modeleze o momeală pen-
tru nărodul intelectual (!) al
țării. În rest nu a făcut decât
să fluture susținerea recto-
rilor pentru ministrul „pam-
blicar”, iar ceilalți doar să-și
dea acordul. Mulți „pe în-
credere”, pe cuvânt „de

colega”, că doar de aia sunt
o breaslă, nu?! Deși, la felul
în care s-au comportat, s-au
dovedit a fi doar o altă turmă
de oi, fie ele cu tichii intelec-
tuale.

Sigur, ar fi o
copilărie să credem că
pergamentul de susținerea
fost strict emanația de mo-
ment a unui ins aflat la locul
potrivit. Adică în fruntea
Consiliului Rectorilor. Ea ex-

ista, cel puțin ca draft, în de-
baraua de zaiafeturi a put-
erii, iar lucrurile doar au
funcționat (ireproșabil, e
drept!), politic. Au mers
aidoma ordinelor de aliniere
din grupurile parlamentare!
Ba, și modul de adunare a

adunăturii în haită a fost
similar, „liderul” de grup rec-
toral antamând acordul
părților prin telefon
(„inspirație” ad-hoc, pentru
colegi, preparare politică 
a priori, pentru
cunoscători!)… Că doar nu
era să deranjeze mințile
(ne)iluminate cu o ședință în
care să propună un aseme-
nea abuz: o scrisoare de
susținere pentru ministrul

rector agramat!
Așa că, pe lângă

susținerile „live”, culese de
la câțiva colegi rectori, apoi
prin ambalarea acordului
acestora într-o scrisoare, s-
a așternut un „fake letter” în
a cărui plasă au căzut

ceilalți rectori. Unii prin lu-
area „acordului” prin what-
sapp, în formula jurnalistică
a acelui „nu-i așa că?”, alții
prin telefon, până s-a contu-
rat grupul în cel mai mare și
rușinos „letter” al
învățământului.

Sigur, ca în orice
„fake”, și în acesta existau
destule fisuri, pe care, dacă
le-ar fi privit atenți, partea de
Consiliu neafiliată PSD-

ALDE ar fi putut să o se-
sizeze. Pentru că existau
acorduri pe care așa-zișii
„semnatari” nu le-ar fi dat
niciodată! Fie pentru că
erau cunoscuți pentru rig-
urozitatea lor profesională,
fie pentru că nu și-ar fi
asumat niciodată (din
lașitate, comoditate sau
spirit de conservare)
asemenea abordări…

Va supraviețui min-
istrul-„pamblică”? Da! Cum
a reușit, de altfel, și până
acum ca… rector. Iar cum
rectorii l-au acceptat atâția
ani pe colega „pamblicarul”
cu rostirea lui de manelist,
așa vor face și acum. Cu
diferența, probabil, că nu își
vor mai permite nici măcar
micile ironii și înțepături de
tip „colega”, ci își vor pleca
fruntea în fața agramatului.

Învățământul româ-
nesc?!… Mai bifează, pub-
lic, un jenant lobby de
breaslă intelectuală: traficul
de influență la nivel rec-
toral.u.

●

„Monumentul libertăţii religioase” de la Turda – prima victorie din acest an a„Monumentul libertăţii religioase” de la Turda – prima victorie din acest an a
UDMR contra Centenarului românescUDMR contra Centenarului românesc

Vasile
Lechințan

LLa 13 ianuarie 2018
a avut loc la Turda
dezvelirea – într-un spaţiu
public  –  a aşa-zisului
„Monument al libertăţii reli-
gioase”, care s-a vrut mar-
carea hotărârii Dietei ţinută
la Turda acum 450 de ani
(13 ianuarie 1568), unde 
s-a proclamat libertatea
religioasă în Transilvania
pentru patru confesiuni:
catolică, reformată (calvină),
luterană şi unitariană, ni-
cidecum şi pentru religia
ortodoxă a majorităţii
locuitorilor Transilvaniei.

UDMR a calculat că
este prilejul unei sfidări la
adresa sărbătoririi Cente-
narului Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918, prin acor-
darea unei străluciri şi a
unei importanţe de talie
…europeană unei înţelegeri
între tiranii feudali şi eclezi-
astici (în Dietă erau şi capii
bisericilor recepte) ai
poporului român din epocă,
fără a ţine cont de
adevăratul sens nobil al cu-
vântului Libertate şi chiar de
respectul vieţii şi demnităţii
celuilalt. Ceea ce-i şi mai jig-

nitor astăzi este inter-
pretarea cinică a UDMR
privind raportarea tiranilor
de atunci la românii
ortodocşi, scuzând retroac-
tiv că în Dietă s-ar fi „tolerat,
în sens pozitiv, tacit”, şi reli-
gia ortodoxă. Adică, noi, ca
români, suntem trecuţi la
categoria „tacit” de către
UDMR şi de către regizorii
Centenarului românesc de
la Budapesta. În loc ca
UDMR şi Budapesta să-şi
exprime regretul pentru 
tirania feudală asupra
românilor în epocă,
proclamată încă la 1437 cu
Unio Trium Nationum şi
legiferată prin Tripartitul lui
Werbötzi la 1514, se
încearcă a da măreţie unui
pact de înţelegere între
tirani, care de fapt nici n-a
durat mult, devreme ce
după numai 35 de ani, la
1603, unitarienii din Cluj în
frunte cu episcopul 
lor, Thoroczkay Máthiás,
năvălesc asupre Bisericii şi
Colegiului Latin catolice
iezuite din strada Lupului
(azi str. M. Kogălniceanu), le
distrug prin jaf şi incendiere
şi omoară şi pe un profesor,
pe nume Emanuel Niger).
Acea „toleranţă” jignitoare
pentru români înseamnă de

fapt excluderea lor de la
viaţa politică, fapt extrem de
grav, care are urmări nega-
tive şi astăzi în viaţa
noastră, a românilor. Cu
ocazia dezvelirii monumen-
tului, s-a cerut Parlamentul
României „să adopte o
Rezoluţie Solemnă privind
însemnătatea istorică a
Edictului de la Turda emis
de către Dieta Transilvaniei
în anul 1568”, argumen-
tându-se cu cinism că
această hotărâre a Dietei
„exprimă năzuinţa spre
pacea interconfesională, iar
convieţuirea naţiunilor coex-
istente din Transilvania este
o realitate istorică
importantă”, astfel că acest
pact dintre tirani ar fi 
de „o valoare socială şi
spirituală de importanţă
fundamentală” şi că ar fi
necesar să se „statueze
data de 13 ianuarie ca Zi a
Libertăţii Religioase”.

Niciun semn de
căinţă pentru soarta istorică
a românilor din epocă nu
răzbate din această poziţie
oficială a conducătorilor bis-
ericilor maghiare şi a
UDMR, ceea ce exprimă
faptul că totul este o sfidare
la adresa Centenarului
românesc. Se uită că noi

sărbătorim Centenarul actu-
lui Marii Uniri şi nu cente-
narul existenţei noastre
istorice în această vatră a
Transilvaniei, unde tirania a
durat cel mai mult în Eu-
ropa. Adevărata Zi a
Libertăţii Religioase şi et-
nice în această parte a
României şi a Europei este
de fapt 1 Decembrie 1918.

Trist este faptul că
această regizare reuşită 
a UDMR contra Centenaru-
lui a fost făcută  cu concur-
sul autorităţilor române
inconştiente, care nu s-au
consultat cu istoricii români,
cu Universitatea din Cluj, cu
Academia Română. Are
perfectă dreptate Kelemen
Hunor când a zis, cu
această ocazie, că „Viitorul
nostru depinde de modul în
care percepem trecutul”.
Adică, dacă îl percepem cu
paşivitate, pe de-o parte, şi
cu iresponsabilitate, de alta,
viitorul va fi strălucit. Orwell
a prevăzut cu claritate
această turnură a perceperii
istoriei, încă din 1949.
Aşteptăm, în continuare, ca
UDMR să facă programul
Centenarului şi să îmbrace
cu o aură extrem de
strălucită şi actul de la 16
septembrie 1437 al acelui

Unio Trium Nationum, cu
concursul strălucit al
autorităţilor române şi cu
considerarea că Unio-ul a
fost o minune a politicii eu-
ropene a epocii şi că şi
românii au fost 
de fapt acceptaţi „tacit” în
Unio, contra …românilor,
bineînţeles. Atunci cele-
brarea Centenarului româ-
nesc va fi completă, ţinând
cont că avem astfel de oa-
meni de stat în fruntea
administraţiei şi politicii
naţionale.

O direcţie trebuie
însă reinstaurată în Româ-
nia: aceea a respectului faţă
de Academie (foarte mulţi
infatuaţi ridicoli se cred mai
deştepţi decât Academia),
faţă de  universităţile noas-
tre, faţă de ştiinţa istorică
românească.

●


