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Legea cetățeanului vulnerabil din țara simpluluiLegea cetățeanului vulnerabil din țara simplului
consumatorconsumator

Cezar Adonis

Mihalache

TTitulatura este
greșită… Conținutul legii
este eronat… Publicul țintă
este total depășit la nivelul
de cuprindere… Și nu este
vorba despre o marjă, o
corecție a gradului de

eroare acceptată în cuprin-
sul unei legi… Ci totul tre-
buie schimbat! În fapt,
Legea consumatorului vul-
nerabil nu își va mai avea
rostul… Pentru că, într-o
țară victimă a aberațiilor
genocid ale măsurilor gu-
vernamentale, nu vor mai
exista tocmai cei vizați: con-
sumatorii vulnerabili… Nu ei
ca parte, fie și marjă
aproximată din populație, ci
ei ca populație în întregul ei.
Pentru că întreaga țară este
pe cale de a deveni masa
unei națiuni vulnerabile… Și
nu doar la nivel de con-
sum… Ba, în intervalul
rămas între promulgare și
publicarea în Monitorul ofi-
cial al țării vulnerabilizate,
legea ar putea deveni de-a
dreptul caducă… Și nu va
mai putea fi nici măcar
îmbunătățită prin adăugarea
unor noi categorii de con-
sumatori vulnerabili… Nu va
fi suficient…

Realitatea este că,
în mersul actual al acțiunilor
și măsurilor guvernanților
contra unei națiuni întregi,
vom avea nevoie de o Lege
a cetățeanului vulnerabil…
Și care ar trebui 
chiar să devină capitol
constituțional… Drepturile și
libertățile cetățeanului vul-
nerabil parte din constituția
unei țări tot mai fragile…
Vulnerabilă în a-și 
pierde identitatea… Nu-
mele, definirea biologică
poate și reședința de pe
acte, dar, mai ales,
apartenența la identitate
națională… Vulnerabilă, prin
impunerea excluziunii san-
itare în defavoarea

nevaccinaților, în a-și pierde
dreptul, nu doar de, ci la
existență, de manifestare,
de acțiune, de exercitarea a
libertății de a lucra acolo
unde vrea… O națiunea
împiedicată în a mai avea
chiar cetățeni cu normă
întreagă… Cu drepturi și
beneficii în propria țară, 
prin posibilitatea limitării

exercitării unor minime, nu
drepturi, ci necesități de
bază, doar în anumite zile
ales săptămânii…

Acum, vulnerabili-
tatea este vizibilă la nivelul
facturilor de energie… De
fapt, suntem în plină acțiune
speculativă (dej’, metehnele
vechi ale premierului), în
care consumatorii sunt
blocați prin contracte în a
plăti tot mai scump în viitor,
la prețuri exorbitante ce pot
fi mărite oricând, în vreme
ce mafia de guvernare, dar
și companiile de furnizare,
se pregătesc de livrări (de
exemplu, gaz) din import, în
același viitor imediat, la cele
mai mici prețuri de furnizare,
care nu se vor reflecta însă
în facturile individuale ale
cetățeanului vulnerabil, ci
printr-o diferență ce va fi
împărțită, ca beneficii, între
companii (profit) și stat (bani
în plus din accize și acel tva
pe care premierul refuză să-
l reducă tocmai pentru a
asigura funcționarea aparat-
ului guvernamental, grație
încasărilor la buget).

România nu mai
este un stat în care con-
sumatorii vulnerabili riscă să
devină o masă atât de
consistentă încât să nece-
site o lege a lor… O
fățarnică protejare pentru că
totul va fi pe același calapod
al tergiversării imputării plății
unor costuri care nu ne
aparțin… Dar din care se
înfruptă mafiile politice, dar
și clanurile de guvernare și
guvernanță…

România a devenit
deja o țară a cetățeanului
vulnerabil… Cu embleme și

însemne de județe și
reședințe segregaționiste
care incită la violență… Cu
steme de orașe, precum cel
al Ordoheiului, nu doar se-
cuiesc, ci de-a dreptul sece-
sionist, în care ura secuiului
(și nu doar cea „literar-
publicistică), afișată și
promovată prin matrapa-
zlâcurile maghiarimii
politice, transformă stindar-
dul acelui provocator „cu
arma în mână” în însemn
heraldic… Unul în care nu
capul ursului străpuns de
sabie ar trebui să ne
șocheze, ci inima pusă în
vârful ei, ca mesaj al
următoarei „specii” ce tre-
buie eliminată… Pentru că
asta am devenit noi pentru
politicieni, și nu doar cei ai
pelagrei iredentiste
maghiare, ci pentru toată
clasa politică, de guvernare
ori de asistență și hibernare
din parlament și din castele
locale ale „aleșilor”… O
„specie” căreia i se dictează
și care trebuie să accepte
condițiile… Și nu pentru vi-
itorul ei, ca șansă de
supraviețuire în timp, ci pen-
tru minima subzistență de
acum… Pentru că nația
română de mâine este deja
scoasă din calculele acestor
otrepe, mercenari, trădători,
vânzători și jivine politice și
de guvernare…

Și, de fapt, nici
măcar o Lege a cetățeanului
vulnerabil nu va mai fi
suficientă… Pentru că nu va
mai fi vorba doar despre
cetățeanul consumator de
servicii… Ci de cel regle-
mentat, înregimentat, în-
corsetat coercitiv (sanitar,
financiar, existențial) și, în
curând, desprins din drep-
turile lui de apartenență, nu
doar la consumul unor ser-
vicii și resurse ce-i aparțin
de drept, ci la propria identi-
tate și drept ca națiune…

●

Suntem după cum ne bate vânSuntem după cum ne bate vân--
tul altora…tul altora…

Ion

Petrescu

LL-am cunoscut pe lo-
cotenent-colonelul Gheo-
rghe Magherescu, apropiat
de el, care prin confesiunile
sale mi-a confirmat intuiția că
Antonescu a fost și a rămas,
până în ultima clipă, un om
singur. Pe (ex)Regele Mihai
I l-am întâlnit în trei
împrejurări, două la Palatul
Elisabeta și una la o întâlnire
cu absolvenți români ai
Colegiului de Studii
Internaționale de Securitate
din Bavaria. La întâlnirea din
biroul său l-am întrebat – eu
fiind atunci colonel activ al
Armatei României – cum a
primit gradul de mareșal. A
zâmbit și mi-a relatat că gen-
eralul Ion Antonescu trebuia
să aibă în subordine
feldmareșali germani (de-
sigur teoretic), și atunci urma
să primească gradul aferent
misiunii de eliberare a
Basarabiei și Bucovinei de
Nord, de sub sovietici. Cum
regele nu avea un grad su-
perior generalului a primit
primul însemnele de
mareșal, ulterior el fiind
acela care l-a înălțat în grad
pe Ion Antonescu. Ca militar
am fost surprins, dar am
înțeles contextul unor
asemenea decizii succesive,
la nivel înalt. La 77 de ani de
la arestarea Conducătorului
României suntem forțați să
acceptăm lecțiile de
învățământ istoric ale te miri
cui trăiește prin nordul
moldovean al țării noastre,
fiind fratele noului am-
basador român peste
Ocean: „Regele a fost bun.
Conducătorul Statului, re-
spectiv Ion Antonescu, ni-
cidecum”. Realitatea este
alta, adevărul pe la mijloc și
fiecare dintre cele două
personalități a avut pe ici, pe
colo, și umbre și lumini. „In-
famul Pact Ribbentrop-Molo-
tov, semnat la 23 august
1939, a reprezentat în-
ceputul tragediei Europei, un
moment care a deschis
calea unor abuzuri fatale și a
sfâșiat teritorii prin împărțirea
Europei Centrale și
Răsăritene în sfere de
influență”. Întrebarea
firească a încă 20.000.000
de români în viață, de bună
credință, majoritatea trăitori
în țară, unii de ani buni pe
afară, este ce au făcut

președinții postdecembriști
Ion Iliescu, Emil Constanti-
nescu, Traian Băsescu și
Klaus Iohannis, pentru ca
România să aibă sprijinul
internațional necesar pentru
ca să refacă pașnic teritoriul
interbelic al țării?

– unul nu a vrut să-i
supere pe sovietici;

– altul a cedat Insula
Șerpilor;

– unul a oferit
pașapoarte românești;

– cel din urmă tot
așteaptă să ceară Chișinăul
reunificarea…

Suntem după cum ne
bate vântul altora, nu după
cum știm că a fost istoria…
Măcar Ion Antonescu a co-
mandat plutonul de execuție,
gest în urma căruia nimeni
nu-l poate șterge din cartea
istoriei naționale. Am vizitat,
cu ani în urmă Muzeul Holo-
caustului, din Israel, ca invi-
tat al Forțelor de Apărare –
Tzahal. Am pășit în toate
încăperile și nu am văzut
nicio referire la România,
deși mă așteptăm să am
parte de imagini și mărturii
dureroase. Cu israelienii dia-
logul trebuie să fie ca și cu
americanii, sau cu rușii.
Franc, fără prejudecăți.

Trăim în anul 2021,
la 77 de ani de la încheierea
regimului antonescian – așa
cum a fost el – și a iluziilor
regale, dar puterea era sută
la sută la sovietici.  După alți
trei ani, la finele lui 1947, ex-
Regele Mihai I pleca, în
viață, dincolo de hotarele
ciuntite ale țării. Ciuntite de
Moscova. Cred că este tim-
pul ca despre Regele Mihai I
al României și Mareșalul Ion
Antonescu să se scrie cu
echilibru, fie și pentru că au
purtat amândoi, la un mo-
ment dat, o anumită cruce
aninată la gât. Unul a vrut
salvarea monarhiei, celălalt
a dorit și salvarea Țării, atât
cât se mai putea atunci și cu
cine mai accepta o alianță cu
țara noastră. Istoria
României nu a fost niciodată
scrisă de la Palatul nr. 1 al
puterilor politice trecătoare.
Și niciun cenzor, de tipul
fratelui ambasadorului
menționat, nu ne pune în ge-
nunchi, pe coji, la colțul
carpatin, doar pentru a face
frumos la un instantaneu fo-
tografic, cu cipilică.

●
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Pericolul instaurării unei dictaturi în România, realitate sau slogan politic?Pericolul instaurării unei dictaturi în România, realitate sau slogan politic?

Teo

Palade

ÎÎn mod normal nu aş
scrie despre dictatură. E un
subiect care oferă atâta
subiectivitate încât, de cele
mai multe ori, te întrebi pe
ce drum te afli. Pe poteca
îngustă şi singuratică a
adevărului sau pe calea
largă şi atât de aglomerată
ce duce spre ridicol.

În zilele acestea
confuze, am inventat o
sumedenie de dictaturi

De puţine ori dic-
tatura este declarată de-
schis. În mod obişnuit este
adânc îngropată în compos-
tul atât de variat şi de per-
misiv al „democraţiei”.
Aproape întotdeauna cei
care au dezbrăcat-o de zor-
zoanele specifice celei mai
autentice democraţii sub
care ea se ascunde şi i-au
expus public goliciunea
hidoasă au fost condamnaţi
pentru subminarea
sacrosantului statut demo-
cratic spre care pretindem
că aspirăm sau au fost
pedepsiţi pentru atentat la
statul de drept.

Întrucât mărul celor
care au trăit în condiţii de
dictatură reală a ajuns ridi-
col de mic, pentru cei 
mai mulţi dintre noi 
dictatura reprezintă o
noţiune abstractă, confuză,
identificabilă după semnele
incerte clamate de politicieni
aflaţi la guvernare sau, mult
mai des, de aspiranţii la put-
ere. Prin urmare, sunt puţini
cei care îi pot recunoaşte
adevăratele trăsături dar
sunt mulţi cei care, privind
prin geamul aburit al
realităţii, o arată cu degetul.

În zilele acestea,
atât de confuze şi cu
adevărul atât de profund
mistificat, am inventat o
sumedenie de dictaturi, nici
nu contează câte, fără să
înţelegem că dictatura este
una, atotcuprinzătoare în
oricâte părticele am încerca
s-o împărţim. 

Inventivi şi poate
împinşi de interesul de a as-
cunde sub cât mai 
multe cearceafuri goliciunea
adevăratei dictaturi, am de-
scoperit dictatura medicală,
dictatura sanitară,
dictatura Pharma,
dictatura majorităţii, dic-
tatura minorităţii, dictatura
străinătăţii, dictatura
băncilor, dictatura străzii,
dictatura parlamentului, dic-
tatura maselor etc.

De-ar fi să discutăm
numai despre dictatura
medicală, una atât de
actuală şi atât de devasta-
toare prin consecinţe, iată
ce afirma cu puţin timp în

urmă Geza Molnar, fostul
preşedinte al Societăţii
Române de Epidemiologie:
„Vă rog să mă credeți, nu
este dictatură medicală.
Sub acest aspect, medicii
ori că tac pentru că au mo-
tive, ori că sunt «yes man»
care aprobă niște anomalii
ce încalcă, cu multă putere,
atât drepturile omului, cât și
etica și morala, atât
medicală, cât și
administrativă”.

Profesorul Molnar
este convins că o adevărată
dictatură, pregătită de
marea resetare, e pe cale

de a deveni efectivă, dar cei
care o instaurează, etapă
cu etapă (pandemia fiind
una dintre etape), sunt
politicienii ce fac parte din
elita foarte subţire care con-
duce lumea: „Dacă nu vom
judeca această pandemie
sub aspectul deciziilor și
sub aspectul comportamen-
tului ca și o problemă
naturală, ca și boală
emergentă, vom ajunge la
toate nivelurile acelea de
abuzuri și excese care se
produc în întreaga lume, re-
spectiv în așa-zisa lume
civilizată europeană și nord-
americană, condusă de o
elită foarte subțire, de unu-
doi la sută. Aceste abuzuri
și excese pot fi explicate
foarte bine din punct de
vedere politic, în cadrul unui
concept de mare resetare.
COVID-19 este o boală care
are o mortalitate aparentă în
întreaga lume de 3,2. Și
spun aparentă pentru că nu
se cunoaște în mod real
câte infecții au existat și se
calculează la numărul de
infecții cunoscute. Pornind
de la acest lucru, vac-
cinarea a 70 la sută din
populația globului nu va fi
realizată niciodată. În
schimb, călărirea, ca să
spun așa, neacademic, pe
populație și impunerea cu
diferite reglementări absolut
neconstituționale, neetice și
imorale, fără nicio discuție
pune problema unei dicta-

turi”.
Dictatura în Româ-

nia?
Noi, românii, o

naţiune aproape ştearsă de
pe harta statelor cât de cât
importante ale lumii, cu
identitatea proprie pierdută,
fără interese majore în afară
de mulţumi cu plecăciune şi
a săruta cu evlavie mâna
stăpânului, nu facem decât
să ne abandonăm cu
inconştienţă acestei
tendinţe autocratice.

Poate fi vorba de-
spre încercarea de a in-
staura o dictatură în

România, fie ea şi de cat-
ifea? Desigur, părerile sunt
împărţite. Ele pleacă 
de la negarea categorică
susţinută, spre exemplu, de
profesoara de istorie Rox-
ana Rusin, în viziunea
căreia acum în România
numai semidocţii,
conspiraţioniştii şi cei
stăpâniţi de angoase şi-ar
putea închipui că trăim
altceva decât o democraţie
adevărată: „Amețiți de va-
porii unei libertăți prost
înțelese, românii se simt în
permanență amenințați: de
Bruxelles, de Occident în
general, de măsuri sanitare
care vin și contrazic tradiții
seculare. Și această con-
fuzie generalizată a devenit
un teren fertil pentru teorii
ale conspirației, iar adepții ei
nu sunt deloc puțini […] Ne
găsim în fața unui munte de
pseudoștiință, prejudecăți și
angoase, toate acestea
hrănite de un discurs înțesat
de termeni care scapă
înțelegerii oratorilor” şi până
la afirmaţia contrară şi
răspicată: „Din păcate,
astăzi, este o dictatură fe-
roce, este afectată serios
libertatea de exprimare,
este amanetat viitorul
României cu asemenea da-
torii” descrisă de Liviu Drag-
nea cu numai câteva zile în
urmă.

Cel mai bine ar fi să
judecăm cu mintea noastră,
demers în care ne ajută

politologul Christoph Stefes,
profesor la Universiateta
Colorado, din Denver, SUA.
Profesorul Stefes enumeră
trăsăturile esenţiale ale unei
dictaturi: „Cercetătorii au
identificat trei factori pe care
se bazează puterea
regimurilor autocratice.
Acestea sunt legitimare,
represiune şi cooptare.
Aceşti trei piloni se află în
relaţie de interdependenţă
şi formează, atâta timp cât
se află în echilibru, soclul pe
care se ridică liderul”.

Tot politologul Ste-
fes explică pe înţelesul nos-

tru cum se manifestă în
viaţa societăţii fiecare dintre
aceşti „piloni” ai dictaturii:

Legitimarea. „Cel
mai mare efect asupra
menţinerii la putere a unui
lider autoritar sau a unui
regim nedemocratic îl are
legitimarea. În vreme ce
orice guvern democratic
este legitimat prin alegeri,
într-o dictatură potentaţii tre-
buie să se legitimeze ei
înşişi”. Legitimarea este
cheia succesului, mai spune
Stefes.

Represiunea. „In-
terzicerea şi reprimarea
oricărei opinii divergente
constituie un instrument
mult mai puternic […] Din
timp în timp, se 
acţionează  dur împotriva
demonstranţilor iar politi-
cieni de opoziţie sunt
aruncaţi în închisori. Opri-
marea are însă loc cel mai
adesea mascat. De exem-
plu, ziarişti incomozi sunt
târâţi în nenumărate pro-
cese pentru calomnie. O
altă metodă este trimiterea
organelor fiscale în control
la organizaţiile care critică
regimul” Teama reprezintă
instrumentul de forţă al
reprimării. O societate
bazată pe teamă, iată
esenţa dictaturii!

Cooptarea. „Prin
cooptare se înţelege înregi-
mentare în schimbul unor
privilegii. Oamenilor li se
propune să se alăture

regimului şi să profite astfel
de pe urma lui. Pe solidari-
tatea astfel creată se
sprijină puterea dictatorului
care a distribuit privilegiile.

Vi se pare că
seamănă cu ceea ce se
întâmplă de o bună bucată
de timp în România?  Sunt
liderii noştri legitimaţi prin
alegeri netrucate? Sunt
reprimate, uneori pedepsite
cu închisoarea, opiniile în
contradicţie cu linia oficială?
Sunt politicienii opoziţiei
aruncaţi în puşcării? Li se
fabrică procese de calomnie
ziariştilor? Sunt trimise or-
ganele de control la
organizaţiile care critică
regimul? Au privilegii cei
care se alătură regimului
politic la putere? Împarte
preşedintele privilegii? Se
sprijină prin aceste metode
puterea liderului? Este
teama, impusă de regim,
prezentă în viaţa fiecăruia
dintre noi?

Dacă da, atunci ne
îndreptăm spre dictatură.
Dacă nu, nu. Răspunzând
la întrebările de mai sus pe
baza experienţei proprii,
fiecare dintre noi poate de-
cide dacă pericolul
instaurării unei dictaturi în
România este real sau dacă
el este folosit doar ca slo-
gan politic de către opoziţie.

Tot politologul amer-
ican Stefes afirma deschis,
surprinzător poate pentru
cei mai mulţi, că „în aproape
fiecare a doua ţară a lumii,
la putere se află un regim
autoritar” Deci, în jumătate
din statele lumii ar fi
prezentă, într-o formă sau
alta, dictatura. Spre care
jumătate se îndreptă Româ-
nia?

Nimeni nu poate
nega că politicianului român
îi convine acest climat. El se
simte bine cu puteri
aproape discreţionale, cu
reacţia populară limitată
până spre desfiinţare, cu
oponenţii politici hăituiţi de o
justiţie aservită, cu populaţia
înspăimântată de organe
ale puterii nesătule de
amenzi.

Şi exemplele sunt
nenumărate. Alegem numai
unul: Dacă la un festival
muzical la care participă ca
spectator prim-ministrul
este permis să fie laolaltă,
fără nicio restricţie
suplimentară, până la
75.000 de persoane iar la o
manifestaţie publică de
protest împotriva guvernului
condus de acelaşi premier
numai 500, unde e
democraţia? Sau, cât de de-
parte ne aflăm de dictatură?

●
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Teoria raselor, eugenia (teoria sănătății ereditare) Teoria raselor, eugenia (teoria sănătății ereditare) 
și făurirea supraomului prin selecție…și făurirea supraomului prin selecție…

Radu

Golban

UUnul dintre cele mai
răspândite mituri constă în a
considera că, odată cu pro-
cesul medicilor de la Nürn-
berg, teoria raselor, eugenia
(teoria sănătății ereditare) și
făurirea supraomului prin
selecție artificială au devenit
un capitol încheiat al istoriei.
Procesul le-a fost intentat
unor oameni de știință care,
călăuziți de convingeri
eronate cu tentă nazistă –
bazate pe darwinism social,
pe curentul new age și pe
încrederea oarbă în tehnică
–, au provocat moartea a
mii de oameni. Dar, prin
pedepsirea celor care au
ucis în numele științei, au
fost scoși din circulație doar
făptașii, nu și armele lor:
știința și sponsorii.

„Deși nu încape
îndoială că o politică
eugenistă radicală va
rămâne, mulți ani de-acum
înainte, imposibilă din punct
de vedere politic și psiho-
logic, pentru UNESCO va fi
totuși important să con-
tribuie la verificarea cu
maximă atenție a problemei
eugeniste, informându-i pe
oameni cu privire la chestiu-
nile care decurg din ea,
pentru ca multe lucruri ce
par de negândit azi să poată
fi măcar gândite din nou la
un moment dat.”

Aceste cuvinte nu-i
aparțin vreunui savant
nazist de pe banca
acuzaților, ci lui Julian Hux-
ley însuși, primul director
general al UNESCO. Cu
asemenea opinii, biologul,
filozoful și scriitorul britanic
– eugenist de frunte al țării
lui – nu ar fi scăpat de
ștreang la Nürnberg. Totuși,
în calitate de transumanist
convins, el a lucrat nestân-
jenit, până la sfârșitul vieții,
la înfăptuirea ideii lui fetiș,
exprimată în deviza: one
world, one faith. Deviza – al
cărei sens nu e departe de
Ein Volk, ein Reich, ein
Führer [Un popor, un Reich,
un Führer] – s-a bucurat de
succes, de vreme ce pro-
motorul ei era susținut de
cele mai alese cercuri bri-
tanice și americane. Așa
cum notează prof. Paul
Weindling în studiul lui din
2012, intitulat Julian Huxley
and the Continuity of Eu-
genics in Twentieth-century
Britain1, Huxley a lucrat
mână-n mână cu
organizația de binefacere
Rockefeller, omniprezentă
în contextul pandemiei de
COVID-19 și al vaccinului
contra noului coronavirus. În
definitiv, familia Rockefeller

și-a dat toată silința să
finanțeze programe de eu-
genie încă dinaintea celui
de-al Doilea Război Mon-
dial.

Lista proiectelor lui
Huxley a fost lungă.2 I-au
stat alături intelectuali și
personalități de renume, ca
matematicianul și filozoful
Bertrand Russel sau John
Maynard Keynes. Uniți în
spiritul ideilor criminale for-
mulate de economistul en-
glez Thomas Malthus,
pentru care era de preferat
ca adulții să ucidă copii
decât să le asigure spațiu3,

ei au văzut în biologie și în
genetică mijloace moderne
de a netezi calea acestui fa-
natism al evoluției cu tentă
elitistă. Biologul evoluționist
Julian Huxley profețea că
ideea marxistă despre
revoluționarea societății va
fi sortită eșecului în lipsa
unei „componente biolog-
ice“. Generații întregi de
elevi au înțeles din Brave
New World, cartea fratelui
său Aldous, ce componentă
biologică avea în vedere sa-
vantul. Convingere pe care
nu i-o putem lua în nume de
rău acestei dinastii intelec-
tuale dacă ne gândim că, în
a doua jumătate a secolului
al XIX-lea, bunicul celor doi,
Thomas Huxley, trecea
drept „buldogul lui Darwin“.
Nu știm azi dacă bunicul și-
a luat din opiu – substanță
tolerată la vremea aceea –
forța de a modela o soci-
etate construită pe baza
selecției naturale dar-
winiene sau dacă numai Al-
dous, vizionarul autor pe
jumătate orb, avea o
slăbiciune pentru LSD. Nu
știm nici de ce această fam-
ilie și-a atribuit, de-a lungul
mai multor generații,
inspirația divină de a ame-
liora biologic omul. Pe de
altă parte, e de înțeles că
fratele Julian își făcea griji
pentru sănătatea familiei
sale și că extrapola aceste

griji la scara umanității, în-
trucât, pe lângă darwinism,
în clan avea mare trecere și
concepția mizantropică a lui
Malthus despre suprapopu-
larea pământului.

Nu e de mirare că
geniul și nebunia sunt
îngemănate: următorul aliat,
fratele Sir Andrew, a obținut
premiul Nobel pentru
medicină. Ce coincidență
fericită că, prin modelul
Hodgkin–Huxley, acest bi-
olog, și el un spirit luminat,
a deschis drumul de-
scoperirii unui vaccin atât de
important pentru noi: vac-

cinul contra coronavirusului!
Modelul său matematic
servește la înțelegerea
modului de funcționare a
neuronilor care eliberează
dopamină și a modului în
care stochează dopamină
gena VMAT2. Revista
americană de specialitate
The Scientist4 a publicat re-
cent un amplu articol despre
relevanța acestei gene pen-
tru COVID-19 și despre
posibilele consecințe neu-
ronale ale bolii. Unii savanți
consideră că gena afectată,
VMAT2, ar fi responsabilă,
printre altele, de credința în
Dumnezeu, motiv pentru
care ea este cunoscută și
drept „genă a lui Dum-
nezeu“. Alții privesc lucrurile
mai lucid și atribuie 
genei controlul asupra a
numeroși neurotransmițători
din creier, care, la rândul
lor, controlează conștiința,

conștiința de sine,
experiențele de natură
emoțională, frica,
imaginația, motivația etc.

În principiu, e vorba
de zone ale creierului uman
care, grație extraordinarelor
realizări științifice ale fraților
Julian și Andrew, pot fi, la
nevoie, supra- sau subsolic-
itate; cu alte cuvinte, omul
de mâine poate fi ameliorat
biologic astfel încât să de-
genereze la stadiul unui an-
imal de muncă înapoiat sau,

binecuvântat cu sclipiri de
geniu, să elaboreze o nouă
colecție de animale din pluș
pentru Bill Gates.

Fiind probabil mai
puțin talentat decât ceilalți
doi, Aldous vorbea în ter-
meni simpliști despre ame-
liorarea unor embrioni care,
alimentați cu o cantitate
redusă de oxigen, urmau să
devină o castă de muncitori
cu inteligență limitată. Cu
asemenea frați glorioși,
vizionarul Aldous își cam
pierde consistența. Nici
urmă, la el, de vreo critică a
ideilor mizantropice și a

eforturilor asidue depuse în
vederea tehnicilor de in-
ginerie genetică. În spiritul
acestei bizare dinastii ani-
mate de fetișul reducerii
populației, Aldous are totuși
meritul de a fi făcut o
profeție remarcabilă: con-
trolul demografic, spunea el
în anii ’60, ar putea fi
înfăptuit într-o zi prin
medicamente. Acest
strălucit utopist a avut
inspirația să prevadă, în
umbra celor doi savanți cre-
atori de monștri, pilula
anticoncepțională.

Tocmai elitele aces-
tei lumi, care, prin succe-
siune dinastică, s-au
dedicat trup și suflet reduc-
erii populației, se înhamă
acum, invocând protejarea
vieții, la producerea unui
vaccin contra coronavirusu-
lui. Din acest punct de
vedere, ura față de oameni
– instituită pseudoștiințific,
alimentată de malthusian-
ism și modelată de teoria
darwinismului social – este
resortul iubirii de semeni,
care pretinde că apără
lumea de un nou tip de
gripă.

Nici prof. dr. Klaus
Schwab, fondatorul Foru-
mului Economic Mondial, nu
poate fi suspectat de genial-
itate sau de originalitate. În
ciuda aerului curat de la
Davos, Schwab, care a stu-

diat între altele inginerie
(construcții de mașini), i-a
imitat cu atâta fervoare pe
eugeniști în dezbaterile de-
spre transumanism, încât e
lesne de înțeles de ce speră
la mai multă inteligență prin
intervenții asupra biologiei
umane. Dacă ne luăm după
el, ne aflăm literalmente în
pragul celei de-a patra
revoluții industriale, care, de
data aceasta, ar viza mai
degrabă omul decât
mașinile și ar face să
dispară granițele biologice.
Având în vedere abundența
de texte pe această temă
semnate de frații Huxley și
de alții, Schwab ar fi trebuit
să se ocupe de protecția
mediului în loc să consume
hârtie pentru cartea lui The
Great Reset.

Pentru dl Bill Gates
e valabil același criteriu în
ce privește revoluția
tehnologică și socială din
timpul pandemiei și de după
ea. De aceea se pune între-
barea: de ce tocmai acest
atelaj de elite, îngrijorate de
evoluția demografică, caută
să ne deschidă ochii și să
ne apere de o afecțiune res-
piratorie eventual gravă?
După toate aparențele,
revoluționarii nu se
mulțumesc cu un vaccin
susceptibil să prevină o
mortalitate oricum scăzută.
Nu e clar de ce think tank-
urile unor secte
evoluționiste – care promit
raiul pe pământ prin amelio-
rare genetică – văd într-un
vaccin menit să ne apere de
o viroză un potențial pentru
noi forme de viață.

Singura explicație ar
fi că frica de virus – o frică
indusă – oferă șansa
istorică unică de a-i feri pe
oameni de tuse și, în același
timp, de a-i lipsi genetic de
ceea ce face lumea cu
adevărat frumoasă pentru
noi, masele: liberul arbitru.

Pentru ca un
asemenea fetiș evoluționist
cu accente new age,
întreținut de analiști, fundații
și savanți, să nu-i răpească
genetic omului talentul, arta,
cultura, spiritualitatea și lib-
ertatea intelectuală, el se
cuvine criminalizat ca
mișcare teroristă și con-
damnat așa cum au fost
condamnați cândva la Nürn-
berg zbirii regimului nazist.
Cu mica diferență că, azi,
acuzații nu ar încăpea pe o
bancă, ci ar umple un întreg
stadion. 

.
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Pe câți forinți grăita izvorul (unguresc) de limbă „literară”?…Pe câți forinți grăita izvorul (unguresc) de limbă „literară”?…

Cezar Adonis

Mihalache

MMai urmează încă
un „reper” istoriografic
preparat de iștvanii ăștia
atât de iubitori de țară
(ungurească) și suntem
aranjați definitiv… Scoși din
istorie în batjocura, nu a
lumii întregi, ci al propriului
nostru dezinteres… Un
punct, nici măcar de
cotitură, ci de definire drept
referința zero în istoria și
civilizația noastră… Pentru
că atât le-a mai rămas im-
postorilor să ne atârne de
gât… O altă descriere
„găsită” de vreun inventat
institut de al lor, unguresc,
de cercetare (sic!) a
noastră, în care să (ne) doc-
umenteze prezența dacică
prin condeiul unui cronicar
hun (!), evident, după
descălecarea lor și
buchisirea se sub șeaua ie-
pelor a scrierii cu „litere ro-
mane în grafie
ungurească”…

Deja, pe zona
lingvistică, prin portița unei
scrieri religioase vechi, ni s-
a pus de un boț de
mămăligă aniversar… Pen-
tru că, nu întâmplător, chiar
de Ziua Limbii Române, o
mămăiță dintr-un institut un-

guresc a dat cu „izvorul”
marii ei descoperiri în
zeama feisbucistă, direc-
torul Institutului de Cercetări
al Românilor de Pretutin-
deni din Ungaria, Mária
Berényi, transmițându-ne
revelația (personală) despre
un așa-zis prim text literar
românesc (referința de „lit-
erar” fiind atașată doar pen-
tru a-l strecura în fișetul
nostru lingvistic)…

Sigur, descoperirea
ar fi fost formidabilă,
încântătoare… Un prim text
înaintea acelora pe care le
știam ar fi fost o dovadă a
întinderii limbii… Doar că
duduia ne-a pus la
dispoziție un text de uz bis-
ericesc, aproape de nimeni
știut, indexat la Biblioteca
Naţională „Széchényi” din
Budapesta, deformarea
datelor venind din felul în
care ni s-a croșetat
povestea…

Astfel, primul text lit-
erar românesc ar fi, după
impostorii de acolo (dar și
cei de aici, nu mai puțin
vinovați, filologi ori lingviști
de sertar ce rămân adesea
doar cu cei doi dinți din față
ai șoricelului de bibliotecă,
neștiind precis pe unde au
documentat ceea ce au
lăsat într-un sertar închis de
atâtea decenii că s-au pier-

dut și cheile), așadar, ni se
documentează că primul
text literar românesc a fost
scris cu alfabet roman în
grafie ungurească…

De fapt, „Fragmentul
Todorescu” (nume dat după
cumpărătorul textului, care
l-a achiziționat imediat după
descoperirea paginilor, în
1911), la care se face
referire, poate fi considerat
cel mai vechi text scris cu
alfabet latin apărut la noi,
despre care avem
informații, el fiind o „Carte
de cântece” (1570-1573), o
culegere de cântece reli-
gioase calvine traduse din
maghiară. Zece imnuri reli-
gioase traduse din
maghiară, cel mai probabil
pentru românii care
trecuseră la acea vreme la
Reformă. Este posibil chiar
să fi fost doar o lucrare de
probă, tipărită fie la Cluj (ed-
itor maghiar), fie la Oradea
(editor sas), analiza
lingvistică a textului 
cu formă săseasco-
ungurească sugerând că
traducătorul nu a fost
român. De aceea, fragmen-
tul nu poate fi catalogat
drept „cel mai vechi text lit-
erar al românilor scris cu al-
fabet latin” (cf. Máriei
Berényi), ci poate cel mai
vechi text scris cu alfabet

latin apărut la noi (despre
care se știe până la acest
moment). Și nu este parte
„dintr-o scriere românească,
tipărită cu litere latine şi or-
tografie maghiară” (așa cum
l-a prezentat șefa institutului
de la Budapesta chiar de
Ziua Limbii Române), ci o
traducere a unor cântece
religioase maghiare (sursa
de inspirație fiind antologia
lui Gergely Szegedi,
Debrețin, 1562), într-o grafie
săseasco-maghiară.

Or, dacă eventualele
valuri de revoltă a unor
(măcar de ar fi și ei) câțiva
filologi, lingviști sau profe-
sori de la țară, ce-și mai
iubesc limba, vor trece, dar
bolovanul azvârlit de acești
grofi ce nu au loc de limba
noastră, de istoria, de
credința noastră ortodoxă,
va rămâne ca o „pravilă” de
referință, apoi nu va trebui
să ne mai mire nimic din
ceea ce va urma. Nici
măcar o viitoare cercetare
în care să ni se „docu-
menteze” că limba română
este un dialect unguresc al
scrierii cu litere latine în
grafie de grofi!…

Din acel moment, nu
doar limba ne va rămâne pe
veci în adâncuri cufundată,
ci noi, cu totul, vom fi înecați
departe de țărmurile vetrei

noastre izvorâtoare de mir
de limbă și istorie… Iar sin-
gura salvare va fi cea a
speranței ca impostorii grofi,
cu aserțiunile ce le stau pe
limbă, a existenței lor cel
puțin dimpreună cu dacii, să
se ia la cuțite cu năpârcile
evreiești care s-au trecut la
rândul lor (ce-i drept, cu
multe decenii înaintea gro-
filor de limbă latino-
ungurească) într-un mare
dicționar ca prezență
predacică pe pământurile
noastre…

Și poate că Acade-
mia Română, dincolo de
cuvântările frumoase, ar tre-
bui să-și facă timp să dea cu
aceste otrepe de zidul
documentării științifice… Alt-
minteri, orice vorbă frumos
spusă va rămâne doar un
cuvânt patriotard… Și să nu
ne trezim că și acesta va
trebui tradus ca 
dialect în grafia ungurească
precreștină...

●

Măreția olimpiadei și micimea politicii noastre postdecembristeMăreția olimpiadei și micimea politicii noastre postdecembriste

George

Petrovai

DDe ce într-o parte
„măreție” și în cealaltă
„micime”? Pentru că exact
așa se prezintă lucrurile (și
nu azi sau de ieri, ci de peste
trei decenii, adică de când
pretinșii noștri cârmuitori, de
toate orientările și ideologiile
imaginabile, au devenit tîl-
hari, trădători și necalificați de
talie mondială, punând defin-
itiv România pe butucii unei
colonii moderne și cu ifose
democratice): Olimpiada, mai
presus de campionatul mon-
dial de fotbal și de oricare altă
întrecere planetară, rămâne
cea mai importantă con-
fruntare sportivă a zilelor
noastre de-a-ndoaselea (cu
cârmuitori pungași și/sau se-
nili, cu istoria contrafăcută și
minoritatea LGBT
atotputernică, cu educația de
râsul curcilor și
descurcăreala de plânsul
celor mulți și amarnic
umiliți/nedreptățiți, cu tot mai
multe farmacii și sănătatea
oamenilor din ce în ce mai
precară, cu pandemia care
nu se mai termină, căci ea
este în momentul de față nu-
cleul politicii globalizante a
cartelurilor farmaceutice, și
cu enorme mase de cetățeni
fără discernământ, ba chiar
sfidători vizavi de esențialele
trebuințe moral-spirituale), iar

politica postdecembristă a
ăstora, nu doar în întregime
ruinătoare pentru grosul
românilor de astăzi și Dum-
nezeu știe pentru câte

generații viitoare (a nu se uita
că cercetarea, industria, agri-
cultura și transporturile sunt
muribunde și că, în mod fu-
nebro-firesc, pe drumurile
noastre se înregistrează
anual cel mai mare număr de
morți și răniți din Europa, că
școala și educația pe aceste
meleaguri au devenit, în ul-
timele trei decenii, o tristă și
statornică aflare în treabă, că
sănătatea cetățenilor se
joacă la ruleta politică, în
foarte multe cazuri și de către
avidele noastre cadre med-
icale, că pădurile sunt în con-
tinuare mătrășite, minele
închise și circa jumătate din
pământul sfânt al țării deja a

fost înstrăinat și, desigur, că
datoria externă a României,
aflată într-o demento-
ticăloasă dinamică, a ajuns la
peste 100 miliarde euro), ci

mai ales pentru faptul că 
politica dâmbovițeană este
nebăgată în seamă 
de marea politică
internațională, deși alde
Klaus Werner Iohannis și
Florin Vasile Cîțu, supranumit
Pîrțu, se dau peste cap să
facă pe placul sforarilor brux-
ellezi și americani.

De unde valabilitatea
spusei pentru cei mulți și cu
căpățânile în tembelizor:
Capul plecat mai lesne-l taie
sabia!…

Revenind la
Olimpiada de la Tokyo (care,
după cum se știe, din pricina
pandemiei s-a desfășurat de-
abia în 2021), merită cu vârf

și îndesat să vedem cam ce
legătură poate să fie între ea 
și dezastruoasa politică
r o m â n e a s c ă
postdecembristă. Din fericire,
această legătură nu este de
rang planetar, ci doar național
(asigurarea condițiilor materi-
ale și morale întru temeinica
pregătire a competitorilor
români pentru suprema con-
fruntare cu sportivii de pe
toate meridianele), că alt-
minteri, a se citi „dacă era în
puterea decizională a actu-
alilor politruci (ne)români”,
praf și pulbere se alegea de
cea mai grandioasă
competiție a pământenilor.

Concret, rezultatele
sportivilor români (totuși, un
lot destul de consistent) la
Olimpiada niponă sunt de-a
binelea penibile: o medalie
de aur și trei de argint, ceea
ce înseamnă poziția 46-47 în
clasamentul pe națiuni (la
egalitate cu Venezuela),
adică nu doar o rușinoasă
surclasare de către națiuni
mult mai mici (Cuba a
câștigat 15 medalii, din care
șapte de aur, Ungaria a
obținut 20, șase din ele de
aur, Croația – 8 medalii, Ser-
bia – 9, Slovenia – 5 etc.), ci
chiar de Kosovo (țărișoară
cam cât două județe
românești și cu mai puțin de
două milioane de locuitori),
care, cu cele două medalii de
aur, se află înaintea
României.

Știindu-se foarte bine
că România postdecembristă
a mers ca racul în absolut
toate compartimentele de ac-
tivitate, înclusiv în sport (cu
deosebire în sporturile de
echipă – fotbal, handbal,
volei, baschet, polo etc.), în-
trebarea legitimă este
următoarea: Care dintre actu-
alii politruci își va asuma re-
sponsibilitatea pentru acest
răsunător eșec și, încercat de
tardive remușcări, își va da
demisia de onoare,
dezvăluind totodată cu curaj
și demnitate publică
enormele carențe și potlogării
din principala fereastră a
românilor spre exterior?!

Absolut sigur că, în
nesimțitul stil ce
caracterizează politrucianis-
mul dâmbovițean (da, căci
totul azi la noi este la centimă
politizat!), în curând vom
asista la încheierea acestei
jenante  chestiuni în coadă
de pește: ba cu declarații pa-
triotarde și angajamente um-
flate în ceea ce privește
competițiile internaționale vi-
itoare, ba cu demisiile impuse
de trepăduși unor băgători de
seamă de rang inferior din
Comitetul olimpic, Federația
de fotbal și alte numeroase
organisme ale sportului nos-
tru la plesneală.
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