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„Lumea asta e pe dos, toate

merg cu capu-n jos; puţini suie,

mulţi coboară, unul macină la

moară” 

- Ion Creangă

Informație, opinie și atitudine publicistică

Vaccinați în contra Vaccinați în contra 
libertate…libertate…

Cezar Adonis
Mihalache

NNu, nu este vorba
despre uniformizarea valo-
rilor… Pentru că, atâta timp
cât încă ne mai raportăm la
noțiunea de valoare, vorbim
despre entități distincte ce
nu pot fi măsurate,
cântărite, alungite ori
secționate pe limitele,
intențiile și conceptele „Pro-

cust” ale guvernanților. Vor-
bim însă de o nivelare în
sensul secționării acelor ex-
tensii ce ies în evidență.
Acele voci, scrieri și tușe de
penel ce excelează dincolo
de acceptările limitative ale
guvernanților. Vorbim de-
spre un nou produs al unei
societăți în involuție… Bol-
nave în involuție… Omul…
Omul dar nu ca paradox,
nici al vremurilor, nici al
faptelor sale… Ci strict ca
rezultantă a unei îngustări a
orizonturilor sale… Acum
cel creativ, mâine cel lucra-
tiv și, finalmente,
existențial…

Omul pe drumul
involuției de la trestia liber
cugetătoare la viețuitorul cu
mască și botnițe liber… asu-
mate. Poate cele din urmă
„asumări” ale noului om…
Botnița și masca… Căci, fie
și de sub sceptrul amenzilor
coercitiv sanitare, acestea
vor putea fi privite ca ul-
timele asumări în numele
gândiri… A gândirii de
viețuitori în mase, nu a
rațiunii individuale, cea care
ar putea da naștere tocmai
acelor libertăți atât de mon-
struoase pentru
guvernanți…

Toate sistemele au
încercat să definească omul
de tip nou; nu după măsura
valențelor și posibilităților de
a contribui la corola de min-
uni a lumi, faptice, dacă nu
existențial filosofice, ci după

nevoile de control ale
guvernanților…

Astăzi însă, este
vorba de omul de tip nou
vaccinat… Și ar trebui poate
să punem un semn al
întrebării… Doar că
interogațiile aparțin zonei de
rațiune individuală… De
aceea, ideea omului de tip
nou, același fetiș în
paradigmă, dar vaccinat,
poate fi privită ca o
aserțiune… Ce devine

condiție în sine… Una
născută din nepăsarea
noastră pentru a se trans-
forma în gardianul
neputințelor noastre…

Când ministru portar
(de) la Cultură a slobozit
mizeria către artiști, exact
cei ce ar fi trebuit să-i spul-
bere geamurile au tăcut…
Poate și pentru că, deja, nu
mai avem artiști conținut…
Ci doar forme ce viețuiesc
aidoma unor amibe sociale
consumatoare de privi-
legii… Și au tăcut chiar dacă
vorbele ministrului treceau
de simpla sugestie,
simțindu-se în ele în-
corsetarea condiționalității,
nu pe viitor, nu de la ziua de
mâine încolo, ci din clipa
„carpe diem” -ului omului de
tip nou… Cel vaccinat…

După spusele min-
istrului Bogdan Gheorghiu,
artiștii ar trebui să înțeleagă
că este spre binele lor, nu
doar să se vaccineze,
acesta este deja un sofism,
ci să se implice în pro-
movarea vaccinării
celorlalți… Și nu, nu a fost o
mojicie de șarlatan al unui
incult pus diriguitor la
cultură… Ci avem încă o
cărămidă a noului cult ce se
ridică în societatea
noastră… O altă etapă a
unui șantaj ce se va descrie
și prin penelul, condeiele și
vocile culturii…
Condiționarea vaccinării…

Un șantaj evident

din clipa în care, contra-
punerii rostului social al
artiștilor pentru mase (ca
agenți de convingere însă,
nu ca promotori ai valorilor
culturale și libertăților de
gândire, care. da, încep cu
rostul operelor literare, artis-
tice, muzicale), au fost puși
„ceilalți” artiști… Maneliștii…
Și nu este șocant felul în
care, la un asemenea nivel,
s-a ajuns la includerea
maneliștilor în linia actului
artistic (în fond, au primit ei
banii supraviețuirii pan-
demice în vreme ce oamenii
de cultură se sfârșeau pe
colțurile de hârtie), ci im-
punerea lor, fie și prin ușa
din dos a vaccinării, ca
alternativă a artiștilor…

Din nou îi avem, în
balanță „pe cei buni” și „pe
cei răi”… Din nou prin legiti-
marea submediocrității prin
aberantele forme ale lașității
de grup social… De simplu
grup social de viețuire, nu al
unui elitism cultural… Or, să
nu ajungem ca implicarea în
procesul de vaccinare să
devină noua legitimare a
promovării și chiar
vandabilității unui act cul-
tural… Să nu ajungem ca
alături de pupincurismul la
dosul feluritelor concepte
din politicile „correctness” -
ului, de la holocaustici, la ra-
sisme și anti-românism, să
avem și furca vaccinării…

Ar fi finalul unei
satire morbide… Reper-
area, catalogarea, is-
torisirea (!) următoarelor
contribuții literar-artistice
prin maturitatea actului artis-
tic și al artistului decise de
guvernanți în urma implicării
în campaniile de vac-
cinare… Prin noile paturi-
măsură, de data aceasta,
de-a dreptul copârșee „Pro-
cust”… Să nu ajungem con-
sumatori, nu de conținuturi,
puse la index pentru neim-
plicarea de grup, ci a unor
forme-contur trasate doar
pentru meritul că „emitenții”,
nu neapărat și eminențe
cenușii, să fi promovat o
anumită politică de drept
comun a „correctness” -ului
guvernanților… Pentru că
aceasta va fi ziua de mâine,
societatea de drept comun
„politically correctness”…

●

Despre oameni, omuleți și statui. InDespre oameni, omuleți și statui. In--
cursiune în Parlamentul Românieicursiune în Parlamentul României

Florin
Șinca

EE un hol mare la
deputați, străjuit de statui de
bărbați de stat care-au făcut
istorie. Pe aici văd zilnic oa-
meni mari și omuleți.

De câteva luni îmi fac
rondul în această clădire

care ar impresiona și pe cel
mai nesimțitor faraon:
Palatul Parlamentului. E al
Țării Românești doar cu nu-
mele, că la antet unii nu mai
au demult scris ,,ROMÂNIA”.
Față de fapta lor trădătoare,
dulăii din servicii secrete tac.

Oamenii și omuleții
sunt aici așezați pe boiele
politice.

Cei din udemere
afișează o superioritate
teatrală, sug burta și nu le
atingi cu o prăjină la nas. Și
nu știu de ce!? UDMR nu e
un partid. Ei sunt un clan în
care telecomanda nu e în mi-
jlocul lor. Au trecut trei
decenii de când se mlădiază
cu o șiră a spinării de
moluscă, dar au pretenția
năroadă să fie socotiți verti-
cali, morali și fără de
prihană!

Lor li se dau minis-
tere, secretariate, comitete,
comiții și CNCD-uri, și de ce
li se dă, din bunătatea
românească, de-ai dracu
mai nemulțumiți sunt și guiță
mai tare.

USR și PLUS nu au
trecut și nu au viitor, așa că
ei trec prin parlament ca
gâsca prin apă. Cum e turcul
și pistolul. Ce mi-e Tandea,
ce mi-e Mandea? N-au
repere, n-au adăugat la
zestre decât cel mult o
mâzgă urât mirositoare. Ei
nu bat țăruși, dar au grijă să
smulgă orice țăruș bătut de
altul din altă boia politică.
Chiar dacă ăla e conjunctural
aliat al lor!

Ei nu au statui, dar
au zei neomarxiști. Ei țin de
un steag albastru, întocmai
cum bolșevicii țineau de

zdreanța aia roșie. De aia
pluseriștii nu au statui și
neavând ce să lustruiască,
freacă menta cu grație.

Nici PSD nu are sta-
tui, că a lui Bombonel de la
Cornu tot o întârzie 
unii nerecunoscători la
turnătorie, lui Iliescu încă nu
i-au luat masca mortuară, iar
pentru a lui Ciolacu încă nu

s-a găsit un sculptor care să
facă un compromis cu arta.

Și se scurg zilnic lib-
erali de conjunctură, pe holul
acesta lung și măreț, o sală
a pașilor pierduți. Trec
siluete de peneliști, nedemni
urmași ai unui partid istoric
din care cuvântul sfânt
,,Național” a dispărut demult.

Se preling indiferenți
la ce e în jur oameni care nu
știu diferența dintre Ion C.
Brătianu și Ion I.C. Brătianu.
S-au dus și la conacul de la
Florica, nu-i vorbă, dar s-au
dus să bea un șpriț pân la ul-
timul sughiț. Pentru ei, care-
au băut apă după chiriașul
din dealul Cotrocenilor, Ghe-
orghe Brătianu a fost un
terorist, un xenofob, un în-
cuiat, un caduc, unul care n-
a înțeles mersul istoriei în
care era doctor, unul care n-
a știut să se orienteze și-a
murit, ca prostul, în gulag, la
Sighet.

Se duc liberalii
preocupați, în galoși de
firmă, pe lângă statui de
Brătieni, omuleți care știu
doar să urmeze o agendă
făcută varză; nu de Cluj, ci
de Bruxel. N-au nicio
tresărire, nicio mustrare de
conștiință, nu!

Sunt țanțoși că, de
bine, de rău, aici îi mai salută
paznicii aplecați la nouăj de
grade: ,,Să trăiiiți dom depu-
tat!”

E un hol mare la
deputați, străjuit de statui de
bărbați de stat care-au făcut
istorie. Pe aici văd zilnic oa-
meni mari și omuleți.

●
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Școala fără istorie și geografieȘcoala fără istorie și geografie

Ioan Aurel
Pop

RReflecțiile de față au
fost îmboldite de apariția
metodologiei-cadru privind
mobilitatea personalului di-
dactic de predare din
învățământul preuniversitar în
anul școlar 2021-2022. În
urma lecturii laboriosului doc-
ument, rămâi – mai ales dacă
ești om de școală – cel puțin
cu o mare nedumerire: „Isto-
ria și tradițiile minorității
maghiare”, dar și „Istoria și
tradițiile minorităților
naționale” se află în centrul
atenției, pe când „Istoria
românilor”, „Istoria
universală”, „Istoria României”
nu sunt pomenite deloc, nici
măcar în paranteză. Ceea ce
intrigă și mai mult este permi-
siunea ca orele de istorie și
cele de geografie să se poată
preda în cadrul aceleiași
norme didactice, de către un
singur cadru didactic, acesta
putând să susțină examenul
la prima disciplină dintre cele
două, disciplină cu ponderea
cea mai mare în cadrul
normei, din punct de vedere al
orelor.

Din formularea „Disci-
plinele studii sociale, literatură
universală, științe și educație
artistică din învățământul
liceal intră în norma de
predare a absolvenților…” s-
ar putea oare înțelege că nen-
umitele „istoria” și „geografia”
ar fi incluse aici? Să pre-
supunem că în România –
țară care dincolo de definiția
ei „perimată” de „stat național”
din Constituție și de
apartenența ei la Uniunea
Europeană, are cam 90% et-
nici români și este parte a
vechiului continent – numai
minoritățile contează și că „is-
toria” și „geografia” (ale
românilor/ României și ale
lumii/ Europei) sunt cantități
neglijabile? Ne îngrijim atent
și generos de minorități –
ceea ce este foarte bine și
foarte necesar – dar exclu-
dem ori ignorăm, prin
compensație, majoritatea?

De mai bine de zece
ani, cele patru mari
universități comprehensive
(eterogene) ale țării, în care
se pune un mare accent pe
profesiuni didactice, cer min-
isterului de resort, faimoasei
A.R.A.C.I.S. (Agenția
Română de Asigurare a
Calității în Învățământul Supe-
rior) și altor foruri aprobarea
dublei specializări (cu o
formulă de bază, între altele,
„Istorie-Geografie”), fiindcă,
mai ales în școlile rurale, este
aproape imposibil de făcut o
normă didactică numai din
una dintre aceste două disci-
pline înrudite, dar diferite.
Totul a fost în zadar, iar acum
vine brusc „unificarea” istoriei
cu geografia, ca și cum ele ar
fi identice. Această „adâncă”
judecată de la nivel central nu
rezultă din nimic serios, ci
doar din șiruri lungi de limitări

ale orelor de istorie și de ge-
ografie, după „exilarea” aces-
tor discipline la nivel de
dexterități, după disprețul
masiv exhibat în spațiul public
în raport cu ele.

Se aud iarăși voci și
se văd proiecte din care
reiese că istoria și geografia
ar urma să nu mai fie, la anu-
mite nivele de studiu, materii
onorabile și nici de sine
stătătoare, că orele lor ar tre-
bui drastic reduse ori chiar
suprimate, că nu ar mai fi
nevoie de asemenea
cunoștințe „demodate” și „in-
utile”. Ba unii, mai „subtili”, se
milostivesc cu câte o oră de
istorie și geografie, pe ici pe
colo, integrate și integrale,
fără dimensiuni temporale și
spațiale, adică fără conținut
specific. Această involuție se
vede clar și din „Proiectele
planurilor-cadru pentru
învățământul liceal și profe-
sional, care vor intra în
vigoare gradual, începând cu
clasa a IX-a a anului școlar
2021-2022”, date spre dez-
batere de foarte curând. Isto-
ria, pe unde a mai rămas, se
face în câte o oră pe
săptămână. Nu apare nicăieri
scris „Istoria Românilor”, ca și
cum neamul nostru ar fi ciu-
mat. Alte istorii, peste tot în
lume, sunt ale unui popor, ale
unei țări, ale unui continent,
ale unei minorități etc., dar a
noastră, la noi acasă, nu este
nicăieri. Într-o variantă, văd că
și la profilul umanist istoria
este prevăzută tot cu câte o
oră pe săptămână.

Se vede că
propunătorii acestor proiecte
sunt foarte acriți de lumea
aceasta dispusă pe spații și
timpuri, sunt sătui de pi-
ramidele Egiptului, de Roma
eternă, de revoluțiile care au
schimbat Terra, de Michelan-
gelo, de Domul din Köln, dar
și mai saturați de Voroneț și
de Bălcescu, de biserica din
Densuș sau de Tomisul lui
Ovidiu. Unele din aceste prop-
uneri sunt rețete sigure de în-
dobitocire, de cufundare în
ignoranță, sunt îndemnuri la
necunoaștere, la comoditate
și la letargie.

Ce vini vor fi având
asemenea forme de
cunoaștere consacrate, pre-
cum istoria, vechi de când
lumea? Ce tulburare trebuie
să fi produs ele în mințile
unora, încât aceștia să-și
închipuie că vor revoluționa
astfel școala românească?
Sau, poate, unii au ajuns să
creadă că învățământul
merge rău din pricina prea
multor cunoștințe despre
spațiu și timp pe care le
primesc, în sistemul nostru de
educație șchiop, copiii și
adolescenții? Nu voi putea să
înțeleg niciodată cum și de ce,
în numele principiilor
democrației, se iau măsuri
referitoare la școala
românească bazate nu pe
necesitățile sale reale, verifi-
cate de specialiști, de oamenii
domeniului, de protagoniști, ci

pe opinii exprimate la o cafea,
pe părerile unor decidenți
care n-au mai fost într-o
școală și într-o clasă de când
erau mici, pe pretențiile unor
părinți care-și văd propriii
copii geniali sau chiar pe
ideile de simplificare a instru-
irii susținute de unii elevi. Cum
pot să știe elevii dacă postu-
latul lui Euclid, legea lui
Arhimede, scrierea corectă
sau stilul gotic le vor fi utile ori
inutile în viață?

Este cert că istoria și
geografia ar putea să fie pre-
date de către unul și același
cadru didactic, dar numai la
nivel primar și gimnazial și
numai dacă profesorul re-
spectiv a făcut dubla spe-
cializare, adică s-a pregătit, în
cadrul licenței, deopotrivă în
istorie și geografie. Ministerul
de resort nu ne asigură (prin
comunicatul său din 21 de-
cembrie 2020) că profesorul
de istorie va preda numai dis-
ciplina „Istorie”, iar profesorul
de geografie numai disciplina
„Geografie” și nici nu ne
promite că, din rațiuni prac-
tice, se va introduce repede
dubla specializare „Istorie-Ge-
ografie” în anumite
universități, dar ne liniștește în
alt sens: disciplinele „Istorie”
și „Geografie” nu se
desființează sau comasează
și nici nu se unesc sub denu-
mirea „Studii sociale”. Așa să
fie, dar amenințarea rămâne
și ea este formulată periodic
în anumite medii de la nivelul
Ministerului Educației, al unor
consilieri și experți, al unor in-
stitute de științele educației.

Văd tot mai des, prin
mijloacele de difuzare în
masă, „soluții” tot mai trăsnite,
de rezolvare a crizei școlii
românești prin introducerea
unor „materii” precum
educație sexuală, igienică,
circulația pe drumurile pub-
lice, educație financiar-
bancară, nutriție sănătoasă,
protecția mediului, șah,
educație digitală etc.
Menționatul comunicat al Min-
isterului arată, de exemplu, că
disciplina „Studii sociale” intră
în categoria disciplinelor
socio-umane în învățământul
preuniversitar (la clasa a XII-
a), alături de „Gândire critică
și Drepturile copilului”,
„Educație interculturală”,
„Educație pentru cetățenie
democratică”, „Logică și argu-
mentare” etc. Ca să faci toate
aceste discipline sui generis,
trebuie să renunți la altele.
Unde să mai aibă loc „Istoria”
și „Geografia”? Nu-i vorbă,
nici „Matematica”, „Fizica”,
„Biologia”, „Chimia”,
„Filosofia”, „Limba și literatura
română”, limbile străine nu au
cum să se mai regăsească în
același cuantum, cu același
număr de ore. Teoria formelor
fără fond este mereu la or-
dinea zilei la noi.

Dacă nu vom face în
chip serios disciplinele
școlare consacrate și verifi-
cate de secole, dacă nu vom
ști limba și literatura română,

limbi și literaturi străine,
matematică, fizică, istorie, ge-
ografie etc. sau dacă le vom
face pe toate la nivelul min-
imei rezistențe, cum să de-
venim experți în nutriție
sănătoasă, mediu nepoluat,
igienă, sexologie, fiscalitate,
drepturile omului, democrație,
studii interculturale, gândire
critică etc.? Nu se înțelege de
către „toboșarii vremurilor noi”
că adaptarea la nevoile
societății contemporane digi-
talizate nu se poate face prin
materii școlare noi care să le
îndepărteze pe cel vechi, ci
prin conținuturi adecvate. Nu
spune nimeni că elevii nu tre-
buie să cunoască drepturile
copilului, democrația,
constituționalismul, igiena,
nutriția sănătoasă, relațiile in-
teretnice etc., dar acestea nu
au de ce să devină materii
școlare, notate și încheiate cu
medii semestriale.

Toate acestea trebuie
să fie teme speciale,
conținuturi serios făcute de
către profesorii disciplinelor
existente. Ce câștigăm dacă îl
învățăm pe elev că
„Declarația drepturilor omului
și ale cetățeanului”, adoptată
în timpul Marii Revoluții
Franceze (la 1789), a
revoluționat societatea
europeană și pe cea
americană, din moment ce
elevul nu mai învață nimic de-
spre istoria Franței, a Europei
și a lumii? Sau ce avantaj
obținem pentru cultura
generală a adolescentului
dacă îi spunem ce înseamnă
un cont curent de economii,
fără ca el să știe cadrul gen-
eral apariției băncilor, nici is-
toria monedei, nici rolul
bancnotelor în istorie?

Degeaba împărțim is-
toria țării și a lumii pe felii tot
mai mici (de genul rolul
democrației, istoria comunis-
mului, dictaturile, războaiele
mondiale, revoluțiile, crimele
contra umanității etc.), fără să
ne mai îngrijim ca elevii să
vadă și ansamblul. Istoria este
a societății, a comunităților
mari, a civilizațiilor și trebuie
studiată ca atare. Că noi
ocolim istoria națională, că ne
ferim, la nivelul programelor și
manualelor, de numele de
România, că blamăm senti-
mentul național și patrio-
tismul, confundându-le cu
naționalismul excesiv, cu
xenofobia, cu șovinismul, este
regretabil și condamnabil.
Numai cunoașterea istoriei
neamului nostru ne ajută să
înțelegem istoria celorlalte
neamuri.

Ceea ce nu înțeleg
chivernisitorii școlii este un
lucru foarte simplu: istoria
înseamnă cultură generală și
orientare în viața
contemporană, nu date și
fapte de prisos despre o lume
care nu mai este. Iar ge-
ografia înseamnă orientare
elementară în spațiu și nu de-
numiri care trebuie memorate.
Azi, copiii și tinerii au marea
șansă de a călători, de a

vedea lumea, de a se bucura
de marile creații ale omenirii
din toate timpurile și din toate
spațiile, din preistorie până în
era zborurilor cosmice și din
Laponia până în Patagonia.
Dacă nu mai învățăm istorie și
geografie, dacă disprețuim
aceste forme de adaptare la
viață, dacă ne temem de
conținuturile lor, vom ajunge
să mergem în America Latină
și să credem că oamenii de
acolo vorbesc limba latină, să
vedem obeliscurile egiptene
de la Paris și să credem că
acolo a fost Egiptul antic, să
intrăm în British Museum și să
credem că unele obiecte de
acolo le-au adus extratereștrii.

Poate că vom ști să
ne spălăm mereu pe mâini, să
mâncăm numai produse eco-
logice, să nu poluăm natura,
să deschidem o afacere, să
accesăm site-urile cu cele mai
spectaculoase jocuri sau filme
cu ființe fantastice etc., dar
vom ajunge categoric infirmi
intelectual. Vor gândi alții pen-
tru noi, iar noi vom executa
cuminți ordinele lor. „Un popor
fără cultură este un popor
ușor de manipulat”, constata
Immanuel Kant, cu mai bine
de două secole în urmă. De
atunci se întrevedeau gravele
consecințe ale ignoranței,
generatoare de prostie și de
prostire. Cultura generală
prezentă numai în memoria
calculatorului este utilă doar
pe jumătate, fiindcă poate să
rămână, pentru cei mai mulți,
literă moartă.

Ca să accesăm
datele digitale avem nevoie
de o pregătire a minții noas-
tre, de o anumită sensibilitate
pentru cunoaștere, de pasi-
unea cercetării. Acestea toate
nu vin printr-un dat imuabil al
sorții, ci prin eforturi grele, prin
învățătură asiduă, prin
strădanii ale memoriei, fără de
care inteligența moare. Se
poate ca peste mii de ani –
dacă planeta numită Pământ
va mai exista – structura
biologică și intelectuală a oa-
menilor să se schimbe radical
și să nu mai fie nevoie de
școală, așa cum o înțelegem
noi astăzi. Până atunci, însă,
nu putem arunca peste bordul
„corabiei” noastre o
experiență de viață verificată
de milenii și foarte folositoare,
adoptând în loc iluziile unor
decidenți fără școală ca
lumea, cu diplome luate la
apelul de seară și care pot fi
caracterizați cu îngăduință
drept semidocți.e.

●
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Abuzul instituționalizat, mai traumatizant decât boalaAbuzul instituționalizat, mai traumatizant decât boala

Teodor
Palade

DDeși a trecut mai
mult de un an, încă sunt
discuții serioase cu privire la
modul în care a apărut acest
virus și la rapiditatea
anormală prin care s-a
răspândit în lume. Docu-
mente credibile, tot mai des
evidențiate, conduc spre
ipoteza programării din timp a
pandemiei Covid de către
oculta mondială în scopul
împuținării populației globului
sau/și pentru a forța schim-
barea sistemului social mon-
dial. Se susține, prin exemple
concrete, intenția câtorva
magnați conectați la „Big-
Pharma” de a se îmbogăți
nemăsurat prin instaurarea
fricii la nivel mondial și im-
punerea unor vaccinuri ex-
perimentale.

Dincolo de discuții și
de ipoteze, ceea ce simțim
concret este faptul că
folosindu-se ca motiv pan-
demia drepturile noastre sunt
restricționate și anulate într-
un ritm care a devenit sufo-
cant. Printr-o avalanșă de
abuzuri, sub protecția
instituțiilor statului, suntem
transformați în animale și
suntem mânați, precum
turma cu pocniri din bice și
amenințări permanente, pe
drumul către abator. Abuzul a
devenit stigmatul acestor zile,
iar dezinformarea a ajuns
fașa lipită strâns peste ochii
fiecăruia dintre noi.

Avem dreptul de a
afla adevărul? Dacă da, de
ce ni se arată numai o
singură fațetă a problemei?
Întotdeauna, în mod oficial,
sunt date ca exemplu
somități medicale care susțin
pe deplin măsurile restrictive
și care, la unison, spun că
singurul mod de a scăpa de
virus este vaccinarea de
masă. Niciodată, dar
niciodată, autoritățile sau
presa nu prezintă și punctele
de vedere ale celorlalte
personalități medicale, de cel
puțin același calibru cu
primele, care susțin cu totul
altă versiune. Sunt socotiți
delicvenți toți cei care arată în
mod convingător, cu exemple
concrete, științifice, avanta-
jele tratamentului preventiv,
vulnerabilitățile reale ale vac-
cinurilor impuse, nevoia ac-
cesului liber, gratuit, la teste
și existența în farmacii a
medicamentelor antivirale.
Sunt blamați aceia care
recomandă respirarea aerului
liber, cu bacteriile și virușii pe
care încă de la apariția sa or-
ganismul uman îi cunoaște și
care, prin mecanisme biolog-
ice bine cunoscute, ne
asigură și ne întrețin imuni-
tatea naturală.

Sunt acuzați public
cei care se opun purtării ex-
cesive a măștii și sunt
alăturați nelegiuiților toți aceia

care includ pe lista măsurilor
de prevenție mișcarea în
natură, cei care nu sunt de
acord cu restricțiile de
circulație ori refuză să ac-
cepte că închiderea forțată
între patru pereți vindecă.
Precum ereticii evului mediu
întunecat, sunt catalogați ca
„anticovidiști” și se dorește
închiderea în pușcării a celor
care solicită păstrarea spi-
talelor de uz general pentru
bolnavii cronici, mult mai
numeroși.

Iar dacă ni se interz-
ice accesul la adevăr, de ce
nu ni se spune clar că noi,
subiecții inocenți și naivi ai
experimentului, asemenea
cobailor, nu trebuie să știm ce
se întâmplă cu noi? Încă de
la bun început am fost
bombardați cu o mulțime de
explicații care, rând pe rând,
s-au dovedit a fi false. Cum,
ca om rațional, să nu te în-
trebi: Dacă nu este nimic de
ascuns, atunci de ce suntem
mințiți?

Poate Dr. Michael
Yeadon, fostul vicepreședinte
al companiei Pfizer, știe mai
multe decât noi: „În ultimul an
mi-am dat seama că guvernul
și consilierii acestuia mint în
fața poporului în legătură cu
tot ce ține de coronavirus. Cu
absolut tot! Este o aberație
această idee a transmiterii
asimptomatice astfel încât
chiar dacă nu aveți simp-
tome, totuși sunteți o sursă
de transmitere a virusului.
Precum și faptul că lock-
down-urile ar funcționa, că
măștile ar avea un rol protec-
tor evident pentru dvs. sau
pentru cei din jur și că vari-
antele virusului ar fi ceva de
temut, deci va fi nevoie chiar
să închidem granițele
internaționale în caz că
pătrund unele dintre aceste
variante străine urâte […] De
ce fac asta? De vreme ce nu
pare a exista nici un motiv be-
nign, utilizarea pașapoartelor
de vaccinare, la pachet cu o
„resetare bancară” ar putea
da într-un totalitarism cum nu
s-a mai pomenit vreodată pe
lume. Amintindu-ne de răul
provocat de Stalin, Mao și
Hitler, „depopularea în masă”
rămâne o consecință logică”.

Este blestemul vieții
noastre, răul fatal al acestor
zile, urgia care ne apasă din
toate direcțiile. Prin străduința
încăpățânată a oficialităților,
cu sprijinul neabătut al mass-
media, suntem împărțiți în
două gloate: covid și non-
covid. Și se depun eforturi
însemnate pentru învrăjbirea
celor două tabere. Se
confruntă, până la
desființarea celor din urmă,
spitalele covid cu cele non-
covid.  Primele se înmulțesc,
chiar și peste noapte Cele-
lalte sunt desființate cu
aceiași repeziciune. Sunt
puși în opoziție bolnavii covid
și ceilalți bolnavi –
nenorocoșii noncovid. Dacă

pentru primii s-a constituit o
adevărată suprastructură
care îi testează periodic, îi
oblojește, îi numără, îi
categorisește în funcție de
gravitatea bolii și le socotește
zilnic paturile și aparatele cu
oxigen, pentru ceilalți nu mai
există nimic. Nu spitale, nu
paturi, nu tratament. Până și
doctorii specializați în boli
noncovid sunt obligați să lu-
creze pentru bolnavii covid,
părăsindu-și vechii pacienți
aflați sub tratament.

Ni se impune până și
unde să călcăm. Sunt institu-
ite, pretutindeni, rute de in-
trare și ieșire covid și
noncovid. Așa numitele sen-
suri de mers sanitare. Cer-
beri, plătiți pentru asta,
veghează zi și noapte ca nu
cumva vreun viețuitor să
calce pe alături. S-au con-
ceput pașapoarte speciale
pentru călătorii covid și non-
covid. Deși prin acest sistem
evident discriminatoriu ni se
restricționează dreptul de a
călători, în mod oficial se
susține că ”certificatele verzi”
înlesnesc circulația per-
soanei. În covid și necovid
sunt împărțiți și elevii, peda-
gogii, profesorii, doctorii,
chelnerii… S-a ajuns până
acolo încât și țările au fost
împărțite în state covid și
noncovid!

Cât, în aceste demer-
suri, este bună intenție? Cât
este prostie, slugărnicie, rea
intenție sau manifestare
despotică? Nu știe nimeni.
Pentru că nimeni nu este pre-
ocupat cu adevărat de
prevenție medicală. Dovada?
După mai bine de un de la
izbucnirea epidemiei ne
aflăm în aceeași situație ca la
început. Nicio diminuare a
numărului infectărilor sau a
deceselor atribuite acestui
virus.

Purtatul măștii, prob-
lematica distanțare sau în-
demnul spălării pe mâini, să
fie clar, nu sunt măsuri med-
icale de prevenție. Pentru că
dacă nu le respecți ești
pedepsit. Acestea, la fel ca
restricțiile de circulație,
închiderea piețelor și a mag-
azinelor, interzicerea întâlnir-
ilor,  priveghiului morților sau
îmbrăcarea cadavrelor
înainte de înmormântare,
sunt măsuri politice. Peste tot
în lume doctorii emit
recomandări. Cei care obligă
și pedepsesc sunt politicienii.

Competiția inventării
și aplicării abuzurilor, un nou
sport al politicienilor aflați la
putere

Trăim o adevărată
competiție. Echipe special
alcătuite, comisii peste
comisii cu atribuții complet
necunoscute cetățeanului,
personaje păstrate în umbră
dar și indivizi aruncați în față
fiindcă sunt lipsiți de simțire
omenească se află într-o în-
trecere mârșavă în a inventa
și aplica restricții omului de

rând. Numai prin existența
competiției într-o asemenea
olimpiadă neagră a fost posi-
bil să apară regula îngropării
morților în pielea goală,
sigilați în saci de plastic pre-
cum dejecțiile și aruncați în
gropile săpate la repezeală
fără o slujbă bisericească și
în prezența unor preoți
grăbiți, timorați, mascați,
îmbrăcați în combinezoane
albe și nu în veșmintele
bisericești. Numai astfel,
printr-o cursă a mârșăviilor,
au putut fi introduse în
carantină comunități întregi
prin inventarea și aplicarea
unor formule de calcul din ce
în ce mai ilogice. Numai în
acest fel se explică
desființarea spitalelor strict
specializate, unele unicat, și
creșterea galopantă a dece-
selor bolnavilor cronici lipsiți
de asistență medicală. Se
insistă la salvarea declarativă
a unor oameni prin uciderea
deliberată a multor altora. Se
uită că în fața morții suntem
egali.

S-a ajuns în situația
în care teama de
îmbolnăvire, sădită temeinic
în psihicul nostru timp de un
an, este depășită de frica de
restricții. Trăim și murim între
două seturi de măsuri puni-
tive. Respirăm în funcție de
deciziile luate peste noapte în
spatele ușilor închise. Sun-
tem obligați să ne organizăm
viața conform fantasmelor
unor personaje sinistre și a
unor decizii subordonate și
ele nu se știe căror interese
de moment. Abuzul
instituțional al statului a de-
venit politică oficială, iar cam-
pionii abuzurilor sunt priviți ca
niște eroi în lupta cu virusul.

Se pare că, respec-
tând o tradiție istorică ne
onorantă, România continuă
să nu-și descopere demni-
tatea. Noi, poporul, ne
comportăm ca niște vinovați.
Ne este frică să ridicăm
glasul. Răbdăm aproape fără
crâcnire un prezent plin de
abuzuri și nu ne preocupă în
niciun fel viitorul. Protestele
noastre, anemice, pedepsite
în mod parșiv de haitele
plătite și echipate de noi pen-
tru a ne proteja, nu
impresionează autoritățile
fiindcă ele ne cunosc prea
bine neputința. Până când?
Aceasta este întrebarea care
chinuie mintea fiecăruia din-
tre noi. În lipsa unui răspuns,
apar reacțiile firești.
Confruntați cu noi restricții,
unele evident aberante,
organizații civice și instituțiile
judiciare sesizate, chiar unele
partide politice, din toată
lumea și de la noi, au luat at-
itudine:

Într-un comunicat de
acum câteva zile, George
Simion, deputat și
copreședinte A.U.R., afirma:
„Românii ard de vii sau se
sufocă prin spitale, copiii se
însingurează și se deprimă în

fața ecranelor, fiind lipsiți de
contactul direct cu colegii și
profesorii, micii antreprenori
români sunt nevoiți să pună
lacătul pe ușă, vreme în care
ei vând măști neconforme și
ultimele companii strategice
pe care le mai deține statul,
își schimbă pozele de profil
pe rețelele de socializare și
se țin cu dinții de funcții.
Această șaradă trebuie să
înceteze! Măsurile absurde
trebuie ridicate și viața
românilor trebuie să revină la
normalitate”

Vasile Barbu,
președintele A.N.P.P., atrage
atenția că în fiecare lună,
comparativ cu anul 2019,
crește numărul deceselor
fiindcă nu oamenii nu mai au
acces la servicii medicale ca
urmare a transformării spi-
talelor specializate în spitale
COVID:  „ S-a ajuns la
aproape 30.000 de morți pe
lună în plus. Sunt zeci de mii
de pacienți care nu au bene-
ficiat de serviciile medicale.
Mulți dintre pacienți mor, iar
mulți rămân cu sechele inval-
idante, din păcate. Acesta
este efectul social în timp pe
care nimeni nu-l ia în consid-
erare. La noi în România se
merge pe sistemul pompieris-
tic”

În Finlanda, la 2
aprilie, o comisie
constituțională a declarat
neconstituțională decizia gu-
vernului de a introduce în
carantină cinci orașe, inclusiv
capitala. Ca urmare, guvernul
a decis retragerea deciziei.

Ca urmare a unui
proces intentat de Liga pen-
tru Drepturile Omului, un tri-
bunal din Belgia a obligat
autoritățile să anuleze toate
restricțiile impuse  pentru lim-
itarea răspândirii virusului
SARS Cov-2. Procesul a în-
ceput în februarie. Guvernul
era acuzat că a luat măsuri
ilegale pentru limitarea
răspândirii bolii fiindcă au re-
strâns drepturile cetățenilor la
libera circulație fără ca parla-
mentul să fi votat un aseme-
nea act normativ, iar în caz
de nesupunere va trebui să
plătească o amendă de 5.000
de euro pe zi.

În Germania, în lan-
dul Turingia, administrația a
fost obligată să suspende
restricțiile asupra drepturilor
cetățenilor luate pe motiv de
pandemie până nu
demonstrează cu dovezi
științifice necesitatea acestor
măsuri și faptul că a acționat
restrictiv proporțional cu peri-
colul iminent. Recent, ca într-
un teatru al absurdului,
destituirea unuia dintre
torționari și a femeii
născătoare de restricții de
lângă el este tratată la nivel
politic precum sacrificarea
unor adevărați martiri ai nea-
mului. E rușinos.

●
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Troglodiții stereotipurilor lingvistic-deformatoare…Troglodiții stereotipurilor lingvistic-deformatoare…

Cezar Adonis
Mihalache

AAparent par doar
niște stereotipuri… Nevino-
vate… Și nepărtinitoare,
firește… Clișee și șabloane
non-afective, inventate, îm-
prumutate, rostogolite între
tot mai numeroșii, nu
„nefericiți”, ci de-a dreptul
troglodiți, puși în situația de-
ași umple vidul lor mental de
informare, documentare,
analiză și raportare din
domeniile pe care viermuiesc
în scârbavnicele lor imposturi
cu terminologii „salvatoare”.
Terminologii de terminație…
Dar nu doar lingvistică, prin
dizolvarea frumuseții și
creativității native a Limbii
Române, ci și a Culturii, și în-
locuirii creației și creativității
cu limitarea și sufocarea sub
masa unei limbi tot mai re-
strânse în ea. Alungată din
ea prin astfel de „cuvinte”…

Până mai ieri eram
asaltați de definițiile
stereotip… De încrucișările
mutilante menite a strecura
lucruri străine nouă, nu doar
în dicționare, ci și în gândire,
în mentalul istoric, al
tradițiilor și socialului… Ter-
minologii-terminații menite a
ne umili, înjosi, înturna în
mase controlabile prin
cochiliile atât de convenabile

guvernanților…
Astăzi însă, veneticii

nu-și se mai pierd timpul cu
născocirea a fel și fel de
„definiții” elaborate, dez-
voltate de-a-fir-a-păr pe
aberații și invenții, insinuate
în istoria, în cultura, în viața
noastră… Practic, în noi…
Nu mai născocesc motive
fantoșe, motivații „istorice”,
rechizitorii polițe, falsuri isto-

riografice și culturale pentru
a sădi în brazda mult prea
primitoare a etosului nostru
semințele atât de otrăvite ale
veneticilor și cozilor lor de
topor… Acum asistăm de-a
dreptul la mutilarea Limbii
Române… Și nu este vorba
doar despre procesul de
urâțire a ei, de deformare
prin pseudoadaptarea ei la
noile „vremuri”, ci de sufo-
carea, de înlăturare din ea a
părții nativ-neaoșe, pentru a
lăsa loc doar unor născociri
pe post de acronime și chiar

cuvinte…
Doar că maltratarea

limbii, strivirea, urâțirea, des-
figurarea ei nu afectează
doar vorba și scrisul… Ci
însăși mentalitatea, tempera-
mentul, spiritul de prezență
istorică și culturală, de afir-
mare, de curaj al vorbirii și
impostației…

Atâția ani am permis
blamarea unei balade pentru

felul în care, chipurile, sădea
prea de timpuriu, prin
prezența ei în manuale, o
anumită mentalitate de în-
vins, de abandonat, de
împăcat cu soarta… Dar ea
va deveni reflexie de
impozație în fața noroiului re-
curent al mârțolingvisticii de
azi… A acelei limbi pe care
nici măcar oamenii de
cultură, scrobiți din ce în ce
mai mult doar la port, nu și la
vorbă, nu o mai apără…

Creștem generații, le
educăm, sub numeroase

clișee impardonabile genezei
unei mentalități măcar de
supraviețuire… Ne trimitem
elevii la școală în clasele ter-
minale, iar, mai nou, într-un
alt proces de deformare
lingvistică, scuzat de o pan-
demie care a scos la
suprafață lichelele, impos-
torii, oportuniștii, ajunși în
funcții unde, în alt context, nu
ar fi fost chemați nici măcar
să strângă frunza tocată de
alții, îi trimitem pe aceiași
elevi la ore remediale…

Ne purtăm cu limba
noastră de parcă ar fi, nu praf
de stele din corolele de min-
uni ale universului, ci o
cenușă pe care o măturăm
singuri de pe vetrele
neaoșului și românismului
nostru… Le strecurăm copi-
ilor noștri cuvinte atât de ori-
bile și atât de periculos de
deformatoare pentru mințile
lor, și mentalul colectiv de
mai târziu, că ar trebui să fim
judecați, nu doar pentru
nepăsare, neputință, aban-
don și indiferență de neam, ci
pentru trădare prin complici-
tate.

Și tot nu este de
ajuns… Îi lăsăm pe toți acești
vlădici nemitici, veneticii și
scândurile lor de cozi de
topor din rupturile de la
măturile de altădată, să ne
atace fibra din toate părțile…
Îi lăsăm să ne împingă și mai

abitir într-un genocid al nea-
mului prin umilirea și de-
sprinderea de trecutul
lingvistic, istoric și cultural, îi
lăsăm să se folosească pen-
tru planurile lor malefice de
sufletele care ne mai țin ros-
tul pe acest pământ…

Ar trebui să stăm
scut măcar în fața copiilor…
Să nu plătească ei pentru
indiferența, confortul,
neștiința noastră… Încă nu
reușim să-i vaccinăm pentru
boli de mult apuse în
apusurile spre care privim,
dar îi vrem carne de tun pen-
tru vaccinurile moderne insu-
ficient testate pentru adulți…
Doar să ne imunizăm noi,
aruncându-i, vânzându-i pe
ei în procesul de vaccinare…
Și se duce parcă o
competiție a aceluia ce va
reuși să vaccineze lăstarii
înaintea lanurilor… Pentru
că, da, dacă lanurile sunt
ușor de îndepărtat, prin
lamele cozilor de topor,
lăstarii au în ei forța ger-
minând a viață și ne-
supunere… O nesupunere
atâta vreme cât vor mai ex-
ista prin dicționare cuvinte de
veghe nerostogolite în trecut
de terminațiile și terminologi-
ile „political correctness” pen-
tru desfrânații și vicioșii ce ne
conduc…

●

Biserica este despre Adevăr și veșnicie!Biserica este despre Adevăr și veșnicie!

Ionuț
Țene

RRămân uimit cum în
zilele acestea se încearcă
implicarea Bisericii în acțiuni
de propagandă sau infor-
mare privind vaccinarea
populației. Dacă anul trecut
credincioșii erau ținuți în
case și bisericile închise 
cu încălcarea constituției
privind libertatea religioasă,
iar preoții aruncați de
denunțurile „oamenilor de
bine” pe mâna poliției, de-
schizându-li-se dosare pe-
nale că împărtășeau, azi
autoritățile cer ca Bisericii
să promoveze un act med-
ical: vaccinarea. 

Să se înțeleagă
foarte clar, nu am nimic îm-
potriva vaccinării anti-Covid
19 și o consider o cale
medicală spre imunizarea
de grup, dar rolul Bisericii nu
este de a vorbi despre vac-
cinare sau împotriva acestui
proces, ci doar despre Hris-
tos și mântuirea sufletului.
Biserica este alinare și mân-
tuitoare pentru omul cu su-
fletul obosit și încărcat de
păcate. 

Ar fi o mare
greșeală dacă ierarhii Bis-
ericii vor cădea în capcana
lumească de a deveni por-
tavocea statului, nu

mesagerii lui Hristos. Chiar
Mântuitorul ne-a spus „Dați-
i cezarului ce este al
cezarului și lui Dumnezeu
ce este al lui Dumnezeu”.
Clerul, ca administrator hi-
rotonit al Tainelor divine, ne
vorbește depre Hristos, nu
despre politicile Cezarului
trecător. La începutul sec-
olului XX, marele teolog și

sfânt rus vorbea despre
Liturghie ca „Cerul pe
Pământ”. În această ierurgie
nu au ce căuta politicile
facile ale momentului pro-
puse de politicieni și stat.
Rolul Bisericii este pentru
Civitas Dei în vederea
pregătirii interioare spre
Ierusalismul ceresc, nu pen-
tru ca preoții să fie
propagandiști ai autorităților
și politicienilor legați de
lumesc și cu sufletul
încărcat de zgura mundan-
ului. 

Credinciosul care
vine să-și odihnească sufle-
tul la slujbele religioase vrea

să-și odihnească sufletul în
Hristos să se interiorizeze
prin sfaturile preoților pentru
curățirea și limprezrirea su-
fletelor pentru mântuire și
pregătirea în vederea
apropiatei Judecăți de Apoi,
nu să asculte predici despre
scheme politico-medicale și
propaganda de partid.

Lucrarea Bisericii în

lume se numește misiune
pentru că Biserica nu
actionează de la sine și în
numele său, ci în numele și
cu puterea lui Hristos, Capul
Său, sau mai bine zis, lu-
crarea ei este lucrarea lui
Hristos însuși. Hristos nu
este un politician oarecare,
El este Capul Bisericii. Ier-
arhii și preoții știu că Biser-
ica este Mireasa lui Hristos,
nu a unui parlamentar. 

Biserica luptă îm-
potriva păcatului pentru
mântuirea noastră, nu dă
ascultare unui om păcătos.
Mântuitorul ne-a spus „nu
numai cu pâine va trăi omul,

ci cu tot cuvântul ce iese din
gura lui Dumnezeu” (Matei
4,4), pentru Sfântul Vasile
predica este „hrana ce se
dă prin Duhul” și după cum
trupul biologic are nevoie de
hrană materială pentru a
supraviețui, tot astfel și su-
fletul omului nu-și 
poate menține viața
duhuvnicească fără Cuvân-
tul dumnezeiesc. Ca
învățător, preotul, slujeste
prin cuvântul Evangheliei,
prin care gândurile lui, cu-
vintele lui sunt „duh și viața”
(Ioan 6,63), sunt o Eu-
haristie.

Preotul nu predă
acte administrative sau
medicale credincioșilor, ci
Cuvântul Domnului și
împărtășește prin harul
dumnezeiesc, prin
transubstanțiere, Trupul și
Sângele lui Hristos, nimic
altceva din lumea coruptă
de păcat de la căderea lui
Adam încoace. Sfaturile lui
Grigore Nazianz despre
preoție sunt tot mai actuale:
„Preotul trebuie să se
curățească întâi, apoi să
curețe, să se înțeleptească,
apoi să se înțelepțească; să
se facă lumină, apoi să lu-
mineze; să se apropie de
Dumnezeu, apoi să apropie
pe alții; să se sfințească,
apoi să sfințească, să
conducă cu mâinile, să

sfătuiască cu priceperea’’. 
Biserica, dacă

renunță la predicarea Cu-
vântului mântuitor pentru
acte administrative, iar
preoții să devină
propagandiștii unor măsuri
impuse de politicieni, atunci
ar cădea în capcana lumes-
cului și ar îndepărta
credincioșii, iar lăcașurile de
cult se vor goli ca în Occi-
dent. Ierarhii și preoții
oficiază Cuvântul Domnului
și împărtășesc Trupul și
Sângele lui Hristos. 

Biserica este despre
transcendent, nu despre
imanent. Predica preotului
este despre Hristos și mân-
tuirea sufletului, nu despre
sinuzitele politice transmise
de către politicieni. Biserica
este a credincioșilor și mân-
tuitoare, nu este a statului și
a absenței binelui. Politicie-
nilor nu le pasă că se com-
promite Biserica în ochii
credincioșilor prin politici
laice. 

Biserica este despre
Adevăr și veșnicie. Preotul
nu este propagandist politic,
ci mesagerul și călăuzitorul
Căii Hristice.

●


