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„Fiecare suflet îşi poartă chipul

care i se potriveşte.”

- Al. Vlahuță
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Nedistanțarea de propria înstrăinare…Nedistanțarea de propria înstrăinare…

Cezar Adonis
Mihalache

DDe fapt, nu-i mai
putem spune nici măcar
„înstrăinare”… Nu într-un
sens filosofic, nu în
speranța unei înturnări în
clipa în care vom realiza ce
am risipit… Și nici a o privi
ca o îndepărtare de noi
înșine nu este mai nimerit…

Pentru că nu mai este o
acțiune pe care o controlăm,
noi înșine fiind doar resturi
de piese de șah azvârlite de
pe tabla destinului neveg-
heat… Și doar asistăm la
această alungare, în care
nu mai contăm nici măcar
cât o sprânceană ridicată…
În care nici buzele mur-
murând în surdină nu mai
pot mima indignarea, re-
volta, aparența… Toate
acestea contau când încă
mai vorbeam de înstrăinare,
de îndepărtare, de fractali
de reîntoarcere măcar de pe
marginea unui drum „al
normalității”, când încă mai
aveam putința de a ne
opune… Dar, tributari
nepăsării, devenită genocid
al propriei conștiințe, o
crimă de lèse-majesté a Is-
toriei, Trecutului, Demnității,
nici măcar instinctul primar
al supraviețuirii istorice și
culturale nu mai sălășluiește
în noi… Suntem goi, suntem
destrămați și aproape de
definitiva risipire la prima su-
flare mai aspră a veneti-
cilor…

Pentru mult prea
multe luni am murit cul-
tural… Pentru multe prea
multe săptămâni ne-am
șters dreptul la identitate
prin manifestare, expri-
mare…

Sigur, muzeele își
vor redeschide acum

porțile… Dar nu pentru că
setea noastră de identitate
ar fi rupt zalele lanțurilor, ci
pentru că ele vor fi fost o
acoladă în opisul strategic al
„revenirii”. Dar le vom de-
schide pentru a le privi
goale… Pentru a le contem-
pla zidurile dezgolite de
esență, de fibra identitară,
de reperele devenirii… Pen-
tru a ne uita în gol la ceea
ce nu va mai fi rămas… Și

nu mai este nici măcar
grotesc… Este doar inutil,
gol, fără de speranță…

Primul mare eveni-
ment de cultură este, batjo-
coritor, o altă mezare a
moștenirii noastre… Căci,
să ai ca semnal al revenirii
„culturale” postpandemie o
licitație a descărnării de noi
înșine reprezintă suprareal-
ismul împlinirii pigmeilor…
O licitație de vară în care ni
se descompune chiar timpul
compunerii noastre ca
neam și țară… În care patri-
moniul devine doar un bun
mezat într-un online al
mutilării ultimelor fațade ale
expresiei și exprimării noas-
tre din real. Un real devenit
în sine virtual al descom-
punerii…

Și nu ne pasă, ba ne
mândrim chiar cu revenirea
economică din domeniul
cultural prin scoaterea la tal-
cioc a peste 200 de lucrări
semnate de maeștri artei și
neamului românesc. O artă
ce va rămâne mare, dar
ascunsă în casele unor
epigoni ce nu vor știi nici-
când să o aprecieze. Și va
rămâne deszăvorâtă din
locul ei de izvorâre a misti-
cei sale contribuții de veghe
asupra fibrei și ființei noas-
tre.

„Cea mai mare vân-
zare de artă din patrimoniu”,
într-un reting dat de

nepăsarea noastră, va
scoate pe piața
colecționarilor de ființă
națională lucrări semnate de
Grigorescu, Luchian, Aman,
Tonitza, Petrașcu, Pallady…
Și, aidoma unei cumințenii,
dar nu doar a pământului
nemeritat, ci a
nepământenilor ca ființe ce
și-au trădat glia, moștenirea
ei, ce și-au vândut conștința
pentru singurul drept de

care mai au habar în spatele
botniței-tăcere, dreptul la
nepăsare, și acest trup din
trupul hrisovului nostru va fi
hăcuit… Iar în locul lui va
rămâne golul pe care am în-
ceput a-l adula în
distanțarea noastră…

Tot mai îndepărtate
care cu boi devenim dară în
șevaletul timpurilor ce
urmează… Ne-am vândut
manuscrisele graiului ce
dădeau forța unui neam, ne-
am rătăcit Cumințeniile
reper în simbolismul de
veghe al țării, iar acum
smulgem de pe pereții
muzeelor, ce ne vor deveni
simple gropnițe, ultimele
flori a ceea ce am fost și am
reprezentat cândva… Ul-
timele garoafe ale lui
Luchian devin jerbă pe mor-
mântul nepăsării noastre…
Și nici măcar acolo nu vor
mai fi expuse într-o ramă de
ferpar, ci doar ca un pumn
de mărunțiș ce se va
prelinge în Vasul cu garoafe
transformat în urna cenușii
demnității, respectului și
contemplației…

●

România fatalistă…România fatalistă…

George
Petrovai

AAm încredințarea că
fac parte din marea familie a
românilor care apreciază formi-
dabilul nostru haz de necaz
(„Viața la noi e tristă, în schimb
salariul e hazliu”, „Ai carte, ai cu
ce să te ștergi la fund” etc.) și
care, în toamna anului trecut, a
sperat din toată inima că noul
guvern iohanniano-orbanian va
rezolva problemele de fond ale
României postdecembriste:
stimularea inițiativei particulare
pe direcția faimosului slogan
brătienesc „Prin noi înșine”, re-
ducerea enormelor cheltuieli
bugetare cu întreținerea
supraponderalelor instituții cen-
trale și din teritoriu, mărirea
necontenită a investițiilor 
din sectoarele vitale 
(cercetare, educație, sănă-
tate, agricultură, industrie
alimentară, infrastructură rutieră
și feroviară), eliminarea dezas-
truosului decalaj de unul la
peste o sută0 dintre veniturile
minime (milioane de români cu
pensii de 600-700 de lei) și cele
sfidătoare (câteva sute de mii
de privilegiați postdecembriști
cu pensii de peste 10.000
euro), respectarea legilor în
vigoare, în primul rând cea a
indexării/corelării veniturilor mici
și mijlocii, la începutul fiecărui
an (1 ianuarie), cu inflația și
creșterea prețurilor (în țările cu
cârmuiri responsabile se
efectuează chiar două indexări
în fiecare an!), integrarea
demnă și rodnică a României în
Uniunea Europeană prin nece-
sare și trainice înfăptuiri în folo-
sul românilor de azi și de mâine
(creșe, grădinițe, școli, spitale,
canalizări, îndiguiri, desecări,
sisteme de irigații, împăduriri,
poduri, autostrăzi, drumuri mod-
ernizate, porturi, aeroportui
etc.), nicidecum întru
mulțumirea sforarilor externi și
a ciocoilor interni. Altminteri, se
întreabă românul onest și
jecmănit de statul tot mai ab-
surd, pentru ce naiba au ținut
morțiș liberalii să preia cârma
din mânile murdare ale
pesediștilor, dacă ei, nici măcar
după opt luni de încășcăvălire
(înfigere la cașcavalul puterii),
n-au izbutit sau, mă rog, n-au
vrut să facă absolut nimic din
ceea ce-i obligă legea indexării,
respectiv din ceea ce au afirmat
la sfârșitul anului trecut că-i
bătut în cuiele legii bugetului
(dublarea alocațiilor și majo-
rarea pensiilor cu 40 la
sută)?!… Dimpotrivă, acuma (a
se citi „de când au constatat că
nu-i mai țin curelele”) iohanni-
anul și orbanianul se iau la în-
trecere în a deplânge
vulnerabilitatea pensionarilor și
a clama trebuința majorării
alocațiilor pentru copii, care – în
momentul de față (la fel ca toate

celelalte elemente constitutive
ale nivelului de trai din Româ-
nia) – sunt cele mai mici din
Uniunea Europeană, dar se
grăbesc să adauge ba că nu
sunt bani la buget (vechea
marotă cu găurile/hăurile lăsate
de predecesori și – chipurile –
necunoscute de noii tartori), ba
că aceste plăți necesită o
analiză atentă și – desigur –
niciodată finalizată în autentic
spirit democratic, sau repede
finalizată în sensul că „actuala
stare a economiei pre și
postpandemică nu permite un
atare efort financiar”  (însă,
adaug eu, permite plata
integrală și la timp a veniturilor
neobrăzate), ba că, în opinia
amuzantului nostru prim
palavragiu, toate aceste drep-
turi cetățenești (la urma urmei
întru totul firești pentru jalnicul
nivel de trai al maselor din
România și lesne soluționabile
în două sau trei tranșe) nu sunt
decât perfide capcane politice,
în care pesediștii și acoliții lor
caută să-i prindă pe „destoinicii”
liberali. Da, căci toată 
această cufureală cu 
pandemia hipermediatizată și
cu încețoșata perioadă
postpandemică (dar când va fi
aceasta, dacă tot tragem de
starea de alertă mai ceva ca
gaia de maț?!), ne înfățișează
detestabila indolență și inca-
pacitate a politrucilor
postdecembriști întru re-
zolvarea stringentelor probleme
de fond ale poporenilor, toate
încontrările televizate dintre
pretinșii dreptiști și stângiști, re-
spectiv dintre deținătorii puterii
executive și adversarii lor, nefi-
ind altceva decât găunoase
exerciții de imagine în vederea
câștigării alegerilor locale și,
mai ales, a celor parlamentare.

De unde concluzia
logică pentru catastrofala
făcătură politică de pe me-
leagurile noastre: cum toți
politrucii (singuri sau în alianțe
conjuncturale) sunt o apă și un
pământ în ceea ce privește slu-
jirea prestigiului țării și a
nevoilor vitale ale alegătorilor
corecți, cred că lucrul cel mai
înțelept pe care pot să-l facă
acești cetățeni, după trei
decenii ratate, este acela de-a
nu se prezenta în bloc la vi-
itoarele alegeri. Oricum ei nu
vor putea propulsa atâția aleși
vrednici de câți e nevoie în Par-
lament și la Cotroceni, ca țara
să cunoască o reală schimbare
în bine. Iar dacă, totuși, pre-
supunem prin absurd că s-ar
găsi atari oameni (de valoarea
așteptată și în numărul trebuin-
cios), oricum schimbarea nu
depinde de bunele lor intenții, ci
de spurcata vrere a globaliștilor,
via Bruxelles-Washington...

●
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Istoriografia românească la bilanț și maturitate…Istoriografia românească la bilanț și maturitate…

Ionuț
Țene

ÎÎn ultimii ani, istori-
ografia românească a fost
pusă într-un con de umbră
de o ignoranță auto-indusă
în urma unei neîncrederi
letale față de interesul și
importanța scrisului istoric
românesc. Într-un exces
științific începuturile scrisu-
lui istoric românesc au fost
percepute doar într-o
manieră de isagogie naivă
sau bisericească, fapt ce a
dezaramat de armele și in-
strumentarul cercetării tre-
cutului scris sub umbrele
colbului de cronici
mănăstirești sau voievo-
dale. De aceea, inițiativa
Academiei Române
(președinte I.A. Pop), sub
patronajul acad. Victor
Spinei, de a publica o istori-
ografie completă, o sinteză-
compendiu a istoriografiei
românești este lăudabilă și
închide un cerc temporal
spre o nouă aventură a
cunoașterii scrisului istoric
românesc, între bilanț și ma-
turitate. „Istoriografia
românească”, coordonată
de istoricul clujean prof. dr.
Doru Radosav, editată de
Academia Română, cu spri-
jinul municipalității clujene,
este o lucrare de excepție,
care surprinde și cuprinde
întreaga istoriografie
românească, oferind în
sfârșit și o poartă pentru noi
piste evolutive în evaluarea
scrisului istoric din spațiul
carpato-danubiano-pontic.
Doru Radosav este un is-
toric complex și complet, cu
un simț al acuității și per-
cepere a modernizării
metodologiei de cercetare
istorică, care a adus din Oc-
cident noi idei și curente în
spațiul românesc despre
cum să se scrie istoria într-o
manieră post-modernă.
Doru Radosav este istoricul
cel mai pertinent de a coor-
dona, cu acribie și simț
critic, o astfel de istori-
ografie la ceas de centenar
și de reflecție la sfârșit de
epocă. Istoric de sinteză
Doru Radosav a realizat
cea mai prestigioasă și
actuală istoriografie
românească, care poate de-
veni un manual de
îndrumări și obiective de
direcții asupra cercetării
pentru institutele de istorie
din țara noastră. Istoricul a
știut să așeze monumentala
lucrare la mijlocul dintre sin-
cronism și autohtonism în
abordarea metodologică de-
spre cum și de ce s-a sris is-
torie pe meleagurile
noastre.

Doru Radosav este
un corifeu al istoricului clu-

jean fondatoar de școală
istoriografică Pompiliu
Teodor, care a emis în
„Evoluția gândirii istorice
românești” printre primele
sinteze istoriografice
românești sub influența
occidentală, prin școala
ardeleană și biserica greco-
catolică într-o perioadă
când comuniștii au crezut
că istoriografia clasică sau
tradițională conectată la val-
ori a murit. Merită amintiți
mănunchiul de autori

valoroși, care au 
contribuit la ”Istoriografia
românească”: Valentin
Burlacu, Gheorghe Cojo-
caru, Ovidiu Cristea,
Alexandru istrate, Greta
Monica Miron, Alex Mihai
Stoenescu și Doru Ra-
dosav. Amprenta concepției
istoriografice a lui Doru Ra-
dosav se surprinde la autorii
studiilor din compendiu: pro-
fesionalismul, acribia,
metoda modernă și echili-
brul. Lecturând lucrarea
putem observa maniera
lovinesciană de sin-
cronizare a istoriografiei
românești, de la primele
cronici mănăstirești sau
domnești până la marile sin-
teze contemporane. Istori-
ografia noastră nu mai este
surprinsă într-un manierism
fetișist și nici într-o
splendidă izolare față de
curentele sau tendințele
vremurilor, ci integrată în
maniera structurală și
sincronică oferită de Eugen
Lovinescu. Autorii percep is-
toriografia începuturilor din-
colo de abordările futile ale
unu autarhism și un auto-
htonism încremenit în
proiect. Se integrează croni-
cile medievale în curentul
bizantino-slav, iar primele
scrieri istorice autentice din
sec. XVII-XVIII, în curentele
baroce sau iluministe occi-
dentale ale epocii. Școala
Ardeleană folosește instru-
mentul petițional de tip ilu-
minist în interpretarea
istoriei românilor și funda-

mentarea drepturilor aces-
tora în cea mai avansată
manieră a epocii. Odată cu
sec. XIX istoriografia
românească, de la Aaron
Florian, Al. Papiu Ilarian 
sau Nicolae Bălcescu,
dezvoltată de BP. Hașdeu și
de corifeii Junimii, devine
sincronică cu scrisul istoric
și metoda de cercetare din
marile centre universitare
occidentale. România
istoriografică a recuperat
decalajul față de Occident,

devenind la începutul sec-
olului XX, chiar un îndrumar
și corolar pentru țările bal-
canice. Era o viziune
hegeliană. Cu generația lui
D. Onciul, I. Bogdan, AD
Xenopol sau Nicolae Iorga,
istoriografia românească
iradiază și este contribuitor
la mersul scrisului istoric
universal. Sunt istorici, ca
Iorga sau Pârvan, care sunt
modele și dau direcție isto-
riografiei europene.

Odată cu perioada
interbelică istoriografia
românească atinge maturi-
tatea, România devenind un
cadru istoriografic preocu-
pat de noi metode și
interpretări ce ating filosofia
istoriei. Conflictul dintre N.
Iorga și „noua generație” a
„Revistei Istorică Română”
este de fapt despre puterea
istoriografiei asupra bunului
mers al universităților și
societății sau despre
metodele unei avangarde
care nu mai aveau „răbdare
cu timpul”. Constantin
Giurescu, Alexandru Lape-
datu, Ioan Lupaș, Gheorghe
Brătianu, PP Panaitescu
sau Victor Papacostea pun
mai presus metoda și obiec-
tivitatea decât pasiunea,
deoarece proiectul unității
naționale fusese îndeplinit
la 1918, iar istoriografia nu
mai era un instrument de
lucru în fapta naționlă, ci o
metodă de sincronizare în
marile curente de gândire
ale epocii. Este de apreciat
pentru autori cum reușesc

să interpreteze perioada
comunistă, într-un stil inedit.
Dincolo de letala epocă Mi-
hail Roller, ce se poate inte-
gra la epoca sovietică a
istoriografiei comunsite, în
această epocă totalitară is-
torici interbelici au revenit ca
CC Giurescu sau PP
Panaitescu, dar s-au ivit și
noi istorici, care dincolo de
presiunile de partid și de
stat au reușit să mențină
standardele unui scris is-
toric obiectiv și metodologic

modern. Istoricii autentici au
scris istorie adevărată. Nu
trebuie confundați cu is-
toricii PCR, acei istorici
români care și-au asumat
cu curaj păstrarea
adevărului obiectiv în scrisul
istoric. Pompiliu Teodor, Al.
Zub, David Prodan, Andrei
Pippidi, Gh. Buzatu sau
Ioan Scurtu au continuat să
aibă contribuții substan-
țiale dezinhibate ideologic
susținând sincronismul. 

De aceea ”teoria
pragului ideologic” al tezelor
din iulie 1971, când
Ceaușescu a strâns șurubul
totalitar pentru un comu-
nism neo-stalinist de tip asi-
atic, nu se susține în
istoriografie. Doru Radosav
consideră că între anii 1965
– 1984 avem în România un
curent istriografic format de
istorici autentici care nu au
abdicat de la instrumentele
obiectivității muzei lui Clio,
care au intrat în conflict cu
istoricii de partid ca Fătu și
Spălățelu, subordonați g-
lului Ilie Ceaușescu și cu-
plului dictatorial. Abia după
1985, Ceaușescu a reușit
să înăbușe prin pseudo-
naționalism ideologic scrisul
istoric românesc sincronic
cu occidentul. Ceaușescu a
trecut de la marxism la
pseudo-naționalism pentru
a își justifica și fundamenta
istoriografia ca elogiu cultu-
lui personalității: noul
voievod.

În decembrie 1989,
în zilele revoluției istoricii

profesioniști publică „Mani-
festul isotricilor” în Revista
de Istorie a Academiei
Române, în care solicită
renunțarea la naționalismul
demagogic și integrarea is-
toriografiei în curentul euro-
pean. Sub semnul acestui
apel este întreaga istori-
ografie post-decembristă. În
această perioadă are loc o
explozie editorială și de
direcții de cercetare,
câteodată haotic sau fără
impact general. Autorii
evidențiază direcțiile de
cercetare pe centre univer-
sitare, colective, în dauna
contribuției singulare a is-
toricilor. Direcțiile nu trebuie
să înăbușe individualitatea
însă. 

Per ansamblu avem
de-a face cu un sincronim
istoriografic, cu vârf de
lance Clujul, prin aplicarea
metodologiei americane,
fapt ce a umbrit metoda
europeană și cam marxistă
a școlii analelor frantuzești.
Scrisul istoric post-decem-
brist își așteaptă încă croni-
carul. Exacerbarea
individualității poate fi cheia
înțelegerii scrisului istoric în
ultimii 30 de ani?

Este de apreciat și
introducerea în „Istoriografia
românească” a unui capitol
despre istoricii din RSS
Moldova, unde ideologia
marxistă și sovietismul a
dus la grave falsificări ale
discursului istoric. Pentru
Moldova sovietică, istoria
era doar un instrument al
puterii URSS de a schimba
cursul istoriei în favoarea
ideologiei și puterii imperi-
ale. La acest capitol isotri-
ografia din RSR a fost
superioară celei din RSS
Moldova privind menținerea
acribiei și metodei obiective
de interpretare a faptului is-
toric.

„ I s t o r i o g r a f i a
românească” este o lucrare
a Academiei Române care
poate fi considerată o bornă
pe drumul emancipării istri-
ografiei noastre din siajul
ideologiei sau izolării spre
un caz de contributor la
mersul scrsului istoroc euro-
pean și mondial, sub sem-
nul antic ”historia magistrae
vitae”. Prin coordonarea
monumentalei lucrări, Doru
Radosav ne lasă moștenire
o nouă tendință în scrisul is-
toric românesc: metoda ca
instrument obiectiv de reve-
lare a adevărului.

●
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Să fim sănătoși!Să fim sănătoși!

Grid
Modorcea

NNu cred că trebuie
să fii guvernant sau special-
ist în pandemie ca să oferi
leacul salvator: Români,
mâncați bine, dormiți bine,
fiți sănătoși, și Corona Lisa o
să stea departe de voi! De
fapt, leacul la toate bolile
este sănătatea. Dar pentru
asta trebuie să mâncați bine.
Guvernanții, dacă nu știu
asta, și nu știu, fiindcă nu am
auzit pe nimeni dintre ei, in-
clusiv pe specialiștii în boli
virotice, care ne conduc cu
sfaturi la cimitir, să spună că
trebuie să mâncăm bine, ar
trebui să știe că misiunea lor
este să asigure poporului
român un trai decent.

Și cum le asigură,
când DNA a anunțat că a de-
schis 33 de dosare penale
care vizează persoane sus-
puse, care au practicat
corupția pe timpul stării de
urgență!? Ce încredere să ai
în astfel de conducători care
nici măcar în momente dra-
matice pentru țară, pentru
oamenii, nu se abțin de la
furturi, nu sunt morali? Boala
nu ne dă știri atât de
cutremurătoare ca acest jaf
din spatele pandemiei.

Și aceste lucruri se
petrec pentru că legea este
blândă, nu-i sancționează
dur și imediat pe cei vinovați.
Procesele țin cu anii și se
șterg, se uită. De aceea, e
nevoie de sancțiuni rapide și
fără milă. Nu cunosc un caz
de sancționare rapidă și
eficientă. Sunt zeci de
instituții falimentare, am scris
nu o dată despre ele, în care
cei care nu fac nimic au
salarii amețitoare. De la ei
trebuie să se înceapă apli-
carea unui cod moral,
deocamdată inexistent.

Banii hoților trebuie
să ajungă la populație.

Mai exact spus,ca să
mâncăm bine, ne trebuie
bani. Asta trebuie să facă
guvernanții, fiindcă tot au de-
clarat că UE ne-a umplut vis-
teria țării cu un 1 500 000
000 de euro, să le dea oa-
menilor bani, să le crească
salariile, să crească
amărâtele de pensii, fiindcă
natura ne-a dat bogăția ei,
piețele sunt pline de roade!
Bani să ai și trai neneacă. E
o mare plăcere acum să faci
piața, eum o fac săptămânal
la Piața Matache, și să vezi
acolo roadele pământului
românesc! Prefer să iau pro-
duse de la țărani, fiindcă la
magazin parcă nu mă simt
acasă, unde rafturile sunt
pline cu produse de import.

Acum, în acest
sezon, până la iarnă,
mergeți numai la piață, la
țărani. Țăranii te fac să te
simți sănătos, fiindcă însăși

prezența lor este molipsi-
toare, cu fețele rumene, so-
lare, ei arată ca niște oameni
puternici, mâncați bine, care
nu se sperie de o boală care
trântește numai oameni
trântiți deja, ca fantomele
virusate. Măriți lefurile, măriți
pensiile, dacă știți să
guveranți! Faceți dreptate,
dacă știți să guvernați! Dar
știți?

Guvernul le promite
copiilor computere cu tablete
ajutătoare, dar un
primardințară le strigă aces-
tor „făcători de alertă”:
„Sunteți atinși de pauză la
cuget?! Nu de tablete avem
nevoie, ci de pâine, copiii n-
au pâine pe masă!”

Iar o doctoriță dă
cazul unui muncitor care a
lucrat 35 de ani într-o
fabrică, în mediu toxic, și are
830 de lei pensie! În timp ce
șeful CCR, Valer Dorneanu,
are o dublă pensie specială,
de 33 000 de lei ca magistrat
și 74 mii ca fost deputat! O fi
școlit acest șef, și priceput la
politica sentințelor
judecătorești, dar eu nu cred
că diferența dintre acești doi
oameni este chiar o
prăpastie! Echilibrați
balanța, dacă știți să
guvernați! Faceți punți între
oameni, între drepturile lor,
dacă știți să guvernați!

Dar știți? Cum veniți
în fața poporului să-i dați
„indicații prețioase” când voi
aveți deschise 33 de dosare
penale, deocamdată, numai
pe timpul stării de urgență!?

*

Din pandemie, așa
cum spunea și Michel
Houellebecq, nu vom ieși
mai câștigați, ci mai rău, mai
săraci. Mai ales spiritual-
mente. Iar șansa intelectu-
alilor români este tot mai
mică. Niciodată cred că val-
orile românești nu au fost
mai la fund ca în ziua de azi.
Complexul provincial, al
marginalizării, a devenit o
prăpastie de netrecut. Mai
cunoscuți în lume erau Can-
temir și Ion Neculce la vre-
mea lor decâtazi un Marin
Preda, să spunem. Nu mai
vorbesc de sutele de poeți și
artiști români sortiți să moară
necunoscuți. Și au de trans-
mis lumii mesaje importante.
România nu vafi cunoscută
prin pandemie, ci prin valo-
rile ei. Nu cu cifre pan-
demice trebuie să ne raliem
noi la standardele occiden-
tale, ci cu valorile pe care
acum le bălăcărim sau
ignorăm. Mass-media este
un focar de infecție, mai rău
decât virusul. E o hazna de
bășcălie la adresa a tot ce e
sfânt!Acum, fiindcă e plătită
din bani sortiți pentru
vindecări, se află în cârdășie
cu puterea și împreună ucid

spiritul.Și valorile nu pot fi
cunoscute decât odată cu
țara. Țara trebuie să facă în
același timp cu ele pași pe
puntea cunoașterii.

În America, o țară a
imigranților, am văzut cel
mai bine cum stau românii
comparativ cu celelalte
popoare. Am scris sute de
articole despre condiția umil-
itoare a românilor datorită
dezinteresului României față
de ei, datorită politicii
proaste făcute de instituții ca
ICR, de guverne cu prim
miniștri care sunt niște acci-
dente ale istoriei, precum dl.
Orban, care azi spune una,
mâine alta (e inadmisibil sa
închizi parcurile atâtea
săptămâni și acum să de-
clari senin că „nu eu am zis
să nu se intre în parcuri”!!!).

Cum să faci punți cu
astfel de oameni? De 30 de
ani suntem conduși de
diletanți, nici un profesionist
politic, pe care să-l respecți!
Iar greșelile de ieri se repetă
și acum. M-am referit la ce
mă doare, fiindcă pe mine
mă preocupă elita țării. Ea
trebuie hrănită bine, în
primul rând.Cele mai mici
pensii le au intelectualii.O
țară fără elită e moartă. E
second-hand, condamnată
numai le slugărnicie și im-
itare. Fiindcă se vede foarte
evident că interesele clasei
politice sunt doar personale,
se învârt ca un câineîn jurul
cozii. Nu există nici un in-
teres pentru popor, dar mai
ales pentru artiști sau
savanți.

Mai rău nu se poate.
Viitorul nu va schimba ati-
tudinea României față de
valorile ei decât în momentul
când clasa politică își va
schimba atitudinea față de
ele. Avem nevoie de o clasă
politică radical schimbată.
Care să le dea sănătate la
oameni.

De sănătate au
nevoie românii, nu de măști
și mănuși de cerșetori! Dați-
le sănătate la oameni, dacă
știți să guveranți! Dar știti?

Cum faceți? Când
voi sunteți bolnavi? Când nu
vă e rușine să furați ca în
codru? Când pe față
dațiordine care intră în Mon-
itorul Oficial, iar pe la spate
mânuiți fondurile în fun cție
de interesele camarilei?

Cum vreți să
guvernați bine cu un popor
bolnav? Nu trebuie să fie
poporul român sănătos, ca
voi să vă faceți treaba ca
niște repere de sănătate?
Cum faceți? Când spitalele
sunt pline de boli? Și de
unde soluții? Când acești
gășcari sunt gropari! Ei ne
vor îngropa, nu virusul, de
orice proveniență ar fi el.

Dacă pentru Franța
va fi„un peu fire”, pentru noi
acest „puțin mai rău” va fi

catastrofal. Uitați-vă numai
cum conduc pademia noii
comandanți. Ce spun acum,
mâine e pe dos. E o confuzie
generală. Programul de
testări e mereu dat peste
cap. Ca și căile de trata-
ment. Ca și programul ali-
mentar. Până mai ieri,
vârstnicii, cei de peste 65 de
ani, aveau voie să intre în
magazine între orele 11 și
13, acum doar între nouă și
11! E ceva fără imporanță,
total inutil, dar guvernanții
trebuie să arate că fac ceva,
schimbă orele, își dau
importanță că au făcut și ei
ceva, să-și justifice salariile
uriașe! Ceva total inutil! In-
util, ca și purtatul mănușilor
de plastic pe stradă, ca și
închiderea parcurilor și alte
aberații.

De când cu aceste
programe de handicapați,
care fac ruptura între
generații, guvernul îi
îmbătrânește pe oameni.
Eu, niciodată, după ce am
ieșit la pensie, nu m-am
simțit bătrân. Dece? Fiindcă
am fost sănătos. Omul
sănătos nu e
niciodatăbătrân. Parcă nici
n-ar avea vârstă.Se simte
mereu tânăr.Am rămas uluit
la New York de respectul
americanilor pentru bătrâni.
O imensă parte din populație
este trecută de 70 de ani și
este foarte activă până la 90
de ani. Speranța de viață
acoloeste de 100 de ani! Dar
acum, aici, la noi, acești
guvernanți mă jignesc, îmi
jignesc sănătatea, pe care o
am, fiindcă am avut grijă să
trăiesc cumpătat. Și acum
îmi fac ei program? Cine
sunt ei? Cum au intrat în
viațamea? Nu urmăresc
decât să ne îmbolnăvim, să
fim și noi un caz, să fim
raportați la cifrele false de
coronavirus. Pe mine nu vis-
rusul mă sperie, ci acești oa-
meni incompetenți, care ne
dau lecții!

Orbancovid e căzut
ca musca-n lapte la șefia gu-
vernului, iar ministrul Velă de
Epavă se umflă în pene, o
face pe profetul, ca și Rafis-
tolescu cu viii și morții. Sunt
niște ciocli, niște gropari, nu
miniștri. Sau șefi de partid,
ca alt cioclu, Cio-racu,
vâzătorul de țară, un trădător
obraznic, care se pregătește
de „ordonanțe de urgență”,
nu de dreptate, care trebuie
să înceapă cu el, să-și dea
demisia, să dispară, fiindcă
numele lui e sinonim cu
trădarea în hoardă! S-au
trezit acolo din
întâmplare.Sunt amatori.N-
au pregătirea necesară pen-
tru astfel de funcții.Cum vor
administra ei criza mai de-
parte?

Degeaba bat din
tobă parlamentarii, dacă nu
răspund la mesaje, dacă nu

reacționează la semnalele
realității, dacă tratează cu
indiferență orice soluție care
vine de la oamenii
neînregimentați. Mi-e rușine
de acei paralemteari sau oa-
meni politici care tratează cu
dispreț astfel de mesaje. Am
să dau odată o listă cine
sunt acești nemernici.

Politica interesului
mafiot și a simulării grijii față
de poporva continua să fie
viitorul țării, după părerea
mea. Pe ce mă bazez? Pe
argumentul IQ, care es-
tenegativ în cazulacestor
guvernanți. Se vede de la o
poștă nivelul lamentabil al
pregătirii lor, prostia
intelectuală și lipsa de
cultură.

Am atacat această
problemă vitală, fiindcă
mens sana in corpore sano.
Dacă nu suntem sănătoși la
trup, nu vom fi nici la minte.
Abia acum, în această
perioadă nenorocită, când
au fost și sunt închise
universitățile, muzeele, bib-
liotecile, galeriile de artă,
librăriile, sălile de concert,
teatrele… se vede ce
tragedie este pentru o soci-
etate lipsa culturii. Omul, ca
să fie om, are nevoie de
carte, de muzică, de artă, nu
poate trăi numai cu fasole și
cârnați.

Ce trebuie să se în-
tâmple, nu să dispară Co-
rona, fiindcă ea sau suratele
ei nu vor dispărea niciodată,
dar ca „aleșii” să fie morali,
să aibă un cod moral?

În acest sens am și
lucrat în aceste luni pan-
demice, să termin un
dicționar moral, început de
mult, o CHARTA MORALIA,
de care țara duce lipsă, de
care puternicii zilei au mare
nevoie. Dar și mass-media,
și BOR, și frații de la „Trini-
tas”. N-ar mai rătăci, le spun
sigur, n-ar mai căuta cârje în
tot felul de obiediențe față de
toboșarii din interior sau din
afară și s-ar descoperi pe ei
în toată splendoarea cre-
atoare, dincolo de aceste
satisfacții de împrumut!

Fiindcă tot ce se
„realizează” azi în România
este huruiala de la fatala
mașină de împrumut, o
gigantică sugativă imita-
toare. Imităm tot și imităm
prost. Numai o mare schim-
bare în conștiințe ar putea
duce la o renaștere. Acest
pas pozitiv este ca o naștere
din nou. Ca o însănătoșire
trupească și mentală. Ca o
îndumnezeire. Închei cu în-
crederea că m-ați înțeles. Să
vă dea Dumnezeu sănătate,
că-i mai bună decât toate!

●



Ghimpele Națiunii

Tufa fufelor fufiți în gen…Tufa fufelor fufiți în gen…

Cezar Adonis
Mihalache

ȘȘi totuși, care „artă”,
care „muzeu”?!… Pentru că
însăși construcția logicii
lingvistice este greșită:
„Muzeul de Artă
Contemporană”… În fond,
arta (zis) „contemporană”,
acolo unde se manifestă ca
expresie cu posibile valențe
artistice, și nu constituie
doar un kitsch al facilului,
sexismului și altor -isme
„moderniste”, uzitate ca
repere „political correct-
ness”, este ea însăși o
formă de exprimare atât de
„fluidă” că adesea nu trece
nici măcar testul clipei ime-
diate… Al unei minime clipe
de stagnare în retina și
conștiința publică, nu
neapărat de impunere ori
gravare a ceva urme în
mentalul colectiv, care să-i
de-a dreptul de a fi asociată
idei de „muzeu”, ca borne în
timp a moștenirilor culturale
pe care le lăsăm în urmă…

Și nu, nu este vorba
de eventualele suspiciuni
asupra posibilității ca o ex-
presie, o exprimare, o
grimasă, o scălâmbăială să
fie considerate artă… Pen-

tru că nimeni nu judecă pre-
supusul conținut valoric al
artei, fie ea și „servită” sub
forma unei banane prinse
cu bandă adezivă de un
perete alb… Deși, acolo,
da, putem vorbi despre o
creație artistică (nu artă, de-
sigur) ca efort și posibilitate

de a lăsa măcar o pată prin
subtila analogie a putrezirii
fructului pe perete aidoma
destinului unei cetăți, dar pe
un alt „zid”, al istoriei, o so-
cietate ce se prăbușește, nu
neapărat din lipsă de repere
și valori, ci din terfelirea și
negarea lor…

Arta contemporană,
cel puțin în spațiul nostru
„artistic”, este extrem de
„fluidă”, dar nu neapărat la

nivel de conținut, ci în felul
de a fi folosită drept instru-
ment de promovare a unor
altfel de viziuni (de vizuină a
anormalului)… De la blas-
femii, la contopiri și redefiniri
de gen, inclusiv prin
eliminări de identități și
repere tradiționale, în nu-

mele „artei contemporane”
promovându-se curente 
ce prefigurează atacu-
rile „noului” asupra
tradiționalului. Căci, dacă
doi nefericiți-nefericite atacă
biserica sub furoul artei con-
temporane, prestația se
cheamă creație, nu blas-
femie… Și da, putem să le
acceptăm aroganța impos-
turii livrate drept creație, dar
până la punctul în care

frustrările, refulările lipsei de
gen, devin blasfemii. Pentru
că nu mai poți zâmbi ironic,
fie și scârbit (dar tolerant,
nu-i așa?!) la maimuțărelile
lor pervers porcoase în clipa
în care se roagă „să cadă
catedrala neamului”… Iar
dacă nu îi împingem noi
înapoi în scremuta lor
„nucă” de exprimare
(anti)artistică, mâine vor de-
veni promotorii ștergerii din
limbaj și a formulărilor
tradiționale „mamă” și „tată”,
în favoarea „political cor-
rectness” -ului, „părinte 1”,
„părinte 2”…

Reinaugurarea cu
ocazia (re)deschiderii (!)
Muzeului Național de Artă
Contemporană ne-a adus în
fața ochilor aberații devenite
repere induse și impuse…
O trupă-netrupă, un amal-
gam al unui Fluid scâr-
bavnic, a punctat nu doar
momentul „artistic” de kitsch
scabros, servit drept „artă
contemporană”, ci și linia de
demarcație dintre golul cul-
tural, ori, măcar, de expri-
marea artistică, din timpul
pandemiei, și „revenirea”
prin anticultură. Și poate nu
ar fi deranjat nici faptul că,
în vreme ce zeci de trupe
stau secate la malul putinței

de a presta, o scălâmbăială
provocatoare la adresa ho-
mofobilor (căci asta a
reprezentat „recitalul” trupei
Fluid), a deschis, înaintea
teatrelor, sezonul de cultură
la români… Dar, insinuarea
uno mesaje de „corectitu-
dine” în arta zilei de mâine a
fost cea care a umplut pa-
harul…

Dar, în pofida exe-
crabilelor fluide de scenă,
un lucru chiar s-a potrivit în
tot acest context al
manifestării nonartistice,
grațios de dizgrațioasă, a
celor două „fufe” (sau „fufi”,
sau „fufi cu fufe de tufe”)…
Prezența și manifestarea
politicienilor-guvernanți! Pe
fond, tot ca două fufe printre
tufe, limbajul, mimica și ges-
tica de „lemn tănase” politic
întrepătrunzându-se cu
celălalt „lemn”, al tenta-
tivelor de gudurare falică a
plopului-furou ce face
micșunele pe post de 
trupe de scălămbăliți
scălămbăiate în gen.

●

Nu toţi proştii nu sunt precauţi şi nu toţi precauţii nu sunt proşti!Nu toţi proştii nu sunt precauţi şi nu toţi precauţii nu sunt proşti!

Teo
Palade

SSideraţi, spectatori
într-un amfiteatru cât ţara, noi,
cetăţenii României, asistăm la
un spectacol grotesc în care
are loc o luptă crâncenă,
neiertătoare. Este lupta dintre
politicienii buni şi politicienii răi.
Cei buni vor să ne păstreze în
viaţă iar politicienii răi, ticăloşi,
vor să ne vadă morţi pe toţi. De
undeva, de mai departe, aflată
într-o pauză binemeritată, se
pare că şi pandemia priveşte,
uimită ca şi noi, spectacolul
bizar.

Tensiunea dintre buni
şi răi tocmai atinsese paroxis-
mul când asemenea unui arbi-
tru constituţional a intervenit, în
sfârşit, regizorul. Hotărât, regi-
zorul-preşedinte a părţii de
români pe care o poate con-
trola a despărţit apele. După
mintea domniei sale, numai
noi, spectatorii, suntem
vinovaţi pentru declanşarea
acestui măcel politic. Şi asta
fiindcă, spune domnia sa, sun-
tem un popor împărţit în două
părţi distincte: românii precauţi
şi românii proşti! Bântuit până
în străfunduri de a sa „raţiune
normală”, aceea care l-a şi
condus spre concluzia de mai
sus, dl preşedinte n-a mai avut
timp (viteza de reacţie a minţii
domniei sale fiind proverbială)
să afle că pot exista şi români
proşti, dar precauţi. Iar eu, tre-
buie s-o recunosc, sunt unul
dintre ei. Sunt un prost, fiindcă
mă chinuiesc de trei luni să vă
înţeleg acţiunile şi nu reuşesc.
Sunt un prost, fiindcă am stat

închis în casă ca un puşcăriaş
într-o celulă în timp ce
dumneavoastră vă plimbaţi
liber prin toată ţara (umbă
vorba prin târg că şi în afara ei
– n.n.), cu paza, însoţitorii
nenumăraţi, maşinile şi benz-
ina, plătite de mine. Şi nu o
făceaţi preocupat de sănătatea
mea, aşa cum o declaraţi la
televizor, ci pentru a susţine,
mascat desigur, nesfârşita
campanie electorală a partidu-
lui care vă este slugă
preaplecată. Sunt un prost în-
trucât am completat sârguin-
cios, zi de zi, sute de declaraţii
pe propria răspundere deşi
cunoşteam bine că niciun virus
din lume nu ştie să citească.
Sunt un prost deoarece am
ieşit o dată pe zi la
cumpărături, cu masca peste
nas, cu ochii pe ceas şi cu frica
în suflet, în timp ce poliţia
voastră, plătită tot de mine, mă
urmărea ca pe un infractor per-
iculos gata să mă amendeze
cu valoarea pensiei mele pe
doi ani dacă depăşeam cu
câteva minute ora de libertate
relativă. Oră pe care, generos,
mi-ai acordat-o prin lege! Sunt
un prost fiindcă am acceptat ca
spitalele să fie transformate în
puşcării unde, fără voia mea şi
fără nicio judecată, am fost in-
ternat, izolat şi chinuit inutil
săptămâni întregi deoarece
testele tale, plătite şi ele din
banii mei, dădeau rateu după
rateu. Sunt un prost fiindcă,
deşi nu eu i-am ales, m-am
supus necondiţionat restricţiilor
răsărite din fanteziile domnului
Arafat, din închipuirile experi-
mentatorului Străinu Cercel
sau din proorocirile apocalip-

tice ale trimisului nostru la
Organizaţia Mondială a
Sănătăţii, domnul Rafila. Sunt
un prost întrucât de fiecare
dată am explicat, răbdător,
oricărui poliţist care m-a oprit,
indiferent de puterea sa de
înţelegere, ce vârstă am şi de
ce am îndrăznit să trăiesc atât,
de ce merg acolo unde merg şi
de ce nu în altă parte, de ce
am bifat tocmai acel punct şi
nu un altul dintre cele câteva
stabilite arbitrar de nu se ştie
cine pe o hârtie cu antetul gu-
vernului… Şi, sunt prost pentru
că, tot de fiecare dată, am
suferit fără să protestez
privirea aceea de superioritate
cu care „organul” mă privea,
păstrând, bănuitor, mâna pe
baston. Sunt un prost fiindcă
m-am supus, răbdător, scanării
cu aparatul acela care îmi citea
temperatura. Şi sunt prost că
am luat de bună cifra pe care,
plictisit, mi-a spus-o mânuitorul
lui, fără să mă asigura dacă
aparatul e calibrat de o
instituţie specializată, aşa cum
ar fi necesar. Altfel, cum aş
putea fi sigur că nu sunt mai
sănătos sau mai bolnav decât
m-a asigurat agentul de pază
avansat peste noapte la nivelul
de asistent medical? El, nevi-
novatul, îndeplinind desigur, ca
un adevărat erou, importanta
misiune naţională de a ţinti
spre fruntea mea de prost şi de
a  apăsa, cu devotament
maxim, degetul pe un buton.
Sunt un prost deoarece nu
înţeleg: de ce nu am voie să
intru în cimitir pentru a  îngriji
mormântul părinţilor; de ce la
căsătoria copiilor mei trebuie
să fie martor cineva de la

Direcţia de Sănătate Publică;
de ce devin un pericol public şi
pot fi arestat dacă la fericita
ceremonie a tinerilor invit mai
mult de opt persoane; de ce un
grătar la iarbă verde devine un
punct de atracţie irezistibil pen-
tru virus sau pentru ce
sărutatul nepoţilor pe frunte a
devenit o infracţiune. Sunt un
prost fiindcă am respectat reg-
ulile draconice stabilite de
dumneata în timp ce,
încălcând voit toate acele legi,
exportai mii de conaţionali pen-
tru a munci prin landurile,
colcăind şi ele de viruşi, ale pri-
etenei Merkel. În viziunea
măreaţă a preşedintelui ţării
privitoare la apărarea sănătăţii
mele, ei, exportaţii, aveau
dreptul la muncă. Eu, nu. Şi,
domnule preşedinte, sunt pre-
caut (cu accentul pus
româneşte!). Sunt şi am fost
precaut fiindcă iată, sunt
sănătos în ciuda tuturor chin-
urilor la care m-aţi supus atâta
vreme dumneata şi camarila.

Sunt precaut fiindcă
nu am luat de bune toate
ameninţările pe care, cu
fiecare ieşire în public, le-ai
proferat şi care, pe bune, au
îmbolnăvit de nervi o mulţime
de români. Dincolo de im-
punerile dumitale, dictate de
interese strict politice, eu,
conştient de existenţa reală a
bolii, m-am ferit singur de
această gripă exact aşa cum
m-am ferit şi de celelalte
câteva zeci de gripe pe care le-
am mai întâlnit în viaţa asta.
Ceea ce ar trebui să ştiţi, dom-
nule preşedinte, simplu de
înţeles şi pentru intelectul dv
de politician, este că evitarea

îmbolnăvirii este o treabă
serioasă pe care trebuie s-o
facem fiecare pentru noi. Ni-
meni altcineva, fie şi un politi-
cian fan înfocat Werner, nu o
poate face în locul meu.
Bătutul cu cărămida în piept,
cu atât mai puţin interesul elec-
toral, nu au alungat niciodată
vreo boală. Indiferent din ce
direcţie, est sau vest, vine
aceasta. Mai sunt precaut pen-
tru că nu cred tot ce îmi înşiraţi
voi, politicienii, numai pentru a-
mi câştiga votul. Precautul din
mine, domnule preşedinte,
cunoaşte bine cum
funcţionează politica. Ştie că
dacă lucrurile merg rău, atunci
eu sunt vinovatul. Şi, sunt cul-
pabil deoarece voi veţi susţine
prin toate trompetele de care
dispuneţi că s-a întâmplat aşa
pentru că nu v-am urmat,
ascultător, inepţiile. Dacă totul
va fi bine, meritul va fi în totali-
tate al vostru. Fiindcă, vor
cânta aceleaşi trompete,
măsurile gândite de minţile
voastre prea odihnite m-au sal-
vat de la o moarte sigură.
Oricum ar fi, voi veţi fi tot-
deauna câştigători. Iar eu, apli-
catorul de ştampilă, pierzătorul
perpetuu, aş avea obligaţia să
vă votez. Sunt viu, respir, deci
vă sunt dator.

Aceasta-i cheia succe-
sului în politică! Şi, tocmai de
aceea, sunt precaut. 

●


