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fericirea e o vocaţie.”

- Al. Vlahuță

Informație, opinie și atitudine publicistică

„Apartheidul” „Apartheidul” 
termoscanerelor…termoscanerelor…

Cezar Adonis
Mihalache

ȘȘi totuși, nu „gadge-
turile”, nu aparatele, nu ter-
minalele de felurite tipuri și
„rosturi”, nu termoscanerele
vor fi de vină pentru tăcerea
pe care o vom lăsa în urma
noastră… Ci sistemul, prin
vasalii lor, ce vor deprinde
de grabă noi abilități, noi

roluri, noi forme de afirmare
și impunere pentru și grație
sistemului pe care îl lăsăm
acum să ne devoreze. Și
nici măcar „mânuitorii” de
terminale nu vor fi cei dintâi
vinovați… Pentru că ei vor
proveni din generațiile
lăsate fără nici un rost, fără
nici un căpătâi al zilei de azi
și care, dincolo de rațiune,
vor „prioritiza” lucrurile prin
abnegațiile personale ale
felului de a fi utili. Utili într-o
dictatură, utili unei dictaturi,
nu va conta pentru ei. Și ei,
aidoma celor mulți, ce tac
acum, vor crede că totul
face parte, ba este și justifi-
cat, din „arta” de a
supraviețui, de a se „des-
curca”…

Și nu trebuie să ne
închipuim că poate să nu ne
pese… Că și noi, la rândul
nostru, vom ști să ne
descurcăm!… Că vom stre-
cura pe mai departe un
„cinci lei” în mâna deciden-
tului de dincolo de capătul
(rece) al termoscanerului,
pentru a închide ochii și a
ne lăsa să intrăm într-o
piață, într-un magazin… Că,
în final, va fi și el aidoma
paznicilor de prin spitale, și,
cum mergea acolo, va
merge și aici… Prin piețe,
magazine, poate și pe
străzi, nu?!…

Prin nepăsarea

noastră de astăzi, punem la
tâmpla copiilor, nu ter-
moscanere pentru oriunde
și orice, pentru orice pas,
orice loc, de joacă, de
activități școlare, ci un
adevărat arsenal al vi-
itoarelor sisteme… Iar dacă,
nu noi, nu generația
noastră, ci aceea a copiilor
noștri va asista la măsuri și
acțiuni tot mai violente, tot
mai contondente la adresa

drepturilor cetățenilor (căci,
drepturile omului vor deveni,
probabil, doar niște drepturi
ale cetățenilor, ale fiecărei
„cetăți” în parte), din rațiuni
sanitare, apoi de igienă
„comportamentală”, vina va
fi numai a noastră… Și
poate și ăia cinci lei, pe care
credem că îi vor putea da și
copii noștri când va fi nevoie
„să se descurce”, nu vor mai
putea fi scoși din buzunare,
din portofele (din cipurile de
sub piele, poate!) decât
după ce vor trece la rândul
lor de alte „filtre”.

Este timpul ca uti-
lizarea de către oricine și
oriunde a acestor „gadge-
turi” (azi termoscanere,
mâine cine știe ce poate să
mai aducă tehnologia…) să
fie clar reglementată pentru
a nu fi folosite pentru a re-
strânge niște drepturi. Ele
pot fi ajutoarele noastre
tehnologice în sensul de a
semnala un neajuns, o
stare, nu de a limita accesul
și, poate, mai apoi,
deplasările.

„Gadgeturile”, azi
(doar) termoscanerele, nu
trebuie puse în mâna anon-
imilor de ieri pentru a-i
transforma în pretorienii de
serviciu ai decidenților de
azi și de mâine.

Pentru că nimeni nu-
ți poate interzice accesul

într-un loc folosindu-se de o
mașinărie! Și poate aici a
greșit și părintele „sf” -ului,
Isaac Asimov, care, înainte
de a fi scris legile care să ne
protejeze, într-un viitor tot
mai apropiat, de mașinării,
de roboți, de inteligența
artificială, ar fi trebuit să
postuleze niște norme care
să ne apere de semenii
noștri, de noninteligența și
nonrațiunea multora dintre

aceia care astăzi prind gus-
tul noilor forme de „prestații”
(nonresponsabile pentru
sine, „jobul” ideal, nu?!) pen-
tru și „în numele”,
deocamdată, „sănătății san-
itare a populației”, iar mâine-
poimâine poate și a celei
mentale (a părții din
populație care va mai ieși
din formularele și
declarațiile tipizate ale sis-
temului).

Ce va „naște” în final
acest somn al umanității?…
Căci, dincolo de cele câteva
explozii de nemulțumire, de
proteste, în fapt, la scara
umanității, asistăm la „aso-
marea” rațiunii colective,
cea individuală fiind oricum
într-o cruntă suferință…
Vom ajunge a-l deplânge cu
adevărat pe Petre Țuțea
pentru cei 13 ani pierduți
pentru un popor adormit, in-
util în momentele esențiale,
sau vom consemna, la fel
de adormiți, cele două
milenii (aproape inutile) ale
unei jertfe supreme?…

În fond, rațiunea și
curajul ne pot fi, fie gratiile,
fie cheile de desferecare din
propriile noastre temnițe…

●

Criza şi pandemiile ne apropieCriza şi pandemiile ne apropie
de „guvernarea mondială”de „guvernarea mondială”

Corneliu
Vlad

UUn fost director 
al Fondului Monetar
Internaţional, Dominique
Strauss-Kahn, spunea că o
mare criză este şi „o oportu-
nitate”. Haosul financiar
mondial ar putea facilita
crearea unei „noi monede
mondiale şi a unei bănci cen-
trale mondiale”, afirma
Jacques Attali, fost, si el, di-
rector al FMI, fost consilier al
preşedintelui Mitterrand şi
apoi cel dintâi preşedinte al
BERD, care evoca aceeaşi
„oportunitate” Attali con-
struia, în primăvara lui 2009,
un adevărat proiect de
„structurare” altfel a lumii pe
temeiul noului tip de gripă –
pe atunci cea porcină –
,care, spunea el, nu e, totuşi
„mai gravă” decât preceden-
tele două: gripa vacii nebune
din 2001 în Marea Britanie şi
cea a gripei aviare din 2003
în China.

„Istoria ne învaţă că
omenirea nu evoluează
semnificativ decât atunci
când îi e, într-adevăr, frică”.
Oricât de cinică ar părea
această reflecţie, cel ce a
emis-o şi-o asumă şi o
argumentează. De câteva
decenii, Attali este o person-
alitate politică şi publică de
prim plan în Franţa, autor al
câtorva zeci de cărţi incitante
sau chiar controversate.
Incitantă sau chiar
controversată este şi „teoria
fricii” pe care a dezvoltat-o în
mai 2009, în săptămânalul
„L’Express”, imediat după
proclamarea „crizei porcine”.

Frica – spunea Attali
– „instaurează mecanisme
de apărare, uneori intolera-
bile (ţapi ispăşitori şi totali-
tarisme), uneori futile
(distracţie), uneori eficiente
(terapeutice, care înlătură,
dacă e necesar, toate prin-
cipiile morale anterioare).
Apoi, odată criza depăşită,
frica transformă aceste
mecanisme, pentru a le face
compatibile cu libertatea
individuală şi a le înscrie într-
o politică democratică de
sănătate. Iar pandemia care
a început – remarca Atalli –
„ar putea declanşa una din-
tre aceste frici structurate”.
Frică structurată şi, de fapt,
structurantă. 

Cu alte cuvinte,
înţeleapta vorbă a

francezilor, „La ceva, şi
nenorocirea e bună”.

Consecinţele eco-
nomice ale gripei in
chestiune vor fi „semnifica-
tive” căci vor duce la
prăbuşirea transporturilor
aeriene, la declinul turismu-
lui şi la scăderea preţului
petrolului – prevedea 
Attali. Fiecare persoană
contaminată „va costa” circa
două milioane de dolari, con-
tabiliza el. Iar dacă noua
pandemie va fi mai gravă, şi
urmările vor fi mai grave. De
pildă, prevedea el, produsul
mondial brut va scădea cu
cinci la sută, căci se vor
pierde trei trilioane de dolari.

Din toate acestea ar
trebui să se tragă, însă, o
lecţie, pentru a se putea face
faţă aşa cum se cuvine vi-
itoarelor pandemii. Ar trebui
să se creeze mecanisme de
prevenire şi control şi logis-
tica necesară pentru 
„distribuirea echitabilă a
medicamentelor şi vaccin-
urilor”. De aici, „o 
poliţie mondială, o stocare
mondială şi, deci, o fiscali-
tate mondială”.

Mai de-a dreptul
spus, şi Attali nu ezita să o
facă, „se va reuşi mult mai
repede decât ar fi permis-o
doar raţiunea economică, să
se ajungă la punerea bazelor
unui adevărat guvern mon-
dial”.

Iată la ce sunt bune
pandemiile şi crizele, dar şi
terorismul internaţional, şi
incălzirea globală. Adică: (şi)
prin toate acestea, către un
guvern mondial. Căci toate
acestea oferă „oportunităţi”
O afirmă, deschis, nu adver-
sari ai ideii, ci chiar artizani ai
proiectului. De altfel, cum 
se tot aminteşte, în scrie-
rea chinezească, aceeaşi
ideogramă înseamnă şi peri-
col, şi oportunitate.

●
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Octavian Goga, în pagini de jurnal...Octavian Goga, în pagini de jurnal...

Lucian
Ienășescu

ÎÎn plin război, Octa-
vian Goga scrie un jurnal intim,
Fărâmituri dintr-o prăbușire, de
aproximativ patruzeci de zile.
Notațiile încep pe 17 noiembrie
și se încheie pe 26 decembrie
1916, acoperind una dintre pe-
rioadele critice ale României,
în timpul Primului Război Mon-
dial. La câțiva ani de la tre-
cerea în Regat și hotărârea de
a acționa aici, împreună cu alți
ardeleni, Goga e revoltat,
aproape la fiecare frază
nemulțumit, uneori scârbit. În-
grijorarea e acută, o întâlnim în 
cazul celor care scriu despre
război, căderea Bucureștiului
și evenimentele care au urmat.
La Goga, spirit revoltat,
hotărât, e încă mai mult. De al-
tfel, dezamăgirea domină o
parte din amintiri, tinerețea sa,
studenția și „impresiile sum-
bre” legate de ea, arestul. Po-
etul se stabilise, alături de alți
ardeleni, în Regat. Prin ur-
mare, fuga din Austro-Ungaria
nu a fost tratată ca un fapt
obișnuit de către aceasta, or
victoria în război a acestei
tabere, împreună cu Germa-
nia, era cu atât mai nefastă.
Perspectiva care i se dezvăluie
în jurnal va fi și aceasta.

Goga declară, încă în
primele pagini confesive, că
niciodată nu și-ar fi închipuit că
poate fi în stare de așa mult
dispreț ca acum, pentru cei
aflați în fruntea țării. În atmos-
fera complicată a înfrângerilor
în război, cu perspectiva
pierderii Capitalei și a refugiu-
lui, el ajunge să constate, în
același mod furios, pe alocuri
vădit exagerat, că „nu ne
prăbușim nici de numărul
dușmanului, nici de armamen-
tul lui, boala o avem în suflet, e
o epidemie înfricoșată de
meningită morală.” Îl intrigă
lipsa de acțiune, spiritul de
renunțare, o anumită pregătire
pentru fugă, lașitatea.
Mulțimea de ofițeri, inundând
strada, dintre care unii nu
fuseseră pe front. În același
timp, susține că „am
maimuțărit Occidentul, ne-am
spoit pe repezeală o fațadă,
amăgindu-ne că după ea,
avem aceleași rosturi și noi ca
și oamenii civilizați… Acum
fațada a crăpat și-n urâțenia ei
ni s-a dezvălit dincolo de para-
van cel mai murdar colț de Ori-
ent putred…” Clasa politică îi
apare coruptă, hulpavă,
imorală, notațiile sale sunt
încărcate de emoție, de
subiectivism. Aproape fără
excepție, apreciază poetul, ea
e formată din politicieni ordi-
nari, hoți improvizați, 
așa-ziși moraliști, deputați
contrabandiști. În plus, autori
de „glume ușurele” în mo-
mentele grele ale țării, cinism,
„o universală lașitate”. În prim-
plan se află liberalii, care gu-
vernau țara, primul-ministru și,
surprinzător sau nu, Vintilă
Brătianu, ministru de Război,
cu care avusese niște răfuieli.
Cum îi vede Goga? „Mici ne-
gustori sectari”, semnând cu

propriul nume falimentul pub-
lic, înconjurați de „toată șleahta
de bandiți și găinari”, mișunând
în umbră. Deși președintele
Consiliului de Ministri, Ionel
Brătianu, și-a asumat
răspunderea intrării României
în război (oricâte greșeli ar fi
făcut, imprudențe, acțiuni
riscante ) și va fi unul din prin-
cipalii artizani ai Marii Uniri din
1918, Goga îl încondeiază
necruțător. „Brătianu, cu frații
lui, șeful unui angrenaj de ex-
ploatare a mulțimii, păstrează
și mai departe răspunderea.
Nu cred că va fi pedepsit
acum, dar istoria va stigmatiza
obrazul acestui om vinovat,
meschin, dictator oriental, în-
conjurat de eunuci politici și de
slugi păcătoase. Oricât de
evidentă catastrofa, el nu se va
retrage, fiindcă își dă seama că
o cădere astăzi ar echivala cu
o îngropăciune.” Istoria însă nu
l-a păstrat nicidecum așa pe
Ion I.C. Brătianu. În același
timp, I. G. Duca, serios, onest,
unul dintre colaboratorii
apropiați ai lui Ion I.C.
Brătianu, om politic de bază
după război, e privit cu neîn-
credere, prezentat în 
posturi oarecum nefavorabile.
„Curierul guvernului, scrie el,
omul care trebuie să
îndulcească lumea, să
convingă partizanii, să facă pe
șiretul, și să pregătească
echilibrul”, acesta ar fi tânărul
liberal. Take Ionescu este
„același om pripit, cu treizeci
de soluții pe minut, aceeași
neobositate ușoară. Ne-a spus
că Germania a făcut propuneri
de pace.” Pesimist în relația cu
Brătianu, pentru că acesta i se
pare inflexibil, neluând în
seamă nicio presiune internă
sau externă, după cum „nu e
dispus să facă o remaniere
ministerială, decât în cazul
când în Parlament nu s-ar ivi
din partea Partidului Conser-
vator nicio notă disonantă. O
conversație de-o jumătate de
ceas are aproape o valoare
strategică în împrejurările de
astăzi. Cuvintele, aprecierile,
judecățile și sufletul acestui
om, fost ministru și iar ministru,
toate au darul să justifice prin
prisma politicianismului româ-
nesc deruta noastră militară…”
Face diferență față de
mulțimea politicienilor Regele,
„singura figură superioară prin
demnitate și curățenie…” Deși
„bâlbâit, nehotărât, slăbănog”,
omul e un suflet cinstit. „A
renunțat la Casa de Hohen-
zollern pentru noi, a fost dat
afară din ea, ca să vie aici la
Iași, unde să-l tragă ușile și
fereștile, pribeag ca noi toți.”  
Măsurile guvernului, luate
înainte de venirea nemților,
sunt, consideră Goga, „lașe și
absurde”. Ele ar introduce o or-
dine de drept care „nu ține
seamă de nici una din rân-
duielile celui învins.” Îl intrigă,
între măsurile luate de guvern
în fața invaziei nemțești, nu-
mirea unor germanofili, ca de
exemplu generalul Mustață,
Prefect de Poliție, Lupu
Kostake, delegat secretar gen-
eral al Ministerului de Interne.
Vede în aceastea o păguboasă
inutilitate, drept care îl invocă

pe Vintilă Brătianu, poate cel
mai antipatic, în viziunea lui
Goga, dintre actanții politici de
la noi. „Înțeleg să mori, dar să
te înțelegi înainte cu viermii
care te vor mânca, asta n-o
poate concepe decât capul lui
Vintilă Brătianu…”

Generalul Constanti-
nescu, fratele ministrului Con-
stantinescu (Porcu), poreclit
Naie Minciună, despre care
scrie că a fost scos la pensie
pentru hoții, îmbogățit pe
repezeală, spune, în anumite
cercuri, că „trebuia să ajungem
acolo unde suntem, fiindcă
corupția e la baza acestei țări;
toți fură, în zadar strigă bietu
Alecu.” (fratele său –n.a). În
aceste condiții dificile, când
țara era sub amenințare
iminentă, cum acționează
opoziția? Ce face ea? Ei bine,
se pierde în discuții, atât de
obișnuite în anii de neutralitate,
aceasta când „nu-și pregătesc
pașapoartele”. Ceaiuri, bârfe,
înjurături, argumente pentru
discuții, „retorica zbârnâie
deșănțată”. Impresie proastă îi
face Simion Mândrescu,
susținător al Antantei, membru
al Ligii Culturale, care scapă,
ca o promisiune: „Am să fac eu
ceva cu ardelenii mei.” Con-
cluzia este că „e atâta
potriveală între acești burghezi
și între mamelucii Guvernului,
aceeași croială, același diapa-
zon moral.” Opoziținiștii nu-i
apar nici conspiratori, nici
„răsturnători ai vechiului putre-
gai.” Anunțată de mai multe
evenimente de pe front, de în-
frângerile înregistrate, căderea
Bucureștiului se produce la 6
decembrie 1916, după bătăliile
pe Neajlov și Argeș. Acest
lucru se întâmplă fără un
minim de ripostă, în pofida
pregătirilor de apărare făcute.
Cu câteva zile înainte, notațiile
surprind starea generală
defavorabilă: „Bucureștii, acum
după trei luni de Război, e an-
inat de-un fir de păr, evacuat,
dezorganizat, părăsit de lume,
așteptăm să cadă în toată
ziua…Iașul, tixit de fugarii din
Capitală, se zbate să-i
hrănească. Jur împrejur se
frământă mulțimea de băjenari,
strigă, se agită, caută camere.
Pe fețe, cu toate acestea nu
vezi întipărită tragedia prăvălirii
unui popor. Aceleași femei
ușurele, aceleași glume
ușurele la politicieni. Note de
cinism, o universală lașitate,
ofițeri cu duiumul pe străzi fără
să fi văzut frontul, ajunși de
batjocura rușilor, cocote de la
București cu obrazul spoit. Un
spirit de renunțare, o pregătire
pentru fugă mai departe.
Critică pe toată linia, inacțiune
absolută… Exista o tabără a
politicienilor germanofili, destul
de consolidată, care luau în
calcul, în primul rând, partici-
parea la război alături de Put-
erile Centrale sau erau
susținători ai neutralialității,
favorabilă, în final, aceleiași
tabere (plus rolul țării de furni-
zoare de materii prime).
Făceau parte din ea aproape
jumătate dintre membrii Par-
tidului Conservator, în frunte 
cu Petre P. Carp, 
Titu Maiorescu, Alexandru

Marghiloman. Aveau destulă
influență, atrăgând atenția
asupra amenințării venite din
partea Rusiei. „Germanofilii
ridică capul… Cei care vin de
la București spun că Marghilo-
man oprește lumea acolo pe
răspunderea lui. Panica a făcut
un om al zilei (…) unul din fig-
urile tipice ale politicianismului
din România, cu toată
aparența manierelor occiden-
tale suprapuse pe-un scârbos
fond balcanic. El primește
acum, el făgăduiește, el
calmează lumea alarmată.
Totul pe socoteala nemților pe
care îi așteaptă.” Cum
acționează guvernul, în opinia
omului revoltat? „Privește
liniștit manopera asta, ia și 
el măsuri administrative, intro-
ducând filogermani cunoscuți
în funcții publice pe care să-i
lase la București, înlesnind
opera de organizare
nemțească.” Astfel, „cea mai
înfricoșată catastrofă a nea-
mului se urzește într-o
atmosferă de calm, cu
conștiința limpede și rațională
a Guvernului.” Atrage atenția,
din jurnal, situația colonelului
Verzea, un ardelean venit la
București, cu câțiva ani înainte.
Ocupa funcția de director al
Poștelor. Declarat bolnav, în
ajunul ocupării Capitalei, el nu
vrea să părăsească orașul,
odată cu retragerea oficială.
Ulterior, în timpul ocupației, va 
fi numit primar al Bucureștiului.
Goga intuiește că a trădat, fapt
care avea să se confirme,
colonelul fiind condamnat,
după război, la închisoare. Ce
îl îngrijorează pe Goga e
situația ardelenilor fugari, a
„pribegilor nenorociți.” Bântuie
pe străzi, în cafenele, nu sunt
primiți în armată, din școlile
militare sunt excluși ca
trădători. Acțiunea aceasta i se
pare ciudată, drept care
lansează ideea potrivit căreia
conducătorii țării ar urmări „să
cucerească Ardealul ca pe o
colonie”, opinie care va câștiga
teren după Unire. Asta îl face
să concluzioneze că ardelenii
„sunt atât de batjcoriți și vexați
încât în sufletul lor se trezesc
toate îndoielile și-i văd între-
bându-se prostiți: – Era oare
mai rău sub unguri decât aici
sub ciocoi?” Pe preotul Vasile
Lucaciu, venit și el la
București, îl întâlnește mereu.
Pe 19 noiembrie, Lucaciu îl
privește plângând. Era la
ședința Ligii Culturale și
plănuiau ce să facă cu
refugiații ardeleni. Se gândea
să plece în America și să
aducă emigranții transilvăneni.
Goga întâlnește pe primul sec-
retar al Legației Ruse, care îi
privea cu „un fel de bonomie
impasibilă.” Când amintește de
o posibilă plecare la Iași, rusul
zâmbește, spunând, cu un
oarecare dispreț, că Iașul e
mai pitoresc. Or el, după opinia
lui Goga, „simboliza (…) toată
politica rusească, înceată, fără
spor și indiferentă la durerile
celor mici…”. Pare surprinzător
și totuși Goga manifestă lipsă
totală de sensibilitate față de
colegul George Coșbuc, care
trecea printr-o tragedie. Cu un
an înainte, își pierduse fiul, îm-

prejurare de care, de altfel, nu
amintește în jurnal. Aceasta îl
va măcina pe poet, grăbindu-i
sfârșitul. Coșbuc, așadar, ar fi
rămas în București, „stă liniștit
ca orice băcan și așteaptă tru-
pele din Brandenburg în piața
Teatrului”. În atitudinea lui,
înțelege un „fenomen sufletesc
al vremii și al societății”. Ce
anume ar putea explica o
asemenea atitudine, se
întreabă Goga, reflexul arde-
leanului de respect pentru
Împărat sau un caz de de-
crepitudine din partea omului,
lipsă de sensibilitate înaintea
durerilor publice? Nicolae
Iorga, devenit „animal domes-
tic”, își scoate gazeta care, pe
lângă articolele despre Kaizer
și alți germani, se ferește de a
critica guvernul. „O deplorabilă
demi-vierge politică această
figură de retor răsuflat, care-și
menține numai virginitatea
anatomică, celelalte le face
toate și primește și cadouri…”
Prima întrunire a Parlamentu-
lui după intrarea României în
război are loc, consideră
Goga, în aceeași atmosferă de
„renunțare meschină”. Din în-
treaga atmosferă sumbră, a
reținut vorbele unui om politic,
după care am fi ca niște
condamnați la moarte, în
ajunul spânzurării, lipsiți de
speranță, decât întâmplarea
oarbă că vă muri călăul.

Într-un pasaj semni-
ficativ, Goga povestește, cu un
ton relativ schimbat, cum a fost
invitat, alături de câțiva gaze-
tari, aleși de I. G, Duca, la
Cartierul General. Acolo i-a
primit generalul Prezan, care
le-a prezentat planul lui de a
înființa o gazetă pentru front.
„Prezan face impresia unui om
cinstit, hotărât, fire delicată, cu
oarecari nuanțe feminine,
trădează multă ambiție. A fost
foarte gentil cu mine și mi-a
spus că vrea ca directorul
gazetei să fiu eu. Am simțit că
Guvernul nu agreează această
idee. De o parte se teme de
Prezan căruia îi atribuie intenții
de dictatură, de alta nu vede în
mine omul căruia s-ar putea in-
spira aprecieri favorabile ac-
tualei alcătuiri… Nu știu deci
ce se va alege, să vedem…”

La încheierea jurnalu-
lui, Goga consemnează că au
fost pierdute localități precum:
Mizil, Râmnicu-Sărat, Focșani,
Brăila. Rușii, despre care
afirmă că i-ar caracteriza o
oarecare inacțiune, rezultat al
nepregătirii, oboselii sau
indiferenței, au evacuat Dobro-
gea. Linia Siretului este ultima
linie de rezistență. În cele din
urmă, destinul a fost favorabil
României. Transilvania,
Basarabia și Bucovina aveau
să se unească cu România.
Cum spunea un om politic,
România a avut atâta noroc,
încât n-ar fi avut nevoie de
politicieni. Jurnalul acoperă
aproximativ patruzeci de zile.
Cam tot atâtea cât a durat gu-
vernarea Goga, începută la 28
decembrie 1937, complet
nereușită, producând îngrijo-
rare, neliniște, contestată cva-
siunanim.

●
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Vina bătrânilor de a fi bătrâniVina bătrânilor de a fi bătrâni

Ioan Aurel
Pop

SSunt foarte multe
comunități care, de-a lungul
timpului, și-au blamat ori
îndepărtat bătrânii și nu în-
totdeauna cu intenții rele.
De fapt, nici nu contează
intențiile, ci rezultatul. Din
păcate, societățile post-in-
dustriale se îndreaptă spre
nașteri tot mai puține. În
paralel, se produce
creșterea duratei medii și a
speranței de viață a oame-
nilor. Astfel, tot mai mulți oa-
meni vor fi în putere la
vârste mai înaintate și, prin
urmare, vor fi activi
la asemenea vârste.
Omenirea îmbătrânește, dar
acest fapt nu este neapărat
o tragedie, din moment ce
ne extindem viața activă
spre vârste care odinioară
erau destinate odihnei.

Aflu că avem un
Comitet Național pentru
Situații Speciale de Urgență
care, în aceste timpuri de
asalt al bolii, ia măsurile
cele mai potrivite în
cunoștință de cauză. Este,
evident, mult mai bine ca
măsurile să fie severe și nu
laxe, pentru a preveni
înainte de a fi prea târziu.
Măsurile acestea se iau pe
baza unor date și, de cele
mai multe ori, este vorba de
date statistice. Altele mai
bune nu avem și suntem
obligați să ne ghidam după
statistici, deși oamenii sunt
ființe palpabile și nu se
îmbolnăvesc și nu mor în
funcție de statistici. Revin,
în acest cadru, la măsurile
de izolare a bătrânilor într-
un mod special, diferit de
cele de izolare a celorlalte
categorii de cetățeni.

Trec peste faptul că
nu toți oamenii sunt bătrâni
la 65 de ani, așa cum se în-
tâmpla în urmă cu secole
sau chiar cu decenii. Izo-
larea specială a bătrânilor,
după cum suntem asigurați,
se face din rațiuni de prote-
jare a lor. Totuși, în
conștiința publică, ideea că
bătrânii ar fi purtătorii cei
mai mari ai virusului Corona
este adânc înrădăcinată.
Dacă ar fi așa, atunci ce rost
are să-i înghesui pe toți în
spațiul public (mai ales în
magazine, adică în locuri în-
chise) preț de două ore, în
condițiile în care celelalte
categorii sunt libere să iasă
și ele în același interval?
Dacă între orele 11 și 13,
pot fi pe stradă și bătrânii
(grupați cu toții atunci) și pot
fi și ceilalți, oare nu sporește
riscul de îmbolnăvire, mai
ales că, în acest moment, în
cele mai multe locuri din
țară, masca și mănușile

sunt doar recomandate, nu
obligatorii. Oare dacă
bătrânii s-ar putea distribui
pe toata durata zilei, nu ar fi
mai avantajos pentru lim-
itarea contagiunii, nu s-ar
rări posibilii răspânditori ai
bolii?

Dar, dincolo de
aceasta, aminteam de sta-
tistici pentru că ele trebuie
să fie un îndrumar pentru
decidenți în aceste situații-
limită. Am mai arătat că ne-
ar fi fost util să știm câți
oameni mureau în medie pe
zi în România înainte de a
veni această pacoste peste
noi, ca să putem aprecia cât
de distrugătoare este pan-
demia.

Nu cred că Institutu-
lui Național de Statistică i-ar
fi fost greu să ne spună
acest lucru, fiindcă nu era
vorba de calcule prea com-
plicate. În plan mondial, am
văzut recent că s-au relevat
asemenea date și că
molima a făcut să crească
numărul decedaților, în
medie, de aproape trei ori
față de perioada de dinain-
tea flagelului. Este foarte
grav, dureros și trist. Pentru
milioanele de familii care au
morți este tragic, iremedia-
bil, catastrofal. Acestor
familii statistica nu le ajută la
nimic. Revin, totuși, la
statistică și constat, din date
accesibile publicului larg,
următoarele: în 2018, au
murit în România 263 463
de oameni, ceea ce
înseamnă 721,8 oameni, în
medie, pe zi. Proporțional,
sunt ceva mai mulți decât în
Germania (de patru ori mai
populată decât România),
unde mor, în vremuri
obișnuite, cam 2200 de oa-
meni pe zi. E firesc să fie
așa, deoarece în Germania
speranța de viață e mai
mare decât în România. Am
urmărit – după datele An-
uarului Statistic al României
și după alte câteva surse
coroborate – care este
repartiția decedaților pe
grupe de vârstă. Astfel, din

cei 263 463 morți din 2018,
erau 147 094 de persoane
de peste 75 de ani, adică
55,8 la sută din total. Morții
de peste 60 de ani erau 223
740 și însemnau 84,9 la
sută din total. Acestea sunt,
să zicem, două extreme. La
mijlocul acestor extreme se
situează morții de peste 65
de ani, care au fost în 2018
în număr de 201 399, adică
76,4 la sută din total.

Ce constatăm în
cazul îmbolnăvirilor și dece-
selor cauzate de acest
virus? Las deoparte faptul
că, între cei infectați din
România, 70-80 la sută
aparțin grupei de vârstă
cuprinse între 30-69 de ani

și că grupa de vârstă cea
mai afectată se referă la
persoanele între 40-49 de
ani. Prin urmare, cele mai
multe cazuri de îmbolnăvire
se înregistrează în rândul
maturilor și nu în rândul
bătrânilor. Dacă s-ar fi
dovedit undeva că bătrânii
răspândesc mai intens
virusul, deși se îmbolnăvesc
mai puțin, atunci grija izolării
acestor persoane de peste
60-70 de ani ar fi avut o
rațiune, din moment 
ce populația activă,
producătoare de bunuri și
servicii, este formată, în
primul rând, din maturi și
tineri. Dar nici statisticile
morților nu-i culpabilizează
pe bătrâni. Conform unor
calcule mai vechi, de când
aveam doar 150 de morți,
68 la sută dintre ei erau per-
soane de peste 60 de ani.
Să spunem că astăzi când
avem, din păcate, de
aproape patru ori mai mulți,
procentajul bătrânilor morți
ar fi crescut, ajungând la 75
la sută dintre toți cei care
ne-au părăsit. Să admitem –
deși nu avem date – că
media mondială i se
potrivește și României și că
acum, în vrem de pan-
demie, mor și la noi de trei
ori mai mulți oameni decât
în timpuri normale.

Ce dovedesc toate

aceste date? În primul rând
ele arată un lucru elemen-
tar, care poate să-i
surprindă pe unii, dar care
nu este surprinzător:
bătrânii mor cam în aceeași
proporție deopotrivă în
vreme de pandemie și în
vreme de liniște. Nu reiese
de nicăieri că mor acum –
proporțional vorbind – mai
mulți bătrâni decât
odinioară. Dimpotrivă, dacă
ar fi să ne luăm după datele
parțiale invocate mai sus,
procentajul bătrânilor care
mor în vremuri normale este
mai mare decât al celor
răpuși de Coronavirus. În
consecință, trebuie să
constatăm un fapt natural,

vechi de când e lumea:
bătrânii oricum mor pe
capete și este absolut nor-
mal să fie așa, până când
nu se va găsi secretul vieții
veșnice. Bătrânii sunt bol-
navi de diferite boli și vul-
nerabili în orice perioadă
istorică. Virusul acesta –
după cum se vede – nu i-a
făcut mai vulnerabili decât
erau. Dacă am fi avut,
înainte de Covid-19, doar
50 de bătrâni din o sută de
decedați, iar acum am fi
ajuns, din pricina molimei, la
80 de bătrâni din 100, atunci
ne-am putea mobiliza – din
dragoste pentru ființa
umană de orice vârstă, de
oriunde și de oricând – să-i
protejăm pe bătrâni prin
măsuri speciale restrictive.
Dar lucrurile nu stau așa,
după cum e lesne de obser-
vat.

Ce soluție se im-
pune? Una singură, anume
să-i lăsăm pe bătrâni în
plata Domnului și să nu-i
„protejăm” acum mai mult
decât i-am „protejat” înainte.
Bătrânii nu au nevoie de
discriminare pozitivă. Ei
sunt gata să stea în izolare,
în carantină, să poarte măști
și mănuși, să respecte și
orele de libertate impuse
conform ordonanțelor mil-
itare din timpul stării de
urgență etc. Dar nu

împingeți „bunăvoința”
aceasta față de bătrâni și
după 15 mai, pentru că ar fi
dureros și grav. Chiar dacă
ar veni o criză economică
distrugătoare – cum spun
unele voci de Casandră –
nu bătrânii vor sărăci țara și
nu bătrânii îi vor priva pe
tineri de bunuri. Ei au
muncit în timpuri mai grele
ca să-și asigure bătrânețea
și nu au nevoie de milă și de
pomană. Nu-i umiliți cu grija
excesivă, lăsați-i în rând cu
lumea, nu-i mai
individualizați mereu, ca și
cum ei ar fi purtătorii răului.
Izolarea discriminatorie a
bătrânilor – în condițiile în
care nu se dovedește
necesară – îi va îndreptăți
pe cei care-i învinuiesc pe
bătrâni că mor acum mai
mult decât altădată. De ce?
Simplu! Ținuți în izolare și
arătați mereu cu degetul,
vor muri într-adevăr mai
mulți, dar nu de boala
aceasta teribilă, ci de inimă
rea, de supărare, de
lehamite de viață.

Distinși cititori, se
poate să nu am dreptate în
cele ce am spus mai sus.
Aștept să fiu contrazis cu
date sigure, mai bune decât
cele găsite de mine. Voi
recunoaște cel dintâi că am
greșit și îmi voi cere scuze.
Firește nu îmi voi cere
scuze față de cei mă con-
trazic cu invective, cu jigniri,
răstălmăciri sau cu
apostrofări. Cel mai ușor
lucru pe lumea asta este,
dincolo de sfaturile date al-
tora, să facem ironii gratuite.
Ne-am cucerit dreptul de a
nu fi de acord întotdeauna
unii cu alții, dar dezacor-
durile se produc în condiții
civilizate, de respect. Alt-
minteri nu au rost. Pe de
altă parte, chiar dacă nu aș
avea dreptate și chiar dacă
bătrânii ar răspândi mai mult
boala decât tinerii și ar muri
mult mai mulți acum decât
înainte de molimă, nu ar tre-
bui discriminați prin izolare
excesivă. Izolarea
îndelungată ucide ființa
umană la orice vârstă. Dacă
va trebui să trăim mai mult
timp cu acest virus printre
noi, atunci o vom face în
distanțare, cu mască, cu
mănuși, fără adunări, fără
petreceri, fără călătorii
îndepărtate etc., dar nu în
singurătate. Singurătatea
distruge ființa umană, in-
diferent de vârstă și o face
fără implicarea teribilului
virus.

●
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Nu întotdeauna „mână întinsă spune o poveste”…Nu întotdeauna „mână întinsă spune o poveste”…

Cezar Adonis
Mihalache

MMai ieri unul se
plângea public că o duce
greu… Aproape milogind o
chetă de „supraviețuire”…
Că i se terminau banii, ăia
din încasările de la specta-
cole, și simțea gustul acru al
nesiguranței zilei de
mâine… Gustul „foamei”,
dar nu a muritorilor de rând,
ci pofta „boemă” a standar-
dului la care s-a obișnuit el,
desigur… Altul, la rându-i,
se declara gata să cânte și
pentru „un bețiv-doi”, doar
„să-i mai intre” un specta-
col… Nu atât pentru rostul
artistic dăruit admiratorilor,
pentru a nu se rupe de pro-
priul rol social, pe care,
fiecare dintre noi, îl jucăm
astăzi cu o cortină aproape
trasă, ci, tot așa, pentru că i
se terminau banii pe
persoană de prestator… Și
iarăși, nu banii ăia puțini, de
care trage trei sferturi de
națiune, cârpind deja, nu de
pe o zi pe alta, ci de
dimineața până seara, la
propriu, ci tot „standardul” la
care s-au obișnuit ei, ca
vedete, vipuri, apariții,
țiuitori de scenă și scene,
sinecuitori de mâini întinse

pe roluri memorate… Și nu,
nu e vorba de foamea brută,
machiavelică, de strânsoare
care îți înnoadă stomacul,
ieșindu-ți mai apoi prin toate
fibrele slăbite… E poftirea
poftei standardului la care
mulți dintre cei ce știu ce
înseamnă foamea fizică nici

nu ar îndrăzni să viseze…
Sigur, este dreptul

oricărui artist să își strige
neajunsurile… Chiar și pub-
lic, profitând tocmai de posi-
bilitatea pe care ceilalți nu o
au la îndemână… Ieșirea
„scenică”… Fie ea și una
limita milogelii… Fie ea și
una improvizată într-un
stand-up al lamentării pe
motiv de iritare pandemică a

mânii care, neîntinsă, și ne-
spunând, cântând, rostind și
o poveste (de sezon) nu
primește pomana de dincolo
de „sărăcia” care îi
amenință. Și nu, nu au nici
stomacul mai mare… Nu
consumă nici mai multe
calorii, mai ales acum, pe

fondul lipsei de activitate,
dar simt și ei că trebuie să
încropească pe marginea
unei fisuri. La ei, o „în-
cropire” între „ceva” și mult
mai mult decât „ceva” -ul
nostru… La noi, doar
cârpeala pe „ceva” -ul
firimitură… Dar nici asta nu
contează…

Să vii însă ca artist
și să pui în scenă o

lamentație privind cu invidie
„libertatea” pe care au
primit-o bisericile prin de-
schiderea curților este deja
parte a unui scurt metraj al
lipsei de inteligență
emoțional artistică… Să ceri
„drept egal” cu bisericile
pentru a ți se deschide
porțile curților spectacole
este parcă o continuare a
unui „taxi” rătăcit de fibra
simțirii și bunului simț… Ba,
am putea întreba și noi
acum, ce preferă oare Dum-
nezeu, smerenia din curțile
bisericilor sau chipul de lut
al mimilor de artă teatralo-
artistico-vocativă (mai mult
sau mai puțin
„vocațională”)? Spațiile
mari, sufletești, ale biseri-
cilor sau spațiile mărunte
ale ipocriziei ipochimenilor?

Bisericile au porțile
deschise… Iar artiștii pot
presta acolo pentru publicul,
mai mic, e adevărat, și
poate mai distanțat fizic, dar
prezent… Doar că pan-
demia ne-a arătat și fața lip-
sei de empatie… Dincolo de
câteva cazuri mai solitare
decât izolarea de carantină,
nu am văzut artiști prestând
pentru a-i susține psihic pe
cei înghesuiți între pereții
cutiilor de chibrituri. Nu i-am
văzut scăpărând flacăra

emoției pentru a aprinde
candelele speranței din su-
fletele cetăților izolate între
propriile impuneri…

Da, veniți în curțile
bisericilor ce vi se par
(iarăși) atât de mari! Ne va
bucura prezența voastră, și
fizică, și artistică… Avem
nevoie, după slujbe, și de
un arcuș, și de o rostire
poetică, teatrală și de un
stand-up al întoarcerii cu
fața spre normalul de până
mai ieri. Avem nevoie de
mesajele pe care doar
artiștii știu să le transmită.

Dar, atenție!, să n-
avem vorbe mai apoi, la
porțile bisericilor nu se rup
bilete… Nu se colectează
nici încasări pentru
reprezentații la cutia milo-
gelii publice… Acolo este
loc doar pentru smerenia și
sinceritatea ce nu pot fi far-
date, nu pot fi mascate prin
jocul de lumini al proiec-
toarelor de scenă…

●

Coronavirusul ucide și limba română…Coronavirusul ucide și limba română…

Vasile I. 
Zărnescu

SSintagma „distanța
socială“, utilizată în discur-
sul public în limba română,
constituie o aberație
semantică și lingvistică,
deoarece vrea să inducă
ideea distanțării fizice, inter-
personale, nu „sociale“:
„cetățenii trebuie să
păstreze distanța socială de
1,5-2 metri“, sună formula-
rea standard debitată în
toate mass media. Însă
„idioții utili“ – utili altora, dar
nocivi pentru noi – nu își
dau seama, din cauza
ignoranței și a lichelismului
lor, că distanța socială nu se
măsoară în metri, ci în ran-
guri, în categorii sociale sit-
uate pe scara ierarhiei
societății! În India, de exem-
plu, există cîteva clase so-
ciale impenetrabile între ele:
membrii clasei paria, aflată
la nivelul cel mai de jos al
societății, nu se pot apropi-
anici măcar fizic de clasa
din vîrful societății, a ma-
harajahilor, fără a fi aspru
pedeps i ț i ! „D is tan țarea
socială“ se realizează și se
manifestă atunci cînd un
fiu/fiică de
țăran/muncitor/țapinar/cioba
n urmează studii tot mai
înalte și ajunge medic sau
inginer, economist, jurist,

chiar academician în dome-
niul său de specialitate. În
acest sens, un exemplu
elocvent, dintre multe altele,
este Gheorghe Savu, fiu de
cioban ajuns general cu
patru stele în Armata
României! Aceasta
înseamnă că, prin studiile
sale și prin statutul social
dobîndit, Gheorghe Savu s-
a îndepărtat, s-a distanțat
de starea socială la care au
rămas părinții săi
țărani/ciobani – poate
analfabeți sau alfabetizați
minimal (cu trei-patru clase)
–, fiul lor ajungînd într-o
clasă socială de un rang
mai înalt în ierarhia socială,
aceea a intelectualilor, ba
chiar a specialiștilor cu o
foarte înaltă calificare: a
conducătorilor militari. Deci,
aceasta înseamnă că a
apărut o distanță socială
între genitori și descendenți.
Și nu „distanța socială“
care se află în gura
politicaștrilor noștri agramați
disfuncționali (aceasta este
exprimarea corectă și nu
„analfabeți funcționali“, cum
se spune că ar fi zis Acade-
mia Română în nu-ș ce
studiu).În contextul actual al
propagandei cu Covid-19, în
presa occidentală a apărut
expresia „social distance“,
care, semantic, înseamnă 
în românește „distanță
socială“. În limba engleză și,

mai ales, în anglo-
americană, sunt multe cu-
vinte și expresii chisnovate,
cu sensuri multiple
(polisemie) sau de-a dreptul
contradictorii (anomalie).
Oricum, din contextul mate-
rialelor din mass media oc-
cidentale pe tema
pandemiei de coronavirus,
reieșea că expresia „social
distance“ se referea la
așezarea indivizilor în mod
distanțat fizic: adică să stea
la o anumită depărtare între
persoane, la un interval de
1,5-2 metri.Firește – deși nu
este deloc firesc! –,„papa-
galii“ noștri au preluat ex-
presia greșită din limba
engleză, care, în mod nor-
mal, ar fi trebuit să fie 
„phisical distance“ – 
adică distanța fizică,
interpersonală, intervalul
dintre doi indivizi. Cum
traducătorii și analiștii noștri
de doi bani, consilierii
prezidențiali, guvernamen-
tali și parlamentari (făcuți
„consilieri“ pe tot felul de cri-
terii, mai puțin pe cel al
competenței!) traduc ca
Coana Chirița, care își
închipuia că „furculiță“ și
„farfurie“ se traduc în limba
franceză prin „furculision“ și
„farfurision“, au zis și ei,
„americănește“, „distanța
socială“, fără să mai anal-
izeze ce înseamnă această
expresie în sine și ce vor

anume să indice ei înreali-
tate.Abia în ultimele zile am
auzit vreo doi intervievați
exprimîndu-se corect,
„distanța fizică“! Ba chiar un
medic a și precizat clar și
apăsat pe postul Antena 3:
«NU „distanță socială“, ci
„distanță fizică“!» Dar, la fel
ca în cazul reporteriței Ana
Iorga, ale cărei lecții despre
exprimarea corectă în limba
română, ținute la Antena 3,
nu sunt urmărite nici de pro-
prii ei colegi trei-anteniști,
așa și în cazul dr-lui Mari-
nescu: nu l-a ascultat ni-
meni, fiindcă reporterii și
prompteristele Antenei 3 (și,
evident, din toate mass
media!) îi dau înainte cu
„distanța socială“! O dovadă
simptomatică a inerției pa-
pagalismului practicat cu
inconștiență o constituie
chiar Sabina Iosub, care
face traducere simultană din
engleză sau din franceză,
merge des la Bruxelles, în
S.U.A. și face reportaje în
direct de acolo, deci e o fată
școlită și umblată prin lume:
adică „o dă mintea afară din
casă“. Totuși, în emisiunea
sa din 13 mai a.c., printre
comentariile despre
„distanța socială“, ea a in-
trodus și un „spici“ al
primăriței Capitalei,
Gabriela Firea-Pandele.
Dar, surpriză, aceasta a vor-
bit (pentru prima dată, e-

adevărat) despre „distanța
fizică“. După consumarea
intervenției primăriței,
Sabina Iosub a continuat
vorbind tot despre „distanța
socială“, ca dovadă că ea
nu ascultase nici secvența
Gabrielei Firea, pe care toc-
mai o inserase în emisiunea
ei și nici nu sesizase anom-
alia din „distanța socială“
folosită, greșit, ca să indice
„distanța fizică“, deși e mai
școlită în ale filologiei și se-
manticii decît, să zicem,
Klaus Iohannis, fost profe-
sor de fizică la școala
generală! Nu-i „distan-
ță socială“ agramaților
disfuncționali, ci „distanțare
fizică“! (...)Prin contam-
inarea verbozității oficialilor
și mercenarilor din presă cu
sintagma „distanță socială“
se ucide și limba română!
Trebuie să avem mare grijă
la corectitudinea și
frumusețea exprimării în
limba română, deoarece
Limba Română face parte
din Patrimoniul Național,
care ne definește identitar
ca popor, ca națiune și ca
stat.
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