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„Binele, din punct de vedere

moral, este tot ceea ce se

potriveşte cu firea omenească.”

- Ioan Slavici

Informație, opinie și atitudine publicistică

Prioritizarea politică a informațiilor secrete…Prioritizarea politică a informațiilor secrete…

Cezar Adonis
Mihalache

LLa cât sunt de
scăpate lucrurile de sub
orice control prin Parlament
(inclusiv la nivelul unui
minim simț patriotic), nu ar fi
de mirare ca, în scurt timp,
să vedem și serviciile se-

crete „reorganizate”…
Transformate într-un soi de
agenții de informații secrete
și/sau clasificate cu benefi-
ciari prestabiliți politic…
Sigur, nu vor deveni „agenții
publice”, pentru că nu
cetățeanul de rând va fi in-
clus în rândul destinatarilor
de informații secrete, ci, pe
lângă cele guvernamentale,
unele politice locale… Iar
când însuși șeful comisiei
SRI din Parlament vine cu o
asemenea trăznaie, precum
propunerea de lărgire a lis-
tei beneficiarilor de
informații clasificate, prin in-
cluderea în acestea a pri-
marilor orașelor reședință
de județ, este clar că nu mai
există un control parlamen-
tar, ci unul strict politic. Și
atunci, de ce să nu punem
SRI să tipărească ediții prin-
ceps și limitate, limitate la
nivel de clasă politică (de
„aleși” între aleși, că doar nu
orice partid are dreptul la
astfel de date, nu?), să
editeze chiar un buletin ofi-
cial al informațiile clasifi-
cate… Măcar să știm un
lucru… Ba, poate unul în
maghiară, pe temele mult
prea „sensibile” pentru a ieși
din sfera utilizatorilor
prestabiliți, grofii locali ai
maghiaro-secuimii politice…

Și nu, nu este vorba
despre un analfabetism
funcțional (pe șleau, prostie,
fie ea și „in rem”) a unui in-
divid ajuns într-un loc total
nepotrivit pregătirii sale, pre-
cum șefia unei comisii de
control parlamentar al unui

serviciu secret, ci de o linie
trasată prin „firimituri” pe
care interesul politic să le
facă pierdute din pâinea
muncită de serviciile secrete
pentru a lăsa urmăritorilor
din clanurile din sfera
politică suficiente date pen-
tru a-și rezolva interesele
economice… Și nu numai…

A duce dară, și încă

în mod oficial, informația
secretă și/sau clasificată în
zona primarilor este o
acțiune aberantă și
periculoasă. Și nu doar pen-
tru că aceasta va ajunge în
mapele de lucru ale unor
funcționari nepregătiți,
neinstruiți, nici măcar puși
să semneze pentru accesul
la date clasificate, ci pentru
că informația secretă este
oficial politizată… Practic,
toți acești noi beneficiari
propuși pentru, nici măcar
accesul la cerere la aseme-
nea informații, ci primirea
directă de la SRI, pe tavă, a
unor informații esențiale,
eventual la mic dejunul
cvasipolitic cu masele de
consilieri locali, toți acești
noi destinatari sunt emina-
mente politicieni… Iar dacă
această modificare a Legii
privind siguranța națională
va fi făcută, în mod automat
vor urma și alte extensii „po-
litically correct”… Pentru că,
de ce doar primarii orașelor
reședință de județ să aibă
acces la astfel de informații
și nu și primarii ultimei co-
mune de sătuc, cătun?… Și
nu doar pentru orgoliul unor
primari de a fi în rând cu
aceia care au fost și ei tot
doar niște aleși locali, ci
pentru cumulul de sporuri ce
va însoți lecturarea unor
asemenea informații.

Și da, poate că
putem sta în parte liniștiți,
pentru că mulți primari nu
vor înțelege, nu vor avea, nu
vor știi ce să facă ori cum să
„monetizeze” astfel de

informații, dar se vor găsi
alții pe lângă ei… Chiar
dacă scopul va fi mascat
prin înființarea prin primării
a unor compartimente de
GDRP al informațiilor se-
crete și/sau clasificate…
Pentru că aici nu mai este
vorba doar de încercarea de
a politiza informațiile clasifi-
cate, ci vorbim despre o

acțiune fățișă de prioritizare
strict politică a informațiilor
practic declasificate parla-
mentar… Și cum vor fi oare
redefinite și sancționate
utilizările abuzive ale
informațiilor secrete ajunse
pe mâna primarilor, con-
silierilor, sau poate, înaintea
acestora, chiar pe mâinile
amantelor primarilor? Vor fi
considerate ca incidente de
securitate națională sau in-
cidente minore de servi-
ciu?… Ori este vorba poate
chiar despre asigurare „a
priori” a unei certe compro-
miteri a unor informații prin
„listarea” acestora către uti-
lizatori politici, precum pri-
marii? Sau, dimpotrivă,
pornind tocmai de la legitim-
itatea înființării unor compo-
nente de supraveghere a
informațiilor secrete în
primării, vom asista, de fapt,
la o acțiune „sub acoperire”
pentru a asigura intrarea
unor ofițeri SRI în
primării?… Eventual ca le-
gitimi funcționari de primărie
pe componentele de securi-
tate… Ar fi însă prea ten-
tant, prea o acțiune tematică
în interesul cetățeanului și a
țării… Și prea riscantă în
cele din urmă…

●

Guvernul de coalițieGuvernul de coaliție

Mihai
Batog-Bujeniță

ÎÎntr-o ţară europeană
unde democraţia este dogmă
fundamentală a moralei sociale,
în mod cât se poate de demo-
cratic a fost aleasă, prin vot uni-
versal, o coaliţie pentru a prelua
conducerea din mâinile
hrăpăreţe ale unei formaţiuni
politice care nu respecta nici pe
departe valorile de referinţă.
Poporul era extrem de fericit
fiindcă, în sfârşit, forţa dreptului
învinsese dreptul forţei. Desigur
nu chiar acestea erau gândurile
poporului, însă propaganda de
partid implementase atât de
adânc ideea încât fiecare votant
credea că îi aparţine. Era, hai
să fim sinceri, o mare victorie
ideatică! 

Ei bine, acum, o coaliţie
formată din partidul galben, par-
tidul albastru şi partidul verde
dădea speranţă şi certitudine că
ţara se afla, în sfârşit, pe drumul
glorios al civilizaţiei occidentale.
Aşa spuneau toţi conducătorii
acestei coaliţii, ignorând faptul
că în realitate partidul roşu,
numit şi ciuma roşie, obţinuse,
nesimţiţi ce mai, majoritatea în
alegeri! În aceste condiţii prin-
cipiile democratice fură lăsate la
o parte şi coaliţia porni să lu-
creze pentru fericirea poporului.
Formarea guvernului a fost
prima piatră de încercare, una
care a cam zgâlţâit unitatea de
monolit a nobilei coaliţiei fiindcă
era vorba de ministere şi alte
posturi de unde venea
adevărata forţă a oricărei
guvernări, respectiv banii! Nor-
mal, panarama a devenit re-
pede publică, dar până la urmă,
prin distribuirea proporţională a
posturilor producătoare de ben-
eficii problema a fost depăşită.
Nici nu a contat faptul că au mai
fost create două funcţii de vi-
ceprim ministru, cinci ministere
cu costurile aferente şi câteva
zeci de agenţii guvernamentale
cu personal adecvat foarte bine
remunerat. De fapt nici nu con-
tau costurile deoarece acestea
erau asigurate de la buget. Ori
bugetul, se ştie foarte bine, pen-
tru aşa ceva e necesar…

Pentru a menţine totuşi
economia pe linia de plutire,
una de avarie, prim-ministrul re-
curse la împrumuturi externe
uriaşe cu dobânzi la fel. Se pre-
coniza că în anii următori ni-
meni nu va observa manevra,
mai ales că se renunţase urgent
la mărirea salariilor sau a pen-
siilor, deoarece fuseseră pro-
puse de numita „ciumă roşie”
pe vremea dictaturii ei, iar acum
era cu adevărat libertate şi
prosperitate. Guvernul, să nu
uităm, absolut democratic, în-
cepu să dea tunuri cu o volup-
tate firească având în vedere că
nu mai avea cine să-l

strunească însă spre deosebire
de anteriorul împărţea
caşcavalul, frăţeşte, adică
numai cu preşedintele nu şi cu
amărâţii de baroni locali cum
făcuse ciuma roşie. Din această
cauză, se şi mândrea nespus
atunci când preşedintele îl
numea: „guvernul meu”! Eee,
altă viaţă! Doar că la un mo-
ment dat prim-ministrul bagă în
buzunarul propriu ceva mai
mult decât i se cuvenea. O
sprânceană ridicată de
preşedinte îl debarcă din poziţie
şi îl trimite lefegiu ca preşedinte
al Camerei. Naşpa! În locul lui
vine un flăcău cu un dosar bine 
conturat de infractor
internaţional, deci un supus fără
drept de a crâcni. Perfect! Tre-
burile merg strună până când
noul prim-ministru dă cu mâna
de nişte miliarde pe care le îm-
parte, aparent, în teritoriu. Mai
precis în teritoriul controlat de
galbeni, plus cel de sus! Ener-
vat partenerul de albastru aplică
o lopată metaforică în ceafa
primului, iese de la guvernare şi
ameninţă cu o moţiune de
cenzură aliindu-se cu un partid
din opoziţie, unul de culoare
roşcată! Jale! Prim-ministrul
cade în genunchi în faţa
binefăcătorului şi îi pupă
pantofii, dar nu numai!
Sprânceana atotputernică se
ridică din nou! Sunt scoase nis-
cai dosare de prin sertarele ser-
viciilor şi se face niţel curent cu
ele. Concomitent şeful ciumei
roşii este chemat la picioarele
tronului. Vine fiindcă are şi el în
cârcă nişte dosare, iar când
pleacă este mai uşor cu exact
greutate acestora. Fostul prim-
ministru se vânzoleşte cam ner-
vos întrucât se vede vizat de o
reformă internă, cu alte cuvinte
zburat din funcţia de preşedinte
al partidului. Se porneşte caval-
cada unor congrese de partid,
se înregistrează o
spectaculoasă isterie la cel mai
înalt nivel însă deasupra tuturor
pluteşte sprânceana cea
vestită, despre care se spune
că este absolut echidistantă.
Mă rog, se spune… Cert este
că învingător iese pudelul
prezidenţial şi lucrurile par a se
linişti. Par… Intră în joc
moţiunile de cenzură şi guver-
nul meu pică! Surprinzător! Se
întâmplă pentru prima oară în
istoria modernă a acestei ţări
democratice, ba mai mult cu un
scor incredibil! Nici un vot îm-
potriva moțiunii! Sprânceana
Supremului se cam pleoşteşte
mai ales că se sifonaseră şi
ceva vorbe nelalocul lor despre
sume care…

Numai că, în politică nu
eşti nevoit să ţii cont de legi sau
de constituţie! 

●
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Identitatea literaturii române prin modernism. Identitatea literaturii române prin modernism. 
Romanul – formă a progresului literarRomanul – formă a progresului literar

Galina
Martea

LLiteratura a fost și va fi
mereu arta socială care
stimulează în mod favorabil
acțiunea realizată în ansamblul
de valori spirituale, parte
integrantă a fenomenului de
cultură – cultura influențând
pozitiv orice domeniu de activ-
itate publică și, în același timp,
motivând continuu procesul
civilizației umane. Regăsindu-
se prin conținutul culturii, liter-
atura își raportează acțiunea în
afirmare la necesitățile sociale
și idealurilor generate de aces-
tea, în cele din urmă însumând
în sine identitatea și personali-
tatea valorilor social-umane.
Cu această imagine literatura,
în general, se prezintă ca un
mijloc de exprimare ce se
infiltrează cu o puternică
influență atât în cultura omului,
cât și în societatea acestuia.
Corespunzător, omul și soci-
etatea acestuia se definesc ca
valori sociale, distingându-se
prin merite și realizări în di-
verse activități culturale. Ur-
mând efectul realizărilor,
literatura, condiționată de cul-
tura sa, se dezvoltă neîntrerupt
și se autoreglează în
dependență de nivelul său int-
electual raportat la nivelul cul-
turii autohtone. De-a lungul
timpului arta literară a avansat
și ca domeniu social, adecvat
și cultura literaturii s-a afirmat
ca domeniu în propria artă –
ambele contribuind nespus de
benefic în evoluția umană, am-
bele contribuind enorm în
nivelul de dezvoltare materială,
spirituală, economică a oricărei
națiuni. Ca urmare, afirmându-
se identic în viața umană, liter-
atura română prin
culturalizarea sa formează un
singur tot, având un rol esențial
în cultura poporului român, dar
și în cultura altor popoare –
identificându-se de a fi un cap-
ital public nespus de rentabil
care produce plusvaloare în
evoluarea societății române.

Făcând parte din cul-
tura neamului românesc, liter-
atura română și-a conceput
rădăcinile încă din anii 1521,
primul document fiind înscris
sub o formă de scrisoare în
care se specifică o categorie
de poezie lirică cu caracter filo-
zofic (trimisă de Neacșu de la
Câmpulung demnitarului Hans
Benkner din Brașov), conform
surselor în vigoare. De la în-
ceputuri cultura română a fost
puternic influențată de curenții
creștinismului, ca mai apoi și
literatura să fie influențată de
aceste idei, printre primele
manuscrise în română fiind tra-
ducerile din limba slavonă cu
texte bisericești ale cultului
creștin slavon din secolul XV.
Între timp apar și alte lucrări re-
ligioase, cu traducerile
corespunzătoare; iar Biblia
completă din Vechiul Testa-
ment a fost tradusă și publicată
în limba română spre sfârșitul
secolului al XVII-lea, această
perioadă de timp având o
încărcătură pentru literatura

religioasă. Pe parcurs literatura
română se definește și prin
curenții umanismului, secolul
al XVII-lea; secolul al XVIII-lea
prin curenții clasicismului și ilu-
minismului; apoi secolul al XIX-
lea cu orientare în realism,
romantism, simbolism, cât și în
junimism și latinism – orientări
autohtone; secolul al XX-lea
caracterizându-se cel mai mult
prin curentele literare de real-
ism (ce este asociat cu
acțiunea de a promova etern
tradiționalismul din toate tim-
purile, cât și teoria literară cu
elementul de a reflecta reali-
tatea în limitele ei esențiale și
obiective) și modernism, dar și
postmodernism ce presupune
în sine lumea modernă și
preocupările ei de a se re-
marca prin cerințele destul de
complexe ale
contemporaneității, astfel fiind
privilegiate aspectele culturii
umane în general, accentul
forte punându-se pe remode-
larea culturii literare în raport
cu necesitățile și dificultățile
existențiale din epoca
modernă, pe regenerarea
conținutului literar prin crearea
de noi condiții și modele inova-
toare care să exprime noul în
cuprinsul literaturii de astăzi –
concluzia afirmând: literatura
română din toate perioadele is-
torice caracterizându-se ca o
componentă eficientă și
calitativă atât în cultura
națională, cât și în cultura
universală; concomitent
reprezentând mișcarea literară
de amploare ce constituie o
rezultantă integrantă în valorile
social-umane.

Referindu-ne la mod-
ernism, dar și postmodernism,
invocăm acele curente artistice
care sunt caracteristice litera-
turii contemporane din secolul
XX și XXI, nu este exclusă nici
perioada dintre sfârșitul sec-
olului XIX, respectivele pro-
movând arta noului în scopul
de a produce și reproduce val-
orile estetice prin intermediul
cărora se pronunță efectele lit-
erare în raport cu modificările
ce au loc în societate și în
existența individului. Prin reali-
tatea lumii contemporane este
prezent realismul, curent literar
care a fost stimulat structural
de modernism, modernismul
însemnând curentul care a ex-
ercitat și valorificat influența
asupra a tot ceea ce exprimă
însușire și caracter modern.
Drept urmare, modernitatea a
transformat atât lumea, cât și
cultura literară, în rezultat ori-
entarea scriitorilor fiind
centrată pe corelația dintre re-
alitate și armonia creației
umane, într-o viziune nouă și
originală, mesajul artistic
redându-se prin poezie, proză,
eseu, roman, critică literară,
nuvelă etc. Privind din unghiul
poeticii oricărui gen literar,
curentul modernismului (așa
cum se cunoaște din literatura
de specialitate) – principiul
acestei mișcări fiind con-
testarea existenței
tradiționalismului și de a re-
genera dificultățile creației
române în raport cu progresul

universal – însumează în sine
activitatea literară redată prin
multiple orientări și anume: ex-
presionism, constructivism,
suprarealism, dadaism, inte-
gralism, realism socialist, fem-
inism, parnasianism, teatrul
absurdului, optzecism literar,
neomodernism, ermetism,
avangardism, șaradism, sim-
bolism, naturalism,
tradiționalism (inclusiv: 
poporanism, gândirism,
semănătorism) etc.; toate
având anumite forme de ex-
presie unde în literatura
română au fost cunoscute în-
cepând cu sfârșitul sec. XIX și
întreaga perioadă a secolului
XX. Spre exemplu, primii pași
ai modernismului în literatura
română au fost concepuți prin
simbolism, orientare regăsită
în volumul de poezii „Plumb”,
editat în anul 1916 de George
Bacovia; concomitent făcând
pașii literari și avangardismul,
orientare din perioada
interbelică care se manifesta
printr-o conduită ieșită din
comun, chiar extravagantă ce
respingea integral rânduielile
artei tradiționale, tradițiilor
naționale consfințite de-a lun-
gul timpului.

Pentru a prezenta
unele tendințe literare, inițial ne
vom referi la tradiționalism, ori-
entare care a fost mereu în
contrast cu mișcarea
modernistă. Tradiționalismul
din perioada anilor 1921-1944
naște din necesitatea
menținerii în cultura română a
datinelor/ tradițiilor populare
fondate istoricește de-a lungul
secolelor, curentul respectiv
fiind în contradicție totală cu
modernismul și care, totodată,
se prezintă într-un stadiu tot
mai avansat de dezvoltare în
cadrul societății române din
acel răstimp. Astfel,
reprezentanții mișcării
tradiționaliste – cum ar fi Con-
stantin Stere, Nichifor Crainic,
Alexandru Vlahuța, George
Coșbuc, Nicolae Iorga, Adrian
Maniu, Gib Mihăescu, Lucian
Blaga, Mihail Sadoveanu, Ion
Pillat – se opuneau în mod cat-
egoric asupra procesului de
renovare a artei literare
românești către modernism,
evident și față de modificarea
culturii literare. Pentru
tradiționaliști raportarea sau
orientarea literaturii române
către cultura occidentală era
inacceptabilă, tendința aces-
tora abordând în mod direct
condiția de a subordona as-
pectele etice și estetice celor
etnice; deci de a păstra
conținutul clasic întruchipat
prin totalitatea creațiilor artis-
tice, literare, muzicale, religie,
obiceiuri, tradiții populare, fără
a accepta modernismul cu
achizițiile și acțiunile nova-
toare. Mișcarea tradiționalistă
(compusă din trei direcții:
gândirism, sămănătorism și
poporanism), prin acțiunile
sale, a dorit să păstreze în
orice fel specificul național
românesc al unui trecut
îndepărtat; iar folclorul, etno-
grafia, istoria, religia, conținutul
patriarhal, cultura autohtonă –

considerându-se cele mai im-
portante surse în promovarea
ideilor pentru domeniul literar
român; deci trebuia menținută
o orientare către populația
zonelor rurale unde cultura se
exprima prin folclor și etno-
grafie etc., însă prin
nerecunoașterea culturii mod-
erne din zonele urbane. 
Așadar, gândirismul, ca ori-
entare socială și literară
(inițiator fiind revista „Gândi-
rea” din Cluj, administrată de
Cezar Petrescu), și-a promo-
vat opiniile din primele decenii
ale secolului XX, dar și după
anii 1930, înclinare către un
tradiționalism integru în cultura
română, spre autohtonism,
spre naționalism și unitate
națională sub egida Ortodoxiei,
către starea de înapoiere din
sectorul rural ce se corela cu
tradițiile creștine și cele popu-
lare; teoriile acestui curent se
bazau pe poziția dușmănoasă
în raport cu conceptele  mod-
ernismului sau ale culturii mod-
erne; în calitate de
reprezentanți ai acestei
tendințe se considerau Lucian
Blaga, Tudor Arghezi, Tudor
Vianu, Radu Dragnea, Nichifor
Crainic, Pamfil Șeicaru, Mateiu
Caragiale, Vasile Voiculescu,
Ion Pillat, Ovidiu Papadima. Ca
urmare și sămănătorismul (la
bază existând revista
„Sămănătorul”, administrată de
George Coșbuc, Nicolae Iorga,
Alexandru Vlahuță, Ilarie
Chendi) se înregistra ca un
curent ideologic și social-politic
din primul deceniu al secolului
XX, ideea mișcării
fundamentată pe ținutul rural
care trebuia să-și păstreze val-
orile arhaice/ autohtone, es-
teticul fiind redat prin pasteluri
ce prezenta viața umană de la
sate în corelație cu farmecul
naturii înconjurătoare; în rândul
scriitorilor ce promovau aceste
idei aflându-se Octavian Goga,
Spiru Haret, Emil Gârleanu,
Ion Agârbiceanu, Duiliu Zam-
firescu. Iar dacă să ne referim
la poporanism (la bază se afla
revista „Viața românească” din
Iași, coordonată de Garabet
Ibrăileanu), atunci curentul în
cauză avea o orientare
populară care considera că
populația mediului sătesc este
temelia și valoarea societății
române, pe când intelectuali-
tatea urma să fie orientată în a
proteja exclusiv nevoile și
drepturile țărănimii, acest lucru
regăsindu-se în scrierile liter-
are ale lui Mihail Sadoveanu,
George Topârceanu, Spiridon
Popescu.

Prin analiza curentelor
literare se presupune de a
specifica și de a pune în
evidență însușirile culturale de
bază, dar și cine sunt
reprezentanții acestora. Dacă
să abordăm, spre exemplu, ori-
entarea expresionismului,
aceasta este o adoptare
literară apărută la începutul
secolului al XX-lea în Germa-
nia, caracterizându-se prin am-
plificarea intonației și
intensitatea expresiei, astfel
făcându-se o tentativă asupra
curentului realist. În arta

literară română printre
reprezentanții acestei mișcări
s-au înscris Lucian Blaga – cel
mai de seamă scriitor al expre-
sionismului, Ion Barbu, George
Bacovia, Tudor Arghezi,
Alexandru Philippide, Aron
Cotruș, Felix Aderca, Horia
Bonciu, Ion Călugăru, Eugen
Relhis, cât și alții. Iar dacă să
vorbim despre simbolism – ori-
entare care poate fi
considerată parte a curentului
modernist – acesta s-a impus
ca o mișcare în arta literară
universală către sfârșitul sec-
olului al XIX-lea și începutul
secolului al XX-lea, unde cu
ajutorul simbolurilor s-a exper-
imentat să se determine
legătura reciprocă dintre
fenomenele naturii și intelectu-
lui uman sau, mai bine zis,
morala umană; astfel dând lib-
ertate versulului prin melodie și
armonie verbală, fără a fi de-
pendent de exactitatea
tradiționalismului clasic; în lit-
eratura română cu aceste idei
este prezent Tudor Arghezi,
Alexandru Macedonski, Mateiu
Ion Caragiale, Ion Minulescu,
Ion Vinea, I.M.Rașcu, Felix
Aderca, George Bacovia, Luca
Caragiale, Iuliu Cezar
Săvescu, Mircea Demetriade,
Dimitrie Anghel, Ștefan Petică.

Cât despre naturalism,
curent care de fapt a prezidat
la fondarea realismului, acesta
este simbolul care tinde de a
reface realitatea în modul cel
mai exact și devotat, până 
și în limita fenomenelor
neesențiale, considerându-se
acea noțiune filozofică  care
tratează că în afara naturii nu
există nimic altceva; orientarea
literară respectivă și-a făcut
apariția în Franța în a doua
jumătate a secolului XIX și era
stăpânită de ideea pozitivismu-
lui unde aspectul binelui se
considera în afara moralei
umane; în calitate de
reprezentanți ai naturalismului
românesc sunt considerați
Ioan Slavici, Liviu Rebreanu,
Ion Luca Caragiale, Barbu
Ștefănescu Delavrancea,
Eugen Barbu. O altă tendință
literară ce impesionează prin
conținutul ei este suprarealis-
mul (reprezentând perioada
interbelică până în anii pa-
truzeci), care se
caracterizează prin libertatea
integrală în modul de redare a
ideilor; accentul fiind pus pe
acțiunea bruscă și irațională a
imaginației, astfel contestând
existența gândirii logice. 

- continuare în pagina a 4 a -
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SSuprarealismul a luat
naștere în prima jumătate a
secolului XX, iar în calitate de
reprezentanți în literatura
română regăsindu-se Geo
Bogza, Virgil Teodorescu,
Gellu Naum, Gherasim Luca,
Sașa Pană, Paul Păun. Efectiv,
tendințele literare precum sim-
bolism, suprarealism, expre-
sionism, dadaism fac parte din
curentul modernismului,
mișcare ideologică care neagă
valorile trecutului ce sunt re-
date prin fenomenul
tradiționalismului – obiceiuri și
rânduieli comune unui .

Explorând cele ex-
puse mai sus, observăm că
fiecare orientare literară se
bazează pe o anumită idee, pe
anumite concepții filozofice,
aspecte morale sau religioase,
etc., astfel reflectându-și
conținutul prin diverse forme
de exprimare. Pentru a
înțelege mai deslușit înțelesul
acestei lucrări care dorește să
se pronunțe asupra curentului
literar modernist, ca parte a
secolului XX, atunci ar urma să
ne centrăm pe acele ideologii
prin care au activat scriitorii
români din perioada
interbelică, cât și postbelică.
După cum se cunoaște, în ma-
joritatea cazurilor scriitorii
români din perioada interbelică
și-au orientat creația literară
prin mișcarea
tradiționalismului, avangardis-
mului, constructivismului, inte-
gralismulului; iar cei din spațiul
postbelic s-au afirmat mai mult
prin realism socialist, struc-
turalism, poststructuralism,
feminism, optzecism literar, de-
primism, postmodernism, în
cele din urmă literatura română
manifestându-se prin acele
curente literare care nemijlocit
au slujit într-o măsură oarecare
pentru necesitățile poporului
român sau, mai bine zis, pen-
tru interesele/ aspirațiile unor
categorii sociale dintr-o
anumită perioadă de timp.
Luând în considerație că în lit-
eratura română curentul mod-
ernismului s-a perindat de-a
lungul secolului XX, atunci
analiza creațiilor literare puse
în lumină se vor cerceta în
dependență de două perioade
– interbelică și postbelică, iar
genul literar ar urma să fie di-
vizat cu referire la poezie,
proză etc, cu precădere fiind în
vizor romanul.

Modernismul, în cali-
tate de curent propășitor și
care a dorit în orice fel să rupă
relațiile cu tradiționalismul,
este mișcarea și tendința ino-
vatoare ce susține fondarea
unui nou principiu de creație
literară și fondarea unui nou
concept pentru cultura litera-
turii. Avându-i ca protagoniști
pe criticii literari români (cei
mai de vază – George
Călinescu, Eugen Lovinescu,
Vladimir Streinu, Tudor Vianu)
care în timp și-au exspus teori-
ile despre întreaga diversitate
a acestui curent, literatura
română de specialitate rămâne

a fi o sursă demnă de atenție
în totalitatea acestor aspecte.
Drept urmare, conform
constatărilor, modernismul se
remarcă prin opoziție față de
tradiționalism, fiind contradic-
toriu în viziune și conceperea
acțiunilor. Evoluția mod-
ernismului, în timp, s-a manife-
stat în dependență de epoca
istorică, marcându-se printr-o
anumită stare de lucruri și
evenimente corespunzătoare.
Așa fiind, curentul literar mod-
ernist se identifică prin pe-
rioada interbelică și postbelică,
ambele perioade având între
ele diferențieri de atitudine în
raport cu conceptele abordate,
prin tematica și forma de expri-
mare, și, nu în ultimul rând,
prin cultura ce se raportează la
ansamblul de valori sociale cu
care masele vin în contact prin
participare pentru a percepe
arta creației umane, care se
numește literatura română.

Din totalitatea operelor
puse în lumină de către scri-
itorii români vom menționa
creația literară expusă prin
genul epic al prozei, proza
având în subordine o multitu-
dine de specii literare precum
basme (expuneri cu elemente
fantastice supranaturale), bi-
ografii și autobiografii, memo-
rii, mituri (povestiri fabuloase
cu caracter sacru) , nuvele
(specie literară mai mare decât
schița, dar mai scurtă și mai
simplificată decât romanul), ro-
mane, povestiri, schițe jur-
naliere, parabole (povestiri
alegorice cu un cuprins religios
sau moral). Astfel, cu prioritate,
va fi pusă în discuție specia
literară valorificată prin romane
– creație a genului epic de
întindere mare și cu conținuturi
complexe care se desfășoară
în cadrul unei întâmplări și de-
a lungul unei anumite pe-
rioade, subordonată în limite
de observație socială și analiză
psihologică. Ca urmare, dacă
în perioada interbelică creația
literară în proză are tendința de
a se exprima prin genul epic de
întindere vastă cum ar fi ro-
manul, oricum la bază în mare
parte rămân și scrierile redate
prin nuvele, povestiri etc. Însă
romanul a fost acea artă
artistică care a revoluționat lit-
eratura română și sub acest
aspect aceasta a fost motivată
de concepții moderniste unde
prin cultura sa, ca mijloc spiri-
tual al existenței sociale, s-a
impus ca formă și metodologie
în stimularea creației literare
românești. Romanul din pe-
rioada interbelică s-a evidențiat
prin acțiunea de a relata starea
emoțional-interioară a individu-
lui român și despre trăirile/
condițiile acestuia din perioada
respectivă, despre spiritul
național românesc cu capaci-
tatea de inteligență/ deșteptare
în procesul evoluției, despre
societatea română în întregul
ei areal cu toate preocupările
vieții cotidiene și stărilor
sufletești, etc. – Mihail
Sadoveanu fiind reprezentan-
tul distins în acest gen de
creație literară, considerat ca
cel mai de vază narator care a

relatat în linii mari poziția
umană a omului simplu din so-
cietate, mediul rural descris
prin tot realul naturii
înconjurătoare, iar istoriografia
ținutului și datinilor românești
din zonele rurale valorificată
prin conținutul de gândire
socială. Pe când în perioada
postbelică romanul cuprinde o
gamă de proprietăți care di-
vizându-se în mai multe cate-
gorii se plasează în limitele de
idee generală ce reflectă
corespunzător realitatea, astfel
fiind pusă în lumină creația cu
conținuturi politice, psiholog-
ice, ideologice, social-istorice
propriu societății românești;
totodată, un loc însemnat îl
ocupă specia genului epic în
proză cu componente eseis-
tice, deci literatura eseurilor,
exemplu ar fi „Moromeții”,
vol.II, de Marin Preda – ideea
de existență socială găsindu-și
loc în zona rurală a societății.
Necătând la aceste diferențieri,
oricum creația literară în proză
din perioada interbelică are o
cotitură imensă către renovare
și valorificarea noului din mod-
ernism, evident de a adapta
exigențele literaturii la cerințe
noi cu orientări moderne și
către un segment al civilizației
care își exprimă caracterul în
termeni de cultură socială/
spirituală/ intelectuală/ morală
sau emoțională; iar literații tim-
pului să producă efecte cât mai
frumoase în produsul scri-
itoricesc. După cum se
cunoaște, orientarea se plasa
către viața spirituală, către
trăsăturile morale ale omului și
către stările emoțional-
sufletești ale poporului român,
în mod aparte din localitățile
rurale – romanul cu înclinare
propriu psihologiei umane îi
determină pe prozatorii români
să elaboreze o tematică sau,
mai bine zis, o operă literară
de analiză social-psihologică,
aceasta fiind într-o măsură
oarecare influențată de
bergsonism (doctrina filozofică
a lui Bergson care afirmă că
adevărul nu este accesibil
cunoașterii științifice) prin re-
compunerea trecutului ce are
la bază curentul de  memorie
afectivă; astfel creația din
epoca interbelică are și un car-
acter sentimental ce predis-
pune la melancolie și
contemplație, înclinată să ide-
alizeze realitatea în mod ro-
mantic. Ca atare, romanul din
perioada interbelică se
prezintă prin caracteristica
omului din societatea română,
centrul de referință având
tangență cu spiritualitatea și
conduita umană, accentul ex-
plorând conotațiile culturii
morale și spirituale –
subiectele respective fiind
prezente în opera lui Mihail
Sadoveanu, Anton Holban,
Liviu Rebreanu, Camil Pe-
trescu, Mircea Eliade, Ion
Slavici, Ionel Teodoreanu,
Garabet Ibraileanu, Mihail Se-
bastian, Constantin Stere, Gib
I.Mihăiescu, Duiliu Zamfirescu,
Mateiu Ion Caragiale, Horten-
sia Papadat Bengescu, Nico-
lae Filimon, Ion Biberi, alții.

Criticul literar Garabet
Ibrăileanu a susținut ideea prin
existența romanului de analiză
și de creație, astfel romanul de
analiză fiind un lucru care
capătă viață în mai multe
ipostaze, la bază având ființa
viabilă care se manifestă prin
acțiuni reale, prin afirmații mul-
tiple cu facultatea de a exprima
un grai însuflețit; drept urmare
prin analiză – ca metodă
științifică de cercetare a
realității – este examinată
structura sufletească proprie
individului, deci psihologia
ființei umane cu întreaga com-
plexitate a stărilor emoțional-
sufletești; se menționează că
romanul psihologic este și ro-
manul de analiză,
reprezentanțiii acestuia fiind
Camil Petrescu, Mircea Eliade,
Hortensia Papadat-Bengescu.
Însă prin romanul de creație in-
dividul este descris prin
ansamblul manifestărilor prin
care se exteriorizează viața
psihică a acestuia, drept care
este vorba de conduita umană.
Prozatorul și dramaturgul Liviu
Rebreanu, care a evocat
starea țăranului/ omului de la
sat prin romanul „Ion”, cu sub-
titlul „Glasul pământului, Glasul
iubirii” (roman obiectiv), lucrare
de condiție social-umană și
analiză psihologică, a fost ro-
mancierul cu scrieri realiste,
punând în lumină romanul
„Răscoala” (primul volum edi-
tat în 1932, al doilea volum în
1966), pătruns de eveni-
mentele țăranilor din 1907 –
din analiza lui George
Călinescu fiind considerat un
roman al gloatei, respectiv
considerat capodopera litera-
turii române din perioada
interbelică. Apoi continuând cu
romanul „Pădurea
spânzuraților” (roman obiectiv)
de atitudine psihologic-umană
în vreme de război (1922), apoi
au urmat și alte romane
„Amândoi” – din nou o lucrare
reală, de tip polițienesc,
inspirată din fapte criminale. Iar
scriitorul Mateiu Ion Caragiale
în romanul „Craii de Curtea-
Veche”, cât și „Remember”,
descrie viața umană în limitele
întunericului, adică după ce se
lasă noaptea pe pământ; iar
acțiunea exprimă însușirea
prin tot ceea ce este suav și
plin de atenție, și grija pentru
individul pământesc. Așadar,
tema mediului rural este
evocată de Mihail Sadoveanu,
Liviu Rebreanu, Ion Slavici, cât
și alții, expunerile acestora fiind
înzestrate de o pondere înaltă
și cu variații proprii. Dacă să ne
referim la Ion Slavici, scriitorul
abordează tema cu privire la
existența omului în anturajul
rural, descrierile conținând ele-
mente despre conduita umană,
cuprinzând până la cele mai
mici detalii conținuturi despre
totalitatea obiceiurilor și de-
prinderilor ale unui grup social;
despre cum se aplică limba
vorbită în procesul de comuni-
care dintre membrii unei anu-
mite colectivități; despre
totalitatea obiectelor care
îmbracă corpul omenesc, deci
se are în vedere vestimențația

– în viziunea criticului literar
George Călinescu, Ion Slavici
este privit și comparat ca un
„instrument de observație ex-
celent al mediului rural”.
Referindu-ne la scriitorul Duiliu
Zamfirescu, romancierul a
prezentat în scrierile sale
tabloul real și complex din so-
cietatea română către sfârșitul
secolului XIX și începutul sec-
olului XX, astfel subiectele au
fost relatate în romanele
„Anna”, „Viața la țară”, „Tănase
Scatiu”, „În război”,
„Îndreptări”, toate din seria de
producții literare „Ciclul
Comăneștenilor” – trăirile
emoțional-sufletești și
existența omului fiind
caracterizată în dependență de
poziția socială pe care o ocupă
acesta în comunitate. Duiliu
Zamfirescu este primul scriitor
român care a pus în lumină ro-
manul cronică (prin analiza cât
mai profundă a acțiunilor și
întâmplărilor), redând prin
acesta imaginea vieții din soci-
etatea română de la sfârșitul
sec.XIX, prin care
menționează despre simpli-
tatea moravurilor și a traiului în
patriarhat, așa zis, în spiritul
tradițiilor străvechi. Pe când
prin intermediul romanelor lui
Camil Petrescu cunoaștem o
tematică ce aparține de dome-
niul intelectualității, o categorie
socială de oameni a cărei ac-
tivitate ține și se desfășoară în
sfera vieții spirituale. Totodată,
Camil Petrescu este scriitorul
și promotorul care pune bazele
romanului modern, astfel
făcând un sfârșit pentru ro-
manul tradițional. Romanul „Ul-
tima noapte de dragoste, întâia
noapte de război”, publicat în
1930, reflectă opera dramatică
a omului intelectual care
înțelege lucrurile în
deplinătatea facultăților
mintale; în prima parte a
lucrării scriitorul Camil Pe-
trescu infiltrează acțiunea indi-
vidului prin procesul afectiv al
dragostei care, în același timp,
acesta este cuprins de situații
incerte și neîncredere în sine;
pe când în partea a doua se
înregistrează faptul că omul în
asemenea împrejurări de
nesiguranță este capabil să
purceadă la alte aspecte
existențiale și cugetări, și
anume la acela de a
conștientiza limpede necesi-
tatea și utilitatea lucrurilor în
dependență de anturajul nou
creat, în cazul dat fiind antura-
jul stării de război – în linii gen-
erale, tabloul integral al
romanului are o clasificare atât
reală, cât și imaginară, cu
tangență directă la sentimentul
de responsabilitate morală a
ființei umane față de propria sa
conduită. 

●



Ghimpele Națiunii

Pe roata nepăsării…Pe roata nepăsării…

Cezar Adonis
Mihalache

„M„Mihai Viteazul”,
„Avram Iancu”, troițe… Ba,
chiar zeci de troițe și cruci de
Eroi… Și nu „stropite” cu
vopsea, ci vandalizate,
smulse, strivite, călcate în pi-
cioare… Dar făptașii nu
răspund… Nici măcar nu sunt
căutați… Deși nu se ascund
și nu s-au ascuns…
„Făptașul” de la Sibiu a fost
însă repede identificat… Au
lucrat echipe întregi, interdis-
ciplinare poate, de la miliția
cu girofar local la serviciile
speciale… Că secrete nu mai
sunt… Probabil au analizat și
vopseaua… Și știu, nu doar
locul de unde a fost
cumpărată, ci anul și lotul
fabricației… Iar dacă se
dovedește „made in Roma-
nia”, poate or să radă și fab-
rica din temelii… Să-i
pedepsească pe „iobagii”
care au rânjit a satisfacție la
gestul semenului lor… Pe-
semne au și capturi ale
infracțiunii inițiale,
achiziționarea vopselei în
scopuri „teroriste”… Pentru
că făptașul trebuia repede
pedepsit; și public… Să nu le
mai treacă și altora prin cap
să încerce asemenea acte de
îndreptare… Altor români, de-
sigur… Ceilalți au liber la
vandalizare… Pot să smulgă

și brațele statuilor, pot să
toarne, nu trei dâre de cu-
loare „ce par a fi vopsea”, ci
acid pe statuile și monu-
mentele noastre. Că ei au
dreptul la „exprimare”. Pentru

că simbolul românesc pe
pământ românesc este parte
a unei infracțiuni:
încăpățânarea națiunii de a
rezista, nu neapărat și de a
lupta, aici mai avem de lucru,
dar măcar de a-și menține
urmele continuității.

Nouă ni se cere
toleranță. Ei ne impun
obligații. Noi trebuie să le
suportăm toți criminalii din is-
torie, din vremuri și timpuri,
să-i ținem aici, pe post de
simboluri din piatră, din
bronz… Dar nu avem dreptul
să ne exprimăm, să ne
revoltăm. Deși, de la Sibiu ar

fi putut pleca o revoluție a
statuilor. De la mizeria aia cu
aspect de balegă turnată în
bronz, ce trebuia, nu tratată
cu vopsea „la rever”, ci tăiată,
demontată, topită… Și atunci

am fi avut începutul unei
revoluții a statuilor. Nu o luptă
cu imaginea lor în istorie, nu
o expresie a lipsei de cultură,
nu un refuz al minimei
toleranțe, ci o îndreptare în
numele Adevărului, Istoriei și
Demnității Naționale.

Dar statul îi apără pe
infractori… Și îi amendează
pe cei ce mai dau o urmă de
consistență ființei naționale
neaoșe… Și este penibil, nu
doar în felul de a fi alergat cu
toate sirenele și serviciile
după vopsitorul revoltat, doar
pentru a-i face pe plac
„stăpânului”, doar pentru a-și

dovedi sluțenia de slugă la pi-
cioarele acestuia, ci și prin
felul în care motivează
acțiunea. Nu a suflat o vorbă
despre ilegalitatea mocirlei cu
formă de bronz din Sibiu, nu
a mâzgălit nici măcar o notă
vizând amplasare ilegală,
fără avize tehnice, fără cele
culturale, dar a reclamat van-
dalizarea unei statui, în acte
și legalitate, inexistentă. Apoi,
a vorbit despre vandalizarea
„în culorile tricolorului”… Or,
aici avem eșecul unui stat al
românilor și succesul aceluia,
nu paralel, ci acaparator, al
veneticilor.

ulorile tricolorului nu
pot vandaliza nimic în fibra
românească… Ele doar în-
muguresc, înnobilează
speranțele și, poate cândva,
acțiunile de îndreptare, de în-
toarcere la valorile noastre. Și
este grotesc felul în care
acceptăm această apostilă
transformată în marotă, a
dovedirii stăpânirii lor și a
umilinței și preacumințeniei
noastre… De reproșare a
vandalizării unei statui în cu-
lorile tricolorului. Azi în culo-
rile drapelului, mâine cu
acestea… Astăzi, tricolorul
vopsit este considerat van-
dalizare… Mâine, însăși
prezența lui va fi catalogat act
de vandalizare… Este conti-
nuitatea tăcerii și acceptării
noastre… Atunci, când au re-
fuzat să „vopsească” noile

acte de identitate în culorile
tricolorului, deși aceea era o
vandalizare, un atac la ființa
românească, s-au scuzat ca
a fost „o scăpare”, apoi că se
întindea vopseaua pe plastic
și nu mai dădea bine… Iar
noi am lăsat-o așa…

Dar tricolorul nu are
cum să nu dea bine! Priviți
bronzul înnobilat! Dacă am
decupa aceea bucată, s-ar
transforma, dintr-un morman
de fier, dintr-un bolovan, într-
un artefact… Pe care ar tre-
bui să-l punem, de exemplu,
pe locul troiței smulse și nici-
când recuperate din Piața
Universității…

Dar, l-au găsit pe
făptașul de la Sibiu! Și l-au
tras pe roata nepăsării noas-
tre (deși adevăratul infractor
nu era acolo!)… L-au identifi-
cat repede poate și pentru că
acolo avem, în spatele mor-
manului de bronz, și o tarabă
cu aere de lojă masonică…
Nu doar un negustor de co-
zonaci, un rest de aluat de
„borotary”… Iar masonii sunt,
e drept, din nou pe val… Fac
„temple”, zidesc „dovezi”, își
impun prezența… Și nu doar
la nivelul unei acțiuni private,
ci plecând din inima direcțiilor
de cultură, cu „zidiri” finanțate
din fonduri publice…

●
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Petru
Romoșan

UUn artist român cele-
bru spunea înainte de 1989,
când era supărat „politic” sau
„istoric”, că, din nefericire,
România adăposteşte prea
multe curve, prea mulţi hoţi şi
prea mulţi trădători. Mai ales
în Bucureşti (un Constan-
tinopol în exil). Am putut veri-
fica adevărul dureros al zicerii
sale după 1989, cu deosebire
după 2007 – anul aderării ţării
la UE –, când am umplut Eu-
ropa de prostituate şi de şuţi,
fel şi fel de infractori. Trădătorii
au rămas acasă. Am livrat şi
armate de cerşetori. Metroul
din Paris e compromis de
cerşetorii români, agresivi, an-
tipatici.

„România are trei mil-
ioane de oameni, să zicem,
din forţa activă, în acest mo-
ment în Occident, trei mil-
ioane. Printre care vreun
milion sunt fierari-betonişti, zi-
dari ş.a.m.d. Lucrează în
construcţii, autostrăzi etc. prin
Europa. Au, poate, 1 500 de
euro salar. O spun direct. De
banii ăştia, copiii se fac golani
acasă şi nevasta, curvă. De
700 de euro, vin acasă
jumătate.” Pentru această
„declaraţie” la Digi24
(digi24.ro, 11.06.2015), într-un
interviu cu Cosmin Pre-
lipceanu, Ioan Rus, ministrul
Transporturilor PSD, şi-a pier-
dut postul în 2015. A fost forţat

să demisioneze. Dar Ioan Rus
fusese anterior şi ministru de
Interne, şi deci cunoştea bine
statisticile.

Prostituatelor şi hoţilor
de buzunare români trimişi la
export (şi la produs – de
cine?) sau celor mai leneşi
rămaşi pe vatră li se pot
adăuga în ultimii 30 de ani
securiştii, politicienii şi ziariştii.
Ei completează foarte bine un
tablou al dezastrului româ-
nesc în desfăşurare. Poate că
ar trebui adăugaţi şi destui
dintre cei care populează
justiţia (cei cu protocoalele, în
binom cu statul subteran).
Cetatea orientală a
Bucureştilor, Capitala, Palatul
Cotroceni, Palatul Victoria,
Palatul Parlamentului,
„Pădurea”, Ministerul de In-
terne şi Ministerul Justiţiei –
iată focarele depravării şi ale
infracţionalităţii în România,
iată statul subteran. A vorbi de
corupţie e un mare fals şi pen-
tru că ea, „corupţia”, e o fineţe
democratică total inadecvată
simplităţii noastre brutale. Iar
efectivele şi bugetele celor din
Securitate, din guvern, din
Parlament etc. sunt absolut in-
decente faţă de nivelul de
sărăcie din România. Care nu
face decât să se agraveze.

Spectacolul politic re-
cent oferit de Klaus Iohannis,
Florin Cîţu, Ludovic Orban,
USR şi PSD poate fi văzut ca
un mare bordel politic.
Dezgustător. Spital de nebuni,
puşcărie şi Cruce de Piatră în

acelaşi timp. Nu s-au abţinut
de la nici o mişelie, nu s-au
privat de nici o mizerie. Iar
televiziunile au transmis,
seară de seară, ba chiar şi
peste zi, gunoiul produs de
ipochimenii publici. Aceiaşi
politicieni, împreună cu destui
ziarişti, participă şi la mas-
carada pandemiei (care se va
dovedi până la urmă ucigaşă).
Dar cel puţin o parte dintre ei
vor plăti pentru crimele îm-
potriva umanităţii din timpul
pandemiei. La fel cum au plătit
şi căpeteniile naziste la Nürn-
berg şi în alte tribunale.

Din păcate, a fost într-
o mare măsură compromisă şi
nobila meserie de doctor, de
medic. Responsabilii principali
pentru această compromitere
sunt prea bine cunoscuţi. La
toate belelele pe care le avea
deja, PSD s-a mai potcovit şi
cu Adrian Streinu-Cercel sen-
ator şi cu Alexandru Rafila
deputat. Pe Rafila vor chiar
să-l facă prim-ministru sau
preşedinte! Poate în contul
sinistrei amintiri a biografiei
tatălui său. Streinu-Cercel e
cel care, acum câţiva ani, ne
ameninţa satisfăcut cu mii şi
milioane de morţi. Raed
Arafat, tot un pesedist,
„miliţian” cu „foncţie” la In-
terne, e azi, probabil, cea mai
detestată persoană din Româ-
nia. Spre satisfacţia tardivă a
fostului preşedinte Traian
Băsescu.

Cum ar putea ieşi
România din groapa comună

în care se găseşte azi? Printr-
o nouă coaliţie „de dreapta”,
cu un nou „guvern al meu”, la
dispoziţia unui dictator amator,
inutil? Printr-un guvern de
tehnocraţi? Ca să facă
tehnocraţii ce? Să
încălzească scaunele pentru
Marcel Ciolacu, Alexandru
Rafila, Gabriela Firea etc.,
etc.? Sau să-i spele, să-i
şamponeze pe toţi politicienii
compromişi, indiferent de ori-
entare? E limpede că Româ-
nia e în şanţ şi pentru multă
vreme nu mai are nici o
soluţie. S-a mers prea departe
în prostituţie, în hoţie, în
minciună, în infracţiuni, în
impostură, în amatorism şi
incompetenţă. Iar această
teribilă catastrofă a ţării nu mai
poate fi dreasă, reparată de
cei care au participat la crima
colectivă. Care au umilit
România. Care au pângărit-o.

Cei care ar fi putut s-o
salveze au plecat deja unde
au văzut cu ochii. patru sau
cinci milioane? Pe lângă pros-
tituate şi hoţi de buzunare,
mulţi, pe lângă cerşetori, au
plecat şi foarte mulţi tineri,
poate cei mai buni, cei mai
harnici şi poate cei mai morali.
Iar UE şi NATO, marile iluzii
din anii 1990-2000, nu au
făcut decât să ne înfunde de-
finitiv. Vor mai exista UE şi
NATO peste zece ani sau
chiar peste cinci?

În cei 45 de ani de co-
munism, de ocupaţie sovietică
începută în forţă şi continuată

mai discret, memoria
voievozilor, domnitorilor sau
principilor, a celor viteji, mari,
buni, bătrâni etc. s-a pierdut
încă o dată. Aşa cum se pier-
duse în lungul veac fanariot.
Între Mica Unire (1859) şi
Marea Unire (1918), flacăra
naţională a fost reaprinsă.
Probabil, de N. Bălcescu,
Avram Iancu, Mihai Eminescu
şi de prietenii lor. Aşa-zisa
revoluţie din decembrie 1989
pare să fi fost doar un foc de
paie, o mare păcăleală. Statul
subteran, statul „întunecat”,
născut sub ocupaţia de la Est,
şi-a continuat dominaţia, a tre-
cut şi sub alte ocupaţii, de la
Vest. Cu toată ploaia de
„naţionalişti”, de patrioţi de
carnaval, „contractuali”,
flacăra naţională a rămas
stinsă în ultimii 30 de ani. „Mai
suna-vei, dulce corn, / Pentru
mine vreodată?” Se va
reaprinde vreodată această
flacără, vom vedea lumina?

Pentru moment, nu se
întrevede nici o soluţie. Nici de
la partidele politice (compro-
mise), nici de la securiştii şi
tehnocraţii lor şi nici măcar de
la manifestaţiile din Piaţa Vic-
toriei sau Piaţa Universităţii
(altfel foarte stimabile). Nu ne
mai rămâne decât să credem
într-un miracol. De fapt, în
situaţia în care ne găsim, nu
trebuie doar să credem într-un
miracol sau poate chiar mai
multe, suntem obligaţi să ne
bazăm pe miracole.
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