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„Tu să nu te tragi cu mine de

șireturi, întrucât eu mă port

desculț.”

- Nichita Stănescu
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Cezar Adonis
Mihalache

AA stricat tot ce era
mai bun la „platforma” lui…
Numele. În loc să pluseze pe
o denumire (pără-se
nimerită!) pe care ar fi pro-
movat-o în Anul Centenarului
mult mai ușor, cu mult mai
multă afinitate la public, a
venit și-a trântit o scurtătură
mult prea (ne)informatică. Or,
măcar de ar fi mers mai de-
parte cu ideea desprinderii
dintr-o platformă virtuală, așa
cum s-a (ne)pornit proiectul
său, și a numelui. Dar să
schimbi „România 100” în

ceva atât de neconsis-
tent, precum „România
împreună”… Practic, să
generezi întrebări înainte de
a fi dat măcar un singur
răspuns concret (și ce ar fi
putut fi mai concret ca un
nume clar de formațiune
politică?)…

„Împreună”?! Cu cine
și/sau pentru cine?! Apoi, să
pui ca siglă, pe locul „loco-
motivei” vizuale a oricărei
formațiuni, o prescurtare (de
țară!) și un nedefinit semn
„plus” (plus valoare sau
cruce, deduce fiecare ce
vrea), într-un delir postmor-
tuar portocaliu, sugerând
cam prea fățiș cine pe cine
scoate de la groapa politicii,
denotă, nu neseriozitate, nici
amatorism accidental, ci
dorința implicării tot de pe…
tușă.

Or, chiar nu mai poți
intra în ringul unor adevărați
devoratori de „minipartide” cu
artificii de anii ’90, de nivel
politic aproape de clasă
pregătitoare! Pentru că în
politică, mai ales acum, când
o formațiune se înființează
relativ ușor, ca formă, dar are
nevoie de un fond mult mai
consistent prin care să iasă
din anonimatul eventualei în-
scrieri juridice în Registrul
Partidelor, orice nouă apariție
sau rebrenduire din „civil” ar
trebuie să fie ca o lovitură de
fulger. Să lase urme! Cu atât

mai mult cu cât de la lansarea
unei neconvingătoare plat-
forme (civice, politice, sociale
sau de „într-ajutorare”, nici
măcar acel fond nu a fost
definit la vremea lui!) a trecut
nepermis de mult timp.

Sigur, dacă „plat-
forma” lui Julien Cioloș s-ar fi
luptat cu greii politicii, ar fi
mușcat din ei, măcar cu pofta
jurnaliștilor, și nu ar fi lâncezit
între o structură de tip ong
și… nimic, astăzi demersul ar
fi fost de lăudat. Dar când
anunți transformarea unui
mare nimic, să nu-i spunem
„fâs”, pentru că ar însemna
că măcar a răsuflat pe un-
deva câte ceva (!), într-un alt

previzibil nimic, riști totul…
Cu acest anunț de

partid, Cioloș a consumat în-
treaga rezervă de disponibili-
tate și așteptare a
simpatizanților. S-a înscris în
linia zecilor de creatori de
partidulețe, ciupercuțe cu vari
denumiri ivite cu duiumul
după relaxarea condițiilor de
înscriere la tribunal a unui
partid, fără a fi spus nimic…

Iar dacă, în contin-
uarea finalizării configurării
partidului, fie și ca o formă
fără fond, va face aidoma
altor inițiatori din politică,
rămași inițiatori perpetuum
(i)mobile, nu va reuși decât
să devină un alt traseist
politic fără a fi avut o activi-
tate politică, nu „explozivă”,
dar măcar cu un pic de fard
de inițiativă civică pe post de
fond!

Cioloș a dat un
copy/paste la o inițiativă care
a avut, la vremea ei, suc-
ces… Dar a calculat greșit
fondul acelui „paste” și mo-
mentul. Ar fi trebuit să se
asigure, înainte de toate, de
o activitate de civică
vitriolantă. Să fie prezent în
coasta marilor partide, să le
toace mărunt, dar și a „piti-
cilor” care țopăie pe marginea
eșichierului.

Ar fi trebuit să aștepte
ca activitatea sa civică, și clar
politică, pentru că nimeni nu
se aștepta la altceva, să de-

termine ea necesitatea
structurării ca partid, și doar
din perspectiva înlocuirii
„armelor”. Pentru că una e să
defilezi cu floreta de
organizație civică printre
tunurile partidelor și altceva e
să intri în ring, pregătit! Doar
că platforma lui Cioloș nu a
avut la vremea nici măcar o
floretă… Și nici nu s-a
apropiat, nu de ring, nici de
tușă, dar nici măcar de „at-
mosfera” politicii mari.

A trecut vremea (sau
cel puțin vor fi tot mai 
greu de cristalizat) liderilor
locomotivă… Cei ce dădeau
din personalitatea și
prestanța lor suficientă greu-
tate unor formațiuni astfel
încât numele alese aproape
să nici nu mai conteze! A fost
un Corneliu Vadim, omul-par-
tid, un Traian Băsescu, loco-
motiva…

A crede astăzi că un
„background” guvernamental
este suficient pentru 
ați asigura „resursa” 
de charismă necesară
„însuflețirii” politice reprezintă
doar o altă eroare!

Să-ți asumi o siglă cu
simboluri oricum nu prea la
îndemâna electoratului în
condițiile în care principala
linie a CV-ului tău este încă
mistic… spiralată, iarăși este
un semn al autosuficienței.

Păcat, dară, de tim-
pul în care Julien Cioloș i-a
făcut pe alegători să aștepte,
să spere… Oricum era pe un
drum greșit, acela al
tergiversării unui anunț,
oricum fiecare lună în plus de
întârziere adăuga o cantitate
și mai mare de așteptare, dar
să vii să înlocuiești un nimic
(de care se mai putea vorbi,
măcar prin analogie cu Anul
Centenarului, o găselniță
care pare a fi fost la rându-i
nimerită, nu gândită de vreun
strateg!), cu un acronim de
număr de înmatriculare, ar
putea pune proiectului
postplatformă exact crucea
din siglă.

Și motto-ul cu care s-
a pornit dară spre ceva, un-
deva, nu se știe dacă și cu un
final „cândva”, acel „Implicare
+ Speranță”, arată o gândire
pe dos… Căci, implicarea
vine ca urmare a speranței,
invers este caduc…

●

Separatistul Dodon aidoma seSeparatistul Dodon aidoma se--
cesionistului Puigdemont…cesionistului Puigdemont…

Ionuț
Țene

DDe Bunavestire, la
100 de ani de la Unirea
Basarabiei cu România, a
avut loc o mare manifestație
unionistă la Chișinău, sub
bagheta Acțiunii 2012. În cen-
trul capitalei Republicii
Moldova s-au strâns peste o
sută de mii de români care au
proclamat Declarația de Unire
cu România. A fost un mo-
ment istoric care nu poate
rămâne fără urmări. Ar trebui
să fie o chestiune de zile re-
alizarea unirii Republicii
Moldova cu România. De alt-
fel paticipanții au cerut politi-
cienilor de la Chișinău și
București să nu fie lași, iar
parlamentele celor două țări
surori să declare unirea
imediată. Cum era de așteptat
președintele interselor străine
în Republica Moldova, aven-
turierul mancurt Igor Dodon a
început să peroreze speriat
jigniri la adresa unioniștilor.

Această obrăznicie a
lui Igor Dodon împotriva
românilor și unirii nu trebuie
să rămână nepedepsită de
autoritățile române. Clasa
politică dâmbovițeană de la
București și nomenklatura
secesionistă de la Chișinău
trebuie să înțeleagă că a în-
ceput revoluția unirii de jos în
sus, iar poporul român de din-
colo și de dincoace de Prut se
va uni indiferent de interesele
corupte ale politicienilor din
cele două capitale românești.
Unirea se va face în granițele
firești ale României reîntre-
gite, nu doar în UE așa cum
vrea șeful USR, ca să facă pe
plac Bruxellului, care de fapt
se împotrivește unirii și
realizării unui stat român put-
ernic. Guvernul de la
București trebuie să ceară de
fapt anularea Pactului nazisto-
bolșevic Ribbentrop – Molotov
din august 1939. România nu
trebuie să mai accepte
dezmembrarea țării pe baza
înțelegerii între Hitler și Stalin.
Împărțeala dictatorilor e
caducă într-o Europă
democrată și unită.
Bucureștiul trebuie cu tact și
diplomație să abordeze prob-
lema basarabeană ca un teri-
toriu dezlipit cu forța străină
de la patria mamă, România.

Cei care vor
menținerea consecințelor
pactului nazisto-sovietic de
fapt sunt niște separatiști care
trebuie să intre sub incidența
legii penale naționale
românești, așa cum au intrat

liderii catalani în vizorul
justiției spaniole. Igor Dodon
trebuie abordat ca un sepa-
ratist care aduce un atentat
unității și integrității teritoriale
a României reîntregite. Sepa-
ratismul pe criterii nazisto-
bolșevice trebuie sancționat
drastic prin lege. Așa cum
Puigdemont a fost arestat
pentru separatism recent în
Germania îi va veni și rândul
lui Dodon să suporte
consecințele legii române
pentru instigare împtriva
unității teritoriale a României.
În 1988 și 1989 agenții DSS,
conform unor surse credibile,
au reușit să sprijine politic și fi-
nanciar construirea Frontului
Popular din Basarabia, care a
dus la desprinderea Moldovei
de URSS. DSS pur și simplu
a demantelat parțial agentura
KGB din RSS Moldova. Din
păcate nu s-a realizat unirea
pentru că Ion Ilici Iliescu, care
era manipulat și manevrat de
conducerea sovietică s-a
opus în 1991. Astăzi din ne-
fericire nu se reușește crearea
cadrului informativ pentru
unirea imediată a Republicii
Moldova cu România pentru a
nu deranja forțe sensibile de
la Bruxelles și din NATO.

Pentru a realiza
unirea de Centenar,
Bucureștiul trebuie să abor-
deze nomenklatura de la
Chișinău și mai ales generația
neo-sovietică, condusă de
Igor Dodon ce dorește o
Europă cât mai fărâmițată
supusă intereselor marilor put-
eri și a Bruxellului, ca pe niște
separatiști, niște produse se-
cesioniste ale pactului
nazisto-bolșevic din 1939, pe
care chiar și Moscova lui Gor-
baciov l-a denunțat în 1990.
Republica Moldova este un
teritoriu al României rupt tem-
porar țara mamă de către in-
teresele tiranice ale lui Hitler și
Stalin. Această rapt teritorial
trebuie să înceteze. Anglo-
americanii au denunțat pactul,
la fel și Moscova, atunci când
va înțelege și Bucureștiul să-l
denunțe și să înfăptuiască
unirea prin proclamarea
imediată de către parla-
mentele din cele două capitale
românești. Unirea e doar o
chestiune de voință națională,
iar cine se opune acesteia
încalcă ordinea constituțională
și cea internațională, fapt ce
trebuie sancționat prin lege
după modelul spaniol.

●
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Modorcea

CConform ONU, în
perioada 2007-2017 au ple-
cat din țară un număr de 3,4
milioane de români, cifra
care ne plasează pe locul
doi în lume, după Siria, în
privința emigrației. Iar din
cauza condițiilor proaste de
pe piața muncii interne,
numărul străinilor care vin în
România este foarte mic (în
perioada semnalată s-au
stabilit la noi 117 mii străini,
dintre care mulți sunt
refugiați), iar situația se
anunță tot mai dramatică în
anii ce vin.

În mod cert, reali-
tatea ne arată că istoria
României este legată de un
exod al românilor, mai ales
în momente de criză. Sigur,
niciodată ca azi, începând
din 1989, nu a existat o
criză așa de prelungită și un
exod așa de mare al
românilor, peste cinci mil-
ioane, care au luat drumul
străinătății.

Cauzele sunt multi-
ple. Dar eu am să mă refer
aici la cele din sfera culturii.
Mereu m-am întrebat de ce
Eminescu nu a ales calea
străinătății, de ce nu a ales
să rămână la Viena sau
Berlin, acolo unde își făcea
studiile? Și există opinia că
dacă rămânea și își scria
opera în limba germană,
sigur era mult mai cunoscut.
Dar a ales să fie român și să
se întoarcă să lupte pe bar-
icadele româneșți. Și cu ce
s-a ales?, ar întreba Mircea
Eliade, care s-a socotit pe
sine al doilea Eminescu.

Asocierea pe care o
face cu marele poet, în-
cepând de la inițialele co-
mune (M.E.), este obsesivă:
„Mă regăsesc perfect în
ambivalenţa, nervozitatea,
instabilitatea poetului (…) 
e stranie coincidenţa
iniţialelor: M. E.”. Eliade
considera că Eminescu este
un geniu necunoscut pentru
că a ales să rămână în
România. Iată o cugetare
răscolitoare, una dintre cele
mai teribile premoniții
asupra a ceea ce avea să
se întâmple cu viitorul
României: „De câte ori Emi-
nescu nu m-a ajutat să su-
port condiţia de a mă fi
născut român, adică fiul
unui neam fără noroc, ursit
de geografie şi istorie unei
lamentabile prăbuşiri în
masă slavă?!… Dar astăzi,
nici măcar duhul
Luceafărului nu m-a putut
linişti. Din nou, sentimentul
iminentei, inevitabilei cata-
strofe istorice. Când îmi
închipui cum vor pieri elitele
româneşti, cum se vor
suprimă personalităţile, cum

se vor desţăra sute de mii,
poate milioane de români,
că să piară ghimpele român
din marea comunitate slavă,
mă apucă un fel de desper-
are. De ce, Doamne, ne-am
mai născut? De ce am ajuns
la o conştiinţă românească
a lumii, dacă trebuie să fim
înghiţiţi?” (10 martie 1944).

Sunt de o mare ac-
tualitate gândurile lui Eliade
pe tema condiției de a se fi
născut român scrise în anii
’40 în Jurnalul portughez:
„Am înţeles un lucru: că
dacă m-aş fi aflat în
străînătate, în postul de azi,
de cinci-şase ani – aş fi fost
un scriitor european” (9 oc-
tombrie 1941). Avea 34 de
ani, avea conștiința
genialitățîi sale, ba se
consideră superior lui
Goethe: „Nu cred că s-a mai
întâlnit un geniu de o
asemenea complexitate – în
orice caz orizonturile mele
intelectuale sunt mult mai
vaste că ale lui Goethe”. Se
considera printre puținii cre-
atori ai lumii care îndrăznea
imposibilul: „Eu încerc un
lucru grandios: o nouă
sinteză a culturii univer-
sale”. Dar acest lucru nu era
posibil în România: „Nu poţi
fructifică pe planul universal
al ştiinţelor activând în
cadrul limitat al unei culturi
minore”. Și mai departe:
„Cât de mult mă striveşte
acest complex de inferiori-
tate al unei culturi mici, silite
să se facă cunoscută prin
orice mijloace şi cât mai
rapid”. Și adaugă: „Ce
fericiţi sunt franţuzii şi en-
glezii, care nu simt nevoia
de a se mai face cunoscuţi
– ci numai de a fi bine
înţeleşi”.

El compară mereu
România cu Portugalia și
spunea că „mă simt prost
aici, mă simt nelalocul meu”.
Simțea „un dezgust final de
istorie. O sete de sinu-
cidere”. Voia să se ducă pe
front, dar „nu pentru că să
mă bat, ci pentru că să
mor”. 

Este semnificativă și
referirea la limba, cu
aceeași obsesise dacă se
poate crea universal în
limba română! Îl obseda
deci „aceeaşi problematică
a validităţîi şi ecumenicităţîi
creaţiei în Portugalia şi în
limba portugheză, pe care
ne-o punem şi noi (în-
deosebi Cioran şi cu mine)
pentru «şansele» de a crea
universal în România şi în
limba română”.

În această ordine de
idei, sunt copleșitoare
meditațiile eliadești, dar
framântările sale din Jurnal
ne lămuresc asupra marelui
sau destin, pe care și l-a
decis singur, când a trebuit

să aleagă între a se reîn-
toarce în țară, unde îl
aștepta moartea, și a alege
exilul, Parisul și apoi Amer-
ica, Chicago. Dilema lui se
lămurește clar în paginile
acestui Jurnal portughez.

Sigur, unele lucruri
sunt relative. Cum se
explică, de pildă, faptul că
multe valori sunt cunoscute,
de notorietate, încununate
chiar cu Premiul Nobel, deși
aparțin unor țări cu limbă
provincială, ca româna, pre-
cum norvegiana, suedeza,
olandeza, daneza, poloneza
și multe altele? Se explică
prin faptul că limba nu este
o problemă. Important este
ca opera să fie genială,
fiindcă de tradus o carte azi
nu mai este o problemă. Nu
mai vorbesc de artele
vizuale. Sunt alte condiții ca
valoarea să se impună. Și
condiția principala este ca
țara respectivă, din care
scriitorul sau artistul face
parte, să-l susțină, să-l pro-
moveze. Ori la noi, la
români, țara nu face nimic
pentru valorile ei, mereu
apare vorba de împrumut:
„Nu te întreba ce face țara
pentru tine, întreabă-te ce
faci tu pentru țară”. Dar poți
să faci un munte pentru
România, nimeni nu-ți va
mulțumi sau ajuta la nevoie.
Eminescu i-a dat țării limba
modernă, a ridicat graiul
românesc la sferele cele
mai fine ale cugetării, iar
țara nu e în stare să-i facă
un bust la New York, deși
locul unde să fie amplasată
statuia este aprobat de
primăria orașului de peste
40 de ani! Eminescu nu se
află în librăriile și bibliotecile
americane, fiindcă nu este
tradus. Se traduc tot felul de
amartaloi, de urticari, care
trec vremelnic pe la ICR,
deși sunt niște nulități.

Nu limba este o
problema, de altfel, Emi-
nescu este intraductibil
chiar în limba română, nu
faptul că româna nu este o
limba de circulație
universală, ca engleză, ci
felul cum țara lucrează pen-
tru sine prin valorile ei. Nu o
dată am dat exemplu ce mi-
nuni fac irlandezii pentru
valorile lor, sud-coreenii, nu
mai vorbesc de chinezi sau
evrei…. Mircea Eliade nu
este cunoscut nici în țară să
așa cum este în afară ei.  La
fel Brâncuși. Am scris cartea
BRÂNCUȘI ÎN AMERICA.
Nimeni din România nu a
vrut să o publice, deși am
scris la toți oficialii în drept,
au publicat-o în schimb ime-
diat americanii de la Ama-
zon. La fel, cartea
SHAKESPEARE ȘI EMI-
NESCU, după cum ICR  a
respins și proiectul ARTIȘTI

ROMÂNI LA NEW YORK.
Mi s-a răspuns de către un
director al ICR: „După ce că
au fugit din țară, acum să-i
mai și promovăm?”… Țara
este inertă văzută din afară.
L-au băgat pe Eminescu în
debara, iar pentru cel mai
cunoscut scriitor român din
lume, Mircea Eliade,
oficialitățile nu au făcut
nimic pentru a demonta leg-
enda că Eliade ar fi fost le-
gionar sau „fascist”, cum
scrie el când se anunță o
nouă schimbare de guvern
și vine „Vişoianu la externe”.
Cazul lui seamănă cu cel al
lui Dostoievski, acuzat a fi
fost „socialist” și condamnat
la moarte pentru vina de a
se fi dus o singură dată la o
întrunire a utopiștilor
socialiști.

Situația din țară îi
împinge pe români la exil.
Exodul se datorează
crizelor politice din interior.
Și este o tragedie. Cine
dorește să emigreze dacă
în țară ar fi bine, dacă ar fi o
stare de siguranță și nor-
malitate? Există o întreagă
literatură despre soarta
pribeagului.

Bineînțeles că au
dreptate cei care au obser-
vat că nu e mai bine într-o
țară străînă decât acasă.
Poporul are multe vorbe
înțelepte privind bejenia, în-
cepând cu proverbul: „Fie
pâinea cât de rea, tot mai
bună e în țara ta!” Însă viață
e scurtă și omul caută dis-
perat o ieșire din criză. Și
alege exodul. Dar nu este o
soluție. 

Soluția este să
muncim pentru țară, să
facem țară puternică, așa
cum fac nemții, care nici
limba lor nu are mare
circulație, nu mai vorbeasc
de ruși sau chinezi, să ne
asimilăm românismul că pe
o datorie. Și totul trebuie să
înceapă cu cei care o con-
duc, ei să fie buni români și
să înțeleagă că nu se mai
poate așa, că tocmai ei, ca
români aleși, să fie cauza
exodului neîntrerupt, cum
se întâmplă azi, când
schimbarea de guverne
duce la slăbirea totală a în-
crederii tinerilor în România
și de aceea ei caută să
plece. Unde? Unde nici nu
văd cu ochii. În necunoscut.
Într-o beznă în care toate
locurile sunt ocupate.

Străinii au prob-
lemele lor, ei își ajută
compatrioții în primul rând,
iar românii sun tratați ca
sclavi, ca slugi. Rari sunt cei
care țâșnesc în față, pe
locuri demne de valoarea
lor. În America există o
vorbă: „Americanii îți iau cu
zece mâini și îți dau cu un
deget”. Soarta transfugului

este cumplită, ca în filmul în
care se povestește cum au
fost importați șobolanii din
Europa în America.

Dar și mai cumplit
este când acasă toate
locurile sunt ocupate și
românii nu au unde să se
întoarcă, deși s-au creat
Ministerele Minciunii, unde
nimic nu funcționează, pre-
cum Ministerul Românilor
de Pretudindeni și Ministerul
Fondurilor Europene, din
care se îndoapă numai unii,
cei care dețin puterea și au
salarii amețitoare. Toată
criza aceasta politică este o
diversiune, fiindcă ea con-
vine de minune celor de la
putere, care îi sfidează și pe
români, și pe cei din UE, pe
toată lumea. S-au învățat să
trăiască în criză, ca porcii în
lături, le priește confuzia,
ceața, respirata lor se pe-
trece din criză în criză. Dacă
nu ar există instabilitatea, ar
fi morți. Pe ei certitudinile îi
omoară, iar cea mai mare
certitudine, care le stă în
gât, este Valoarea.

Este bine că
politrucii țării să între în
bibliotecă și să ia seama la
această însemnare a lui Eli-
ade din anul 1944, când
avea spectrul șomajului de-
parte de țară:

„Aflu că ministrul
Cădere m-a «lucrat» la
Bucureşți. Vrea cu orice
chip să scape de mine, deşi
îşi dă bine seama că, dacă
România există astăzi în
Portugalia că realitate, iar
nu că relaţîi diplomatice, se
datorează în primul rând
muncii şi prezenţei mele. Şi
mai vorbim de persecuţiile
lui Eminescu…”. Dar cum
să recunoască oficialitățile
de la București că prezența
unei valori românești în
lume, oriunde ar fi ea, e mai
importantă decât toate aran-
jamentele diplomatice?

Dacă ar recunoaște
așa ceva, și-ar pierde obiec-
tul muncii, al aranjamentelor
de culise. De aici și până la
persecuții nu mai e decât un
pas.

●



4 Tichia de politician

Editor de editorEditor de editor

Nae
Georgescu

O O vară întreagă am
căutat ediția Murărașu (Emi-
nescu, Poezii) scoasă de dl.
acad. Eugen Simion la
Fundația Națională pentru
Știință și Artă de sub egida
Academiei Române,
prezentată de către dânsul la
Dumbrăveni, apoi la televizor
(de două ori) și acum, recent,
în Aula Academiei Române cu
ocazia sărbătoririi a 150 de ani
de la înființarea Bibliotecii
Academiei Române, și iată că
am reușit s-o obțin abia la
Chișinău, unde m-am aflat la
Congresul eminescologilor, in-
vitat pe jumătate ca să zic așa,
dar fiind acolo; am văzut-o, am
înhățat-o și n-am mai lăsat-o
din mână cu toate protestele
distribuitorilor pe motiv că nu
sunt în protocol (o privire
blândă a d-lui academician
Mihai Cimpoi i-a liniștit într-
atâta, încât și-au cerut chiar
scuze și mi-au oferit încă un
exemplar).

Fiind o ediție cu care
am lucrat mult, mă
interesează, acum, strict profe-
sional pentru așternerea pe
hârtie a diferențelor de text și,
poate, pentru alcătuirea unui
profil; am scris despre mai
toate edițiile critice Eminescu,
evitând un cuvânt final numai
despre aceasta, pentru că este
foarte stufoasă, editorul îl
„confiscă” aproape total pe
poet construind un „Eminescu
al său” – cum îi plăcea și lui
Laurențiu Ulici („să avem
fiecare pe Eminescu al nos-
tru”), și în general mi-este
foarte greu să iau enciclope-
dismul personal drept ediție
critică.

Sunt dornic să încep
demonstrația, dar nu pot trece
peste Cuvântul înainte semnat
de Eugen Simion; mai bine zis,
aș fi trecut cu vederea studiul
dânsului dacă nu mă opreau
câteva stridențe, precum
„miticul Perpessicius” (expre-
sia este imposibilă, intrând în
concurență cu numele fiului lui
Perpessicius, Miticuță cum îi
ziceam noi, prietenii…), ori „o
ambiguitate și mai mare” (asta
ar putea fi o „trilemă”? derivă
termenul de la „ambitus”?), sau
„o purificare totală, etc.” (im-
posibil: gândiți-vă ce ar putea
să însemne o distilare totală:
nu mai rămâne nimic, totul
devine abur). Îmi pare rău s-o
spun, dar respectul pentru
adevăr mă obligă: „Cuvântul
înainte” de acum, care este
„Postfața” lărgită la ediția din
1995, este plin de neatenții
(are și erori de tipar, citate
greșite din poezie, punere în
pagină halandala, citate fără
trimitere, etc). Puteam să afirm
despre Petru Creția „sed magis
amicus…Plato” pentru că în
spatele emendațiilor sale se
vede munca și pasiunea, lui
lipsindu-i doar dialogul cu tex-
tul înaintașilor, chestiune de
manieră în fond – dar în cazul
de față trebuie să revin: Ami-
cus Plato, sed magis amica
veritas. Așadar: cred în progra-
mul lui Eugen Simion, l-am
susținut public, realizările sunt
de admirat – însă… când
greșește, greșește. Și greșește
când pune mâna să facă sin-
gur, după dictonul „Si natura
negat facit indignatio versus”.
Trebuia să se păstreze în
poziția înaltă de coordonator al
programului – și să găsească
un specialist pentru editarea lui
Murărașu.

Poate veți spune, cei
care ați citit cartea ca mine, că

greșește numai în amănunte –
dar vorba aceea, micile
supărări devin mari când sunt
foarte mici și foarte, foarte
multe. Nu poți spune, de pildă,
în acest Cuvânt înainte, că
Murărașu îl citează la comen-
tarii numai de două ori pe G.
Călinescu – când chiar în In-
dicele de nume al cărții – pe
care se presupune că l-ai făcut
chiar tu, ca editor, sau, oricum,
că ți l-ai adjudecat – vezi că
este citat de … 33 de ori.
Înțelegi, în cele din urmă, că se
referă la comentariile privind
Odă (în metrul antic), unde așa
este, dar să nu știi că lui G.
Călinescu nu i-a plăcut acest
poem eminescian? D.
Murărașu e delicat că nu se
referă mai în amănunt la asta
– și-l citează pe N. Sulică în
partea de izvorăstică a notelor
sale.

Tună și fulgeră dl.
Eugen Simion, și se oprește în
adagii de tipul „așa suntem noi
românii”, nerecunoscători, nu
avem intuiția valorii pe moment
(truisme de acest fel se mai
rulează, la noi, doar la jocurile
de fotbal, de către comentatorii
sportivi dornici să definească
specificul național după vârful
bocancului)… și-l deranjează
grozav că un N. Sulică oare-
care este citat înaintea lui G.
Călinescu. O fi, dar se poate,
ca istoric literar – căci editolo-
gia, în istoria literară se
încadrează – să nu știi care a
fost relația de citare a lui G.
Călinescu față de emines-
cologii bucovineni? Nu există
numele lui I. E. Torouțiu în Isto-
ria…sa, pentru că acesta l-a
combătut acerb pentru ediția
Eminescu și pentru Viața lui
Eminescu, nu există numele lui
Lecca Morariu, nici al lui D.
Murărașu; nu că nu-i combate
sau rezumă – pur și simplu n-

au nume acolo; și cu toate
acestea, în comentariile sale
din 1970-1972, D. Murărașu îl
citează, cum văzurăm mai sus,
de 33 de ori (pentru
comparație, pe N. Sulică îl
citează, după același Indice de
nume al lui Eugen Simion,
numai de 7 ori) – cu bune și cu
rele, desigur, dar exact. E
cazul să spună dl. Eugen
Simion asemenea lucruri: „Nu
știm ce-l determină pe onestul
și învățatul clasicist să-l ignore
cu atâta obstinație pe inco-
modul, eruditul G. Călinescu și
nici nu vreau să îndrept
discuția spre acest accident,
dar semnalez cazul cu tristețe,
pentru că absența din comen-
tariile bogate ale lui D.
Murărașu limitează și
împuținează considerabil
informațiile despre subiect și
verosimilitatea lor.” (Observați,
rogu-vă, fraza: nu știm… și nici
nu vreau…; absența cui sau a
ce? Pare stil oral prins de un
microfon și pus pe hârtie fără
corectură.)

Trecem (adică, poate
revenim mai jos). Atitudinea
aceasta, însă, – cum să-i
spun? – paternalistă? a lui față
de D. Murărașu nu e de loc
corectă. Zice să l-a cunoscut
personal, prin 1961, la Bib-
lioteca Academiei, „în mica
bibliotecă de manuscrise” (mai
jos: „în mica sală de la etajul
întâi” – chiar așa? E destul de
mare, vă asigur; cred că-l
strânge partea de care nu tre-
buie să vorbească din liter-
atura română), apoi i-a publicat
unele studii, în 1962, la Gazeta
literară – și :„L-am pierdut apoi
din vedere și după o vreme am
aflat că dispăruse așa cum
trăise: cu discreție și bună
cuviință. N-am pierdut însă din
vedere studiile lui despre Emi-
nescu și clasicismul greco-latin

(1932), Naționalismul lui Emi-
nescu (1932), Eminescu și lit-
eratura populară (f.a.),ediția sa
de Scrieri politice din 1931, și,
cu precădere, traducerile sale
din Lucrețiu și Virgiliu.” (p.VI).
Doar atât?! Eminescu și liter-
atura populară nu e o carte, e
studiul introductiv la marea, im-
portanta ediție a lui D.
Murărașu Eminescu: Literatură
populară. După 1962, când îl
pierde din vedere dl. Eugen
Simion, D. Murărașu devine
foarte cunoscut, deloc „discret”
ci dimpotrivă, destul de inco-
mod, prin studii (cărți tipărite,
primite cu belșug de comentarii
în presă) și ediții (cea de
literatură populară, din 1936,
reluată, cea pe care o
reeditează astăzi Fundația
Națională pentru Știință și Artă)
care ar fi trebuit să treacă și pe
sub ochii lui Eugen Simion.
Parcă învață puiul pe găină,
cum se spune. D. Murărașu
avea dreptul la o bibliografie –
lucru ce se face în mod obliga-
toriu în cazul unei ediții – la o
cunoaștere mai bună a
implicării lui în literatura
română, adică la ochiul unui,
cel puțin, specialist.

Dar… mi se termină
condeiul și nici pe sfert n-am
epuizat „dialogul” cu editorul,
ca să pot trece și la materia
editată. Poate pe data viitoare.

●

Democrația între cifre și limba în urecheDemocrația între cifre și limba în ureche

Corneliu
Vlad

CCineva observa că
suntem sortiți să trăim într-o
lume a cifrelor încă dinainte
de a ne naște, prin rezul-
tatele analizelor care se fac
asupra embrionului viitoarei
mame și până la estimațiile
pe tema sfârșitului
civilizațiilor (și planetei).
Totul poate – și trebuie – ex-
primat și în cifre – de la
identificarea personală, fișa
de sănătate (cu numele în-
cifrate ale bolilor), înmatric-
ularea auto, cazierul, contul
în bancă etc. etc., până la
preferințele artistice, sexu-
ale, apartenența și opțiunea
politică, tot felul de alte
preferințe și aversiuni.
«Umanul a devenit un pro-
dus etichetat precum toate
celelalte» – citim într-o
publicăție franceză de
mondenități.

Democrația este
una dintre preferatele an-
chetatorilor de opinie și sta-
tisticienilor. Și, pentru ca să

începem anul cu un tonus
ridicat, mult prea seriosul
ziar american «Wall Street
Journal» publica în luna ian-
uarie un bilanț în materie
făcut de doi cercetători de la
nu mai puțin seriosul
„Brookings Institute”, Bruce
Jones și Michael O’Hanlon,
care se bazau și ei pe arhi-
cunoscutul și, de aseme-
nea, deloc mai puțin
seriosul „Freedom House”.

Sunt constatări, de
fapt cifre exacte, mai
degrabă încurajatoare.
Bunăoară: în 2016, 45 la
sută din populația mondială
trăia într-o democrație, față
de 44 la sută în urmă cu un
deceniu. Proporția celor din
țări nelibere a scăzut de la
37 la 36 la sută. E ceva,
nu?, un procent într-un
deceniu! E pur și muove,
am putea zice. 

Dar e mai mult de
bine decât de rău și pentru
că, după cum suntem
lămuriți, «Restul lumii
trăiește într-o libertate
parțială». Se livrează și con-
solari: «Deși e de regretat

un declin al democrației în
Ungaria, unde zece mil-
ioane de oameni au trebuit
să accepte o diminuare a
libertăților lor, în Indonezia,
261 milioane de oameni au
putut beneficia de progre-
sele democratice» -ne
liniștesc Jones și O’Hanlon.

De aici, și oportuni-
tatea unor titluri 
optimiste, precum cel din
săptămânalul belgian «Ex-
press»: «Democrația numai
moartă nu e». 

Numai că, după
doar câteva săptămâni,
aceeași publicație revine
spectaculos cu un titlu
șocant, total diferit:
«Democrația în lume e în
berna». 

De data aceasta,
cifrele (căci, după cum se
vede, doar cu cifre și 
procente se lucrează, rig-
uros carevasăzică) sunt
luate dintr-un studiu al
(bineînțeles) prestigiosului
holding german „Bertels-
mann Stiftung”, care
informează: 3,3 milioane de
oameni trăiesc într-un regim

autocratic (dar 4,2 milioane
în democrații). Problematic
este că «drepturile civile
sunt tot mai restrânse iar
statul de drept șubrezit și
într-un mare număr de
democrații. Foste modele
de democratizare, ca
Brazilia, Polonia și Turcia
sunt printre țările care au
căzut cel mai mult. Dar, în
Europa, democrația se mai
clatină și în Ungaria, și în R.
Moldova).

Iar pentru ca statisti-
cile să dea mai bine, s-a
umblat și la terminologie:
pentru state ca Burkina-
Faso și Sri Lanka nu se 
mai folosește sintagma «au-
tocratii moderate» ci
«democrații defectuoase».

Ne-am putea întreba
și noi, pe bună dreptate: dar
România? 

România unde -și
află locul în asemenea
clasamente? Căci la Brux-
elles este constant țintuită
pe lista pârâților ce trebuie
mereu controlați dacă au
batistuța la ei și unghiile
tăiate. 

Da, însă la Bruxelles
avem vreo câțiva europarla-
mentari care se presupune
că reprezintă România, dar
care au grijă să dea mereu
cu pârz pe seama propriei
țări și a celor care i-au
trimis, prin vot, acolo. Iar
înalții birocrați de la Brux-
elles nu par a recurge 
și la alte surse 
de documentare, preferând
străvechea metodă a limbii
în ureche. În alte instanțe și
instituții – mondiale – cei în
drept se iau după alte cri-
terii. Așadar, cifrele se arată
a fi de folos și aici.

●



Ghimpele Națiunii

Hingherii Culturii și Istoriei Naționale…Hingherii Culturii și Istoriei Naționale…

Cezar Adonis
Mihalache

NNu sunt doar parte
din Istoria și Cultura noastră!
Sunt chiar fundații pe care se
sprijină Panteonul Național.
Și nu contează că din unele
au rămas doar ruine. Atâta
timp cât în acele locuri va mai
fi rămas și o singură
cărămidă sau o piatră-arte-
fact, locul este pilon al Pan-
teonului Național. Și nu
putem permite unor bizoni
intrați în parlament ca într-un
staul să dea cu frunțile lor
teșite de neghiobie în tot
ceea ce este românesc.

Sunt lovituri după
lovituri… Sunt destrămate
scuturile de pavăză pe care
le mai aveau ultimii gardieni,
mare parte benevoli, ai isto-
riei, arhitecturii, ai valorilor
materiale și morale ai acestei
țării. Sunt scoși de sub
protecția juridică a Statului
Român pentru a putea fi rase
și ultimele vestigii.

Nu ne-au fost de
ajuns cetățile barbarizate cu
antene satelit și schele pen-
tru telefonia mobilă?! Nu ne-
au împuns suficient în inimă
blocurile de beton turnate pe
post de pereți prin cetățile
„restaurate”?! Nici pancartele
cu „pizza” atârnate de vestigii
medievale? Și nici măcar
blocurile de piatră furate de

prin situri?! Și cum să ne fi
fost toate acestea un sufi-
cient acid sulfuric pe memo-
ria istorică a țării, pe care o
lăsăm moștenire, când nu ne-
am deranjat nici măcar în
clipa în care clădiri întregi au
fost șterse de pe fața
pământului?…

Procedura era de
fiecare dată aceeași…
Revendicări, intrări „juridice”
ilegale pe drepturi de propri-
etate, vânzări și negustorii
țigănești, chiar dacă aveau
haină notarială, pe drepturi
litigioase, garduri de împrej-
muire, pentru a nu vedea
cum omul șterge inclusiv
patina timpului prin viteza sa
de „intervenție”, părăginiri
ajutate și stimulate cu dis-
trugeri țintite, incendii „acci-
dentale”, puse pe seama
oamenilor străzii, furturi până
la osul fundațiilor și dincolo
de ele prin gloate de
țigănuși…

O distrugere
impulsionată și mascată prin
falsul paravan al unei
părăginiri produse de tre-
cerea timpului. Doar că „tim-
pul”, ajutat de mijloacele
moderne ale omului prădător,
piroman, distrugător, a accel-
erat nebunește scurgerile de
clepsidră care au distrus în
câțiva ani ceea ce nu a devo-
rat adevăratul Timp, în tre-
cerea lui, în decenii…

Rețeta distrugătorilor
și demolatorilor de monu-

mente și clădiri istorice, ai
acestor hingheri de cultură, a
funcționat de fiecare dată…
Aici un monument distrus
într-un incendiu, dincolo
desfăcut din împreunarea
cărămizilor prin intervenții
clandestine, toate însă su-
puse unui „opis” al timpului
care, de acum, nu va mai sta
piedică, nici măcar el!, în
calea acestor distrugători.

Pentru că nimeni nu
îndrăznea să „cioplească” la
lumina zilei fisuri în fundații,
în pereții, să desfacă
acoperișurile sau cornișele la
îmbinările de bază, pentru a
lăsa timpul și vremea să facă
restul… Se lucra, ca la orice
jaf, noaptea sau la adăpostul
unor panouri-bannere…

De acum, lotrii din
parlamentul României vor să
desfacă din temelii și ultima
piedică legală. Iar prin elim-
inarea pedepselor penale în
situația lucrărilor neautorizate
asupra unui monument să
accelereze procesul de
asanare a istorii noastre,
ștergerea tuturor vestigiilor
de pe suprafața pământului
(la propriu!) dar și din inima
istoriei și culturii pe care le
lăsăm moștenire.

Și nici nu mai
contează că este Anul Cente-
narului iar aceste bestii hi-
doase cu nume
politico-parlamentare își per-
mit ACUM să dea drumul
unui genocid cultural! În nici

un an nu ar fi trebuit să se în-
tâmple asta, pentru că fiecare
clipă, prin proiecția sa
istorică, reprezintă un „cente-
nar” al unei clipe istorice.

Dar faptul că această
agresiune se produce fățiș
acum spune totul despre
adevărații monștri care țin
ițele marionetelor politice.

Ce va mai rămâne
din monumentele noastre
prin țară?… Și ce vom mai
găsi oare sub ruinele produse
de intervențiile veneticilor,
maghiaro-„secuii” din Ardeal,
asupra monumentelor
conștiinței noastre
naționale?… Este revoltător!
O să ajungem să nu ne
putem atinge de o cârpă de
spălat vase fluturată pe post
de „steag secuiesc”, eventual
înfiptă chiar în pământul de
pe care a fost eliminată prin
intervenția de evacuare a
unui monument al Națiunii
Române considerată o ruină
bună de îndepărtat, iar sim-
bolurile nostre vor fi
dărâmate de orice
ageamiu…

Pesemne, pe lângă
locurile pe care trebuie să le
elibereze prin centrele is-
torice ale urbelor, pentru
blocuri rezidențiale și
multinaționalele noului val de
kitsch-„nouveau”, și conducta
de gaz maritim, pe care
trădătorii națiunii au trasat-o
cu destinație exclusivă Un-
gariei, va trece prin astfel de

arealuri istorice. Situri care
vor putea fi traversate de
țeava hoților direct prin istoria
noastră.

Cu o astfel de imbe-
cilitate, „Coloana fără de
sfârșit” nu va mai fi spălată
doar cu apă împuțită, ci
sfărâmată cu jeturi sub pre-
siune care să roadă piatra
până la osul de fier al inimii
brâncușiene.

Iar devalizatorii nu
vor păți nimic… Doar
amenzi… Adică, dai banul și
stai în față la jafuri și dis-
trugeri. Tai păduri seculare,
scoți din arealurile protejate
parcuri naționale și le razi (și
acum înțelegem graba de a
scoate de sub tutela UN-
ESCO arealuri precum Roșia
Montană), distrugi clădiri is-
torice și plătești o amendă cât
un bizon prins în trafic că a
trecut pe roșu, la semafor,
căci, deh’, doar stai în față la
spectacolul de dezagregare
și dezintegrare a unei
Națiuni, a unei Istorii și a unui
Viitor!

Sigur, vigilența va fi
compensată cu ochii în patru
pe lucrările din casă ale sim-
plului cetățean. Noxe, deci-
beli care să nu treacă de
nivelul unui sforăit și o faianță
care trebuie montată în baie
cu firme de specialitate,
eventual și cu studii de pre și
post(!) fezabilitate…

●

Biblioteca cu nume fascist!Biblioteca cu nume fascist!

Dan
Tănasă

DDupă ce în decem-
brie 2015 consilierii locali
din Târgu Secuiesc (în ma-
joritate membrii UDMR) au
votat pentru ca o stradă din
oraș să poarte numele crim-
inalului de război Wass Al-
bert, acum a venit rândul
consilierilor locali din Odor-
heiu Secuiesc (majoritatea
membrii PCM și PPMT,
parteneri politici ai UDMR)
să demareze procedurile
legale pentru atribuirea de-
numirii „Biblioteca
Municipală Nyírő József”
bibliotecii municipale din
Odorheiu Secuiesc, condus
de primarul Gálfi Árpád.

În acest sens, Con-
siliul Local Odorheiu Secui-
esc a adoptat în luna martie,
la propunerea viceprimaru-
lui Orbán Árpád, o hotărâre
de consiliu.

Cine a fost de fapt
Nyírő József? Născut în
1889, la Jimbor, județul
Brașov, fost preot, exclus
din biserica catolică  pentru
încălcarea jurământului celi-
batului, scriitor de talent,
politician al dreptei radicale,
după Diktatul dela Viena,
Nyírő a devenit membru al
Parlamentului ungar, parla-
ment al ruşinii umanităţii, re-

sponsabil moral pentru
Holocaustul evreilor din Un-
garia și din Transilvania de
nord ocupată de aceasta.

În 1940, el a fost
decorat de „conducătorul”
Horthy Miklós pentru „atitu-
dine maghiară”. Notori-
etatea, calităţile sale literare
şi oratorice au fost ex-
ploatate intens şi eficient
pentru promovarea aberan-

tei ideologii hungariste
elaborată de Szálasi Fer-
enc. Este bine cunoscut că
în anii celui de al doilea
război mondial, Nyírő
József s-a manifestat ca un
fascist învederat, fiind
susținător al Partidului Cru-
cile cu Săgeţi al lui Szálasi,
formație național-socialistă
implicată în crimele cele mai
abjecte împotriva evreilor
din Ungaria.

Împreună cu Wass
Albert, Szeleczky Zita, Hen-
ney Árpad, Suli József,

Fiala Ferenc, Marschalko
Lajos și Kondorossy László
– Nyírő József a fost unul
dintre agenții activi ai propa-
gandei fasciste a partidului
lui Szálasi, a hungarismului,
ideologia acestuia, și a rad-
icalismului ultranaţionalist și
șovin, antisemit și xenofob.

Nyírő a rămas în
Parlamentul Ungariei şi
după „puciul lui Szálasi” din

octombrie 1944, când Par-
tidul „Crucea cu săgeţi –
Mişcarea Hungaristă” a pre-
luat puterea în Ungaria,
continuându-şi activitatea
de propagandă național-
socialistă.

În martie 1945,
împreună cu membrii guver-
nului ungar fascist a fugit din
Ungaria, refugiindu-se în
Germania, apoi în SUA. În
emigraţie, Nyírő József a
rămas fidel ideologiei hun-
gariste, fiind cooptat în „gu-
vernul din exil” în calitate de

ministru al educaţiei
naţionale. Căutat după
război de Comisia Aliată de
Control sub acuzația de a fi
criminal de război, scapă
refugiindu-se în Spania
condusă de „El Caudillo”
Francisco Franco. Moare la
Madrid în octombrie 1953.

Fără îndoială, Nyírő
József a fost înzestrat cu un
mare talent literar. Cum și-a
folosit însă el acest dar,
spun aproape totul citatele
pe care le-am selectat din
volumul lui Hegedűs Géza,
Galeria portretelor literaturii
ungare.

„(…) În ceea ce
priveşte iubirea lui Nyírő
faţă de popor, reiese tot mai
evident că aceasta nu
reprezintă soluţionarea
adevăratelor probleme ale
poporului, ci este o căutare
a unui mit ireal, al cărui
purtător este, probabil, un
popor mitic și mistic. (…) De
aici mai este doar un pas
până mitul sângelui şi rasei,
sau altfel spus: ceaţa
fascistă. (…) În opera
literară drumul lui Nyírő este
unul al neclarităţilor tot mai
accentuate, al camuflajului
stilistic, iar în politică, dru-
mul ales este cel al fascis-
mului. (…) A fost
dezamăgitor (…) pentru cei
care au observat înrudirea
spirituală cu mitul criminal.

Pe aceştia i-a surprins
ataşamentul clar al lui Nyírő,
ce tocmai păşea pe scena
politică, faţă de
reprezentanţii nazismului
german, faţă de Partidul
Crucilor cu Săgeţi. (…) Ca
preot a fost solul iubirii,
duşmanul celor lepădaţi de
credinţă, ca politician şi pub-
licist, instigator la război, in-
citator la asasinatele în
masă, războinic şi
delincvent (…) inculpat de
război în înţelesul dreptului
penal. Viaţa şi opera sa ne-
dumiresc și derutează pe
cei care ar vrea să le carac-
terizeze”.

În timp ce în Ungaria
autoritățile schimbă denu-
mirile de străzi care poartă
numele lui, fascistul Nyírő
József se bucură de un
adevărat cult al
personalității în județul
Harghita, numele lui fiind
atribuit unor școli și străzi
din județ. Acest cult al
personalității unui fascist și
antisemit are loc în Româ-
nia și cu largul concurs al In-
stitutului Național pentru
Studierea Holocaustului din
România „Elie Wiesel”, care
refuză sistematic să pună
capăt cultului personalității
acestui fascist.

●


