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Ruletă rusească pe mână de poker ucrainiano-Ruletă rusească pe mână de poker ucrainiano-
(u)european…(u)european…

Cezar Adonis
Mihalache

AAdevărul e că nici
dacă Putin îi acorda, ironic,
lui Zelenski ordinul
„Pobeda”, reînnoit, îndreptat
și lăcuit pe nuanța noilor
vremuri și conjuncturi, din
stocul celor rămase din sec-
olul trecut, lucrurile nu ar fi
fost mai evidente decât
înțelesurile, cu punct și

virgulă, date la iveală de
vorbele rostite pe repede
înainte, înainte de ale uita!
(deh, grele sunt hainele
senectuții…) de liderul de la
Washington… Care pare să
gafeze într-o afazie
complicată de încurcarea
discursurilor menite a fi ros-
tite public și explicațiile, pe
care le primește în propriul
cabinet, dar nu și în propriul
careu de decizii, unde ier-
arhia mâinilor de poker este
decisă de alții. Și, măcar
acum!, analiștii și decidenții
militaro-guvernamentali ai
Nato și UE ar trebui să-și
revizuiască acțiunile… Iar
dacă la început au încercat
a face dovada unei imediate
auto-devorări a mașinăriei
de război rusești, pe seama
„cazanelor” aproape ruginite
trimise de Putin la război, nu
întâmplător „încălțate” cu
pneuri „Made in URSS”
(fără o notificare „oficială”
din care URSS fac parte
acestea, cel istoric sau cel
voit a urma?!), și mirare că
nu s-a ajuns a se spune și
despre cârpele roșii agățate
de ruși într-un mod 
demonstrativ prin zonele 
cucerite, „dezcucerite” și
iarăși cucerite, că erau
steaguri de pe timpul URSS
-ului, acum, toți acești lideri
ar trebui să vadă cu alți ochi
toată această cacealma a

(ante)mașinăriei de război
pusă la bătaie de
Moscova…

În fapt, voit ori nu, s-
a plecat a priori greșit în
analizele „de front” făcute
din spatele liniilor de UE și
Nato… Și tocmai modul în
care rușii au trimis în
primele valuri ale invaziei
fiare, cazane, rații de mân-
care expirate, muniție și
stații de radio-recepție înve-
chite, multe abandonate nu

întâmplător în propriile
acțiuni de „dezcucerire”, de
acolo de unde trebuiau să
facă un pas înapoi, doar
pentru a căsca dinții fatidici
ai unor viitoare curse de
șoareci, ar trebui analizat
dintr-o altă perspectivă…
Mai ales după ce Biden a
furnizat o informație
strategică, mai importantă
chiar decât eventualul in-
ventar al propriului stoc de
muniție și armament: faptul
că banii pe care America îi
mai poate da frontului
ucrainiano-(u)european s-
au cam terminat… Și nu
doar banii din America pen-
tru susținerea acestui efort
de război… Ci și cei din Eu-
ropa… S-au epuizat din mo-
mentul în care inflația a
explodat, presiunile de a
stoarce mărunțiș de pe
cârca fiecărui stat s-au
înzecit la nivelul Bruxelului,
iar unele state au început să
spargă unitatea UE,
boicotând blocarea impor-
turilor de vari produse din-
spre Rusia…

De aceea, trebuie să
ne întrebăm: pentru cine s-
au tras, de fapt, clopotele în
dungă în acest război? Pen-
tru că, evident, Rusia va fi
stoarsă, sleită, sărăcită…
Chiar dacă încă nu a apelat
la resursele moderne de ar-
mament… Nici măcar la

acelea pe care le tot plimba
la diversele parade din Piața
Roșie… Dar adevărata
problemă e că și Europa și
America riscă să iasă la fel
de stoarse… Ba, în cazul
Europei, care își sabotează
propriile resurse econom-
ico-industriale, prin aberan-
tele politici ale „înverzirii”
până și a cărbunelui, s-ar
putea ca situația de după
război să fie cu mult mai
gravă decât cea a Rusiei…

Pentru că Moscova se va
recupera rapid cu sprijinul
unei Chine care, devenind
vioara întâi, nu-și va neglija
partenerul care i-a facilitat
acest traseu…

Și poate nici nu se
va ajunge acolo… Poate că
Rusia nu va mai merge
până la capăt în auto-de-
votarea în care pare a se fi
lansat prin acest război…
Probabil, în momentul în
care Uniunea Europeană va
fi suficient de zguduită de
colapsurile economice în
care își împinge acum
statele membre, aproape cu
de-a sila, probabil, în acel
moment, va pune capăt
războiului… Și se va retrage
în propria carapace,
fisurată, privind cum, cel
puțin UE va merge pe mar-
ginea prăpastiei…

Va privi la felul în
care ierarhia câștigurilor la
mâna de poker a Europei va
deveni muniția unei rulete
rusești… Iar dacă Zelenski
va primi și ordinul „Pobeda”,
pe stil vechi, din tablă
îndreptată, sau într-o versi-
une modernă, nici nu va mai
conta… Războiul își va fi
atins scopul iar nevinovați
sacrificați vor rămâne, ca
după orice tragedie, doar o
cifră într-o statistică…

●

„Să fie Pace!” „Să fie Pace!” 
(sau manipulare prin omisiune)(sau manipulare prin omisiune)

Petru
Jipa

SStatul reprezintă orga-
nizarea politică a unei societăți
care-i oferă integritate și ordine.
Este o definiție pe scurt
nuanțată. Dar această societate
umană este un ansamblu de
sisteme: social, economic,
politic, etnic, juridic, cultural. Eu
am avut norocul sau neșansa
să viețuiesc în cele două sis-
teme sociale. Un sistem a fost
marcat de așa numitul „marx-
ism”, iar al doilea este această
așa numită democrație „political
correctnes” ce se exprimă prin
„capitalism”. Credeam că marx-
ismul a dispărut definitiv după
1989 dar se pare că el a
supraviețuit și s-a transformat
într-un marxism de altă natură.
Tinerii care ne dau lecții politice
și care au ajuns în primării sau
politicienii care ne explică cum
bărbații cu fustiță și poșetuță
vor fii capabili să nască copii vii
sunt un produs al unei noi școli
de gândire „Neomarxiste”.
Acest curent își are începutul în
anul 1920 și s-a numit „Școala
de la Frankfurt”, iar după ce put-
erea în Germania a fost luată
de naziști în 1933, aceștia au
fost nevoiți să se refugieze în
SUA. Această ideologie mai
este cunoscută și ca „political
correctness” și ea a fost
dezvoltată în mediul academic,
apoi a fost reimportată în Eu-
ropa. Corectitudinea politică
mai înseamnă și preluarea put-
erii de la majoritate în beneficiul
tuturor minorităților. Uneori așa
numitul „fake news” a devenit o
realitate. Mă gândeam de ce
generalul Emil Străinu nu este
înțeles…? Pentru că dânsul
forțează limita gândirii obijnuite
dincolo de marginile înțelegerii,
iar atunci toți au spus că este
„Fake news”. Eu îl înțeleg…!

Un scriitor american
Wiliam S. Lind care a fost și ed-
itor asociat al revistei „The New
Electric Railway jurnal” a încer-
cat să descopere asemănările
dintre „marxismul clasic” și
„corectitudinea politică”. Sigur el
a fost și criticat în raportul
„Southern Poverty Law Center”
de către Bill Berkowitz, el a
spus: Lindl a fost principalul
promotor care a popularizat teo-
ria conspirației marxismului cul-
tural și a vorbit despre Școala
de la Frankfurt care a preluat
controlul culturii populare amer-
icane și a subminat sistematic
bisericile și etica creștină din
SUA. Dacă marxismul eco-
nomic găsea cauza răului în
proprietate, marxismul cultural
o deplasează spre putere. În
acest moment grupurile definite
de rasă, sex, dețin puterea
asupra altor grupuri. Dacă pro-
letarul era în grupul bun în co-

munism și grupul rău era
burghezia. În democrațiile occi-
dentale rele sunt majoritățile, iar
minoritățile de orice fel sunt
bune. Pentru a desface vechea
ordine culturală tradițională, (ei
o consideră nedreaptă) a fost
nevoie de a încuraja noua or-
dine. A fost liberalizat consumul
de droguri ușoare, căsătoriile
între persoane de același sex
au fost liberalizate, iar un candi-
dat la curtea constituțională (am
aflat astăzi că nu a fost validat)
ne spunea chiar că: Dacă ani-
malul nu țipă putem să profităm
de el.

Procesul de reeducare
propus de „neomarxiști” se face
prin anihilarea conștiințelor sau
inginerii sociale și culturale și
implementarea unui nou sistem
de valori aprținând grupurilor
„oprimate” și aflat în contradicție
cu grupurile tradiționale. În felul
acesta grupurile minoritare vor
putea prelua puterea. Doar așa
înțeleg „spirala” lui Cioloș și
cum a fost gândită „nașterea”
lui Barna, dar înțeleg și zicerile
unei domnișoare de la Brux-
elles care ne spunea: Când o
să renunțăm la proprietate
atunci o să găsim adevărata
democrație. Aversiunea față de
național este o altă problemă.
Neomarxiștii spun că
naționalismul este vinovat de
declanșarea celor două
războaie mondiale, dar în reali-
tate ele au fost posibile 
prin politica tip 
imperialist. Corectitudinea
politică urmărește distrugerea
națiunilor. Chiar o doamnă min-
istru ne explica cum noțiunea
de țară „este axiomă”.

Prezentarea trunchiată
a trecutului istoric pentru a servi
unui anumit interes străin a de-
venit politică de stat. Lucian
Boia nu a fost inventat de
neant, iar filosofia imbricată 
de „adevărații” corifei ai
democrației prin așa numita
filosofie pentru partidul politic
care este altul decât vrem noi.
Cel puțin sunt bucuros că re-
versibilitatea teoriilor filosofice
lansate de ei, au căpătat vala-
bilitate a priori. Dar poate ne
așezăm strâmb de data
aceasta și judecăm drept. Știu
că proverbul este „puțin” invers.
Vorbeam cu scriitorul Dan Sto-
ica și el spune: „Doctorii care
propăvăduiesc vaccinul și
zugrăvesc apocaliptic virusul
sunt ucraineinii sănătății
umane”.

Ce pot să mai spun: Să
fie pace!

●
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Antioh Cantemir și iluminismul literar în Rusia țaristăAntioh Cantemir și iluminismul literar în Rusia țaristă

Ionuț
Țene

IIstoria literaturii
române a ignorat, din
păcate și de neînțeles, un
ilustru poet care a pus
bazele iluminismului literar
și gândirii filosofice democ-
rate europene în Rusia
țaristă din prima jumătate a
secolului XVIII. Antioh Can-
temir a fost poet şi diplomat
rus de origine română din
ilustra familie domnitoare a
Cantemireștilor. Eminent
reprezentant al culturii ruse
şi europene din prima
jumătate a secolului al
XVIII-lea, Antioh Cantemir
s-a născut la 21 septembrie
1708 la Constantinopol, în
familia domnitorului
Moldovei, savantul Dimitrie
Cantemir, şi a încetat din
viaţă tânăr, bolnav de
tuberculoză, în 11 aprilie
1744, la Paris, fiind plâns de
elita iluministă a Europei.
Antioh a fost fiul mezin al
domnului Dimitrie Cantemir
și al doamnei Casandra,
fiica lui Șerban Can-
tacuzino. Primele studii le
face sub îndrumarea tatălui
şi a profesorilor particulari.
În paralel cu instruirea în
casa părintească, viitorul
mare poet baroc
frecventează Academia
slavo-greco-latină din
Moscova. Un moment im-
portant în formarea
intelectuală a lui Antioh
Cantemir l-au constituit
studiile la Universitatea de
pe lângă Academia de
Ştiinţe din Petersburg.
Studiul filosofiei sub con-
ducerea savantului german
C.-F. Gross, cursurile de
matematică ale lui F. C.
Mayer şi ale fraţilor Daniel şi
Nicolaus Bernoulli, cursul
de fizică al lui G.-B. Bülfin-
ger, de istorie al lui G. S.
Bayer, îl familiarizează pe
Antioh Cantemir cu cele mai
noi descoperiri şi probleme
ale ştiinţei şi filosofiei de la
începutul secolului al XVIII-
lea. Țarul Petru cel Mare l-a
refuzat să studieze în
străinătate, dar i-a pus la
dispoziție academiile de
învățământ ruse. În anul
1725, Antioh Cantemir tra-
duce din limba latină, cu
unele adăugiri şi precizări
după originalul grec, cronica
scriitorului bizantin din sec-
olul al XII-lea Constantin
Manasses „Sinopsis istoric”.
La această traducere se
alătură prima lucrare
publicată a lui Antioh Can-
temir „Simfonia la psaltire”,
scrisă în anul 1726.

Tot în această
perioadă (1726-1730), An-
tioh Cantemir efectuează şi
alte traduceri: „Traducerea

din italiană în limba
franceză a unei oarecare
scrisori a unui italian,
conţinând descrierea critică
a Parisului şi a
francezilor…”, „Tabelul lui
Cébés” („Le tableau de
Cébés”), „Istoria” lui Justin,
satirele poeţilor antici latini
Horaţiu şi Juvenal,
transpune din limba
franceză satirele clasicului
acestui gen – Boileau şi
tratatul lui B. Fontenelle
„Conversaţii despre plurali-

tatea lumilor”. La sfârşitul
anului 1729, poetul com-
pune „Satira I-a. Asupra
hulitorilor învăţăturii. Către
mintea sa”. Antioh Cantemir
devine celebru în Rusia și
Europa, fiind invitat în sa-
loanele literare și științifice
ale epocii. A fost ambasador
al Rusiei la Londra (1732) și
la Paris (1738). În capitala
Franței sosește la 19 sep-
tembrie 1738. A fost numit
consilier secret al
împărătesei Ana, titlu care i
se acordase odinioară
tatălui său Dimitrie, ca și
consilier secret al lui Petru
cel Mare. A tradus în rusă
cartea filosofului francez
Bernard le Bovier de
Fontenelle intitulată ”Entre-
tiens à une marquise sur la
pluralité des mondes” (Con-
vorbiri cu o marchiză asupra
pluralității lumilor), tipărită în
1740. În toamna anului
1731 Antioh Cantemir a fost
numit ambasador al Rusiei
la Londra, fapt ce arată
importanța care i se acorda
poetului român, care visa să
ajungă pe tronul Moldovei
ca și tatăl său, ilustrul sa-
vant Dimitrie Cantemir.
Marele poet era un mare
admirator al lui Petru cel
Mare și promova monarhia
iluministă, de introducere de
reforme de sus în jos pentru
progresul societății.

Antioh Cantemir a
stat șase ani în Anglia,
socotiți ca cei mai fericiți din
viața sa, fiind primit de elita
imperiului britanic și consid-

erat un erudit. Ca răsplată a
realizărilor sale, a fost ridi-
cat pe 30 august 1733 la
rangul de ministru
plenipotențiar al Rusiei la
Londra. La plecarea din
Rusia luase cu el manu-
scrisul, redactat în latinește
de tatăl său, „Istoria creșterii
și descreșterii curții
aliosmănești”, care era pe
atunci singurul izvor de in-
formare și documentare
științifică asupra istoriei tur-
cilor. Regina Carolina a An-

gliei, care purta mult interes
trimisului țarinei, aflând de
manuscris a îndemnat la o
ediție în engleză, care a
apărut în 1734, în traduc-
erea lui Nicolae Tyndal. Pe
29 iulie 1736 , Maria îi scria
că se punea la cale un
război care ar putea read-
uce familia lor pe tronul
Moldovei: „Așa că
Dumneavoastră veți fi sortit
să deveniți prințul
moștenitor al țării noastre,
veți fi nevoit să vă luați
rămas bun de la viața
singuratică de filosof”. Pe 11
februarie 1738 a fost numit
ministru plenipotențiar al
Rusiei în capitala Franței.
După ce a fost primit de
regele Anglei în audiență de
plecare, Antioh a părăsit
Londra și a ajuns la Paris pe
19 septembrie 1738. Un în-
ceput de tuberculoză,
complicată de o afecțiune la
ficat fac ca la începutul lui
1744 puterile să-i
slăbească. A închis ochii
pentru totdeauna pe 11
aprilie. Contemporanul său
V.K.Trediakovski menţiona
că Antioh Cantemir „… fără
îndoială este cel mai mare
şi cel mai iscusit poet rus”.
Publicate pentru prima dată
în limba rusă, în 1762, la
aproape două decenii după
moartea poetului, „Satirele
şi alte poetice compuneri”
au sporit şi mai mult intere-
sul pentru personalitatea şi
creaţia lui Antioh Cantemir.
Satirele cantemiriene au
fost înalt apreciate de scri-

itorii ruşi A.S. Puşkin, V.A.
Jukovski, C.N. Batiuskov,
K.F. Râleev, V.G. Belinski.
Românul Antioh Cantemir,
ca admirator al lui Petru cel
Mare, ce l-a ocrotit pe tatăl
său Dimitrie, a scris un
poem epic encomiastic, inti-
tulat „Petrida sau descrierea
în stihuri a morții lui Petru
cel Mare, împăratul întregii
Rusii”, rămas neterminat.
Imaginea zugrăvită de An-
tioh țarului, în poemul
Petrida ține practic de pane-

giric. Poemul nu este con-
siderat o realizare literară
remarcabilă, prezintă un in-
teres modest pe plan literar,
însă are meritul de a marca
începuturile versificației
moderne în Rusia. Autorul
pune în versuri lista
realizărilor politice ale
țarului: reorganizarea statu-
lui, lărgirea frontierelor spre
Orient și Occident, afir-
marea Rusiei ca putere
maritimă. Poemul conține și
una dintre primele descrieri
literare ale Sankt Petersbur-
gului, fiind evocate clădirile
splendide de pe malurile
Nevei. Poemul se încheie
după primul cânt. Antioh
Cantemir cu „Petriada” a
dorit să-l imite pe Vergiliu cu
„Eneida”, adică să scrie o
epopee a întemerierii im-
periului rus modern. De
asemenea, prima ediție a
„Satirelor” a fost publicată la
Londra, în 1749, sub titlul
„Satyres de monsieur le
prince Cantemir avec l’his-
toire de sa vie”, traducere
de abatele Ottavio Guasco,
ed. Jean Nourse. O nouă
ediție va apărea la Londra,
în 1750, iar abia în 1762,
odată cu înscăunarea Eca-
terinei a II-a este tipărită
prima ediție rusă.

Modelele lui Antioh
pentru „Satire” au fost au-
torii antici Horațiu, Iuvenal,
Ovidiu, Persius, iar dintre
autorii contemporani, Reg-
nier, Boileau, Pope, Locke
și John Milton. Cantemir a
introdus clasicismul antic și

stilul baroc în Rusia.
Românul Antioh Cantemir a
fost primul poet din literatura
rusă de stil occidental, așa
cum consideră critica
română și rusă. În domeniul
științei, a tradus în rusă o
carte referitoare la Newton
și a scris o algebră, tot în
rusă, rămasă tot în manu-
scris. A corespondat cu
Voltaire, cu care era prieten,
dar era apropiat și de Mon-
tesquieu și Rousseau. În
anii 1850, Vasile Alecsandri
editează în limba română
„Satirele” lui Antioh Can-
temir. Acestea aveau un rol
moralist, compuse în stil
antic și puneau accent pe
rațiunea superioară a
monarhilor și intelectualilor
spre progresul societății. În
1858, Aron Pumnul, profe-
sorul de liceu a lui Mihai
Eminescu, reeditează
„Satirele” lui Antioh Can-
temir în limba română și le
include în „Lepturairul” său,
manual critic folosit de o
pleiadă de scriitori români în
a doua jumătate a secolului
XIX. În 1885, Al. Odobescu
scrie un studiu despre An-
tioh Cantemir și-l alătură lui
Boileu, pe culmile iluminis-
mului european. Nicolae
Iorga considera că Antioh
Cantemir a scris în limba
rusă, dar „cugetarea,
simțirea, istețimea și gluma”
lui erau profund românești.
Criticul Pleahonov îl
consideră primul poet mod-
ern rus. Mihai Eminescu îl
amintește pe Antioh Can-
temir în poezia „Epigonii”,
fiind inspirat de „Lepturariul”
lui Aron Pumnul, care i-a
fost profesor la Cernăuți. În
1962, Zoe Dumitrescu-
Bușulenga sugera că ar
putea fi vorba, în acest vers
eminescian, de Antioh Can-
temir, fiul domnitorului,
marele poet rus. „Cantemir
croind la planuri din cuțite și
pahară”. Eminescu s-a
folosit și de ediția „Satirelor”
editată de A. Donici și C.
Negruzzi din 1844. Recu-
perarea lui Antioh Cantemir
ca scriitor român este o
provocare pentru critica și
istoria literară de la noi. An-
tioh Cantemir a fost român
dintr-o familie domnitoare a
Moldovei, care a scris în
limba rusă, devenind primul
poet modern occidental și
iluminist al Imperiului rus,
dar stilul și geniul poetului
au rămas, conform lui Nico-
lae Iorga „profund
românești”, fapt recunoscut
de Mihai Eminescu, care l-a
inclus în poezia „Epigonii”.

●
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Într-un război cu propria istorieÎntr-un război cu propria istorie

Maria Diana
Popescu

CCum Joe Biden
Laden nu e în stare nici să
facă de strajă cu mîna pe
butoane, îşi trimite con-
soarta la înaintare, doar-
doar îi va rămîne şi ei
numele în istorie. Ştirea
umple de stropi  presa
românească, însă, credeţi-
mă, nu merită atenţie vizita
nevestei lui Biden Laden în
România. Analfabetismul
diplomatic al SUA
deversează în curtea
noastră deşeuri care obligă
şi cocoşează naţiunea
română.  Probabil, tanti Jill îi
va aduce o altă şepcuţă lui
Iohannis, va servi o cafea
împreună cu Georgeta, aşa
ca între băbuţe, mai o bîrfă,
mai un pişcot, să justifice şi
ea statutul de nevastă de
preşedinte. Era minunat
dacă la întîlnire venea şi
Brigitte, băbuţa lui Macron.
Petele ruşinoase ale istoriei
SUA nu-s deloc puţine.
Preşedintele George Wash-
ington, secondat de gener-
alul Henry Knox, 
au conceput ideea
controversată de „civilizare”
a americanilor nativi
(grupuri etnice, triburi,
imigranţi europeni) pentru
asimilarea lor ca cetăţeni
americani. După războiul
civil american, con-
damnabilele încălcări ale
Tratatului Fort Laramie
(1868), de către comandan-
tul cavaleriei americane,
George Armstrong Custer,
au adus la masacrarea
amerindienilor, deter-
minîndu-l pe teologul Stand-
ing Rock Sioux să-l
numească pe Custer, pentru
cruzimea sa, un „Adolf Eich-
mann” al cîmpiilor. Masacrul
de la Wounded Knee din 29
decembrie 1890 se înscrie
şi el în lista neagră a istoriei
şi va rămâne una dintre cele
mai ruşinoase pagini din is-
toria militară a SUA. De la
George Washington la Joe
Biden Laden, o adevărată
garnitură de criminali. I-aţi
auzit pe americani rostind
vreodată cuvîntul PACE?

Românul inteligent
ştie ce interese are America
în actualul război. Pe vre-
muri europenii aveau nevoie
sine qua non de două pro-
duse alimentare: pîine şi
vin. Asta am citit în cartea
„Omul medieval” a lui
Jacques Le Goff. În rest,
adică brînza, carnea,
legumele, fructele erau
aleatorii, în funcţie de an-
otimp, de avuţii. Dar, fără
pîine şi vin, ordinea politico-
juridică era tulburată, ba
chiar nici războaiele nu se
purtau ca lumea. Jafurile,

cuceririle, vizau pîinea şi
vinul, pe lîngă distrugeri,
ucideri şi capturare de pri-
zonieri. Popoarele vizate
ştiau aceste lucruri din
experienţa transmisă de
generaţiile anterioare şi îşi
ascundeau grînele şi vasele
cu vin în pămîntul baştinei ,
iar turmele, cirezile, femeile,
copiii şi bătrînii erau as-
cunse în codri, în cotloane
de stînci, unde migratorii nu
prea aveau curaj să
răzbată.

Prin urmare, pe
atunci, se căuta pîine şi vin.
Mai tîrziu, bogăţiile subsolu-

lui. Anglia a golit coloniile de
diamante şi resurse natu-
rale. Bogăţiile coroanei bri-
tanice au la bază jaful şi
spolierea, timp de sute de
ani, a coloniilor aflate sub
papuc. Regina deţine un
prosper imperiu imobiliar,
ale cărui venituri, în 70 de
ani, au crescut fabulos. De-
a lungul istoriei, Anglia a
avut picioarele în toate
bărcile şi nu s-a scufundat!
Americanii, după ce
aproape i-au exterminat pe
indienii amerindieni, după
ce le-au furat pămînturile şi
i-au închis în rezervaţii, şi-
au îndreptat mîna criminală
spre alte state, de unde au
sorbit cu nesaţ petrolul şi
alte resurse naturale.
Preşedinţii SUA  au avut în
toate războaiele fraieri care
să moară pentru interesele
lor în ţările ocupate.
Angrenată într-un război cu
propria istorie, America,
dornică de supremaţie, nu a
ezitat niciodată un conflict
mondial. Dovada: bazele
militare şi scuturile ofensive
instalate în ţări paşnice, la
doi paşi de Rusia. America
nu se poate ţine departe de
tentativa de a fi stăpîna

lumii. Astăzi e interesată, nu
de Ucraina, în mod special,
ci de slăbirea Rusiei, de
subminarea puterii econom-
ice şi militare a Rusiei.

Generaţiile viitoare
nu vor mai vrea pîine şi vin,
nu vor mai face agricultură.
Vor fabrica drone, roboţi, lif-
turi spaţiale şi vor privi miraţi
holograme ale pîinii şi vinu-
lui. Încă din negura vremilor,
triburile migratoare auziseră
de pîinea şi vinul dacic şi s-
au năpustit să se înfrupte şi
ele. Ce-ar fi căutat avarii,
gepizii, ungurii, pecenegii,
cumanii et caetera, dacă nu,

pîinea şi vinul pe care ei nu
le produceau. Ce-au apărat
dacoromânii de năvălitori,
secole de-a-rîndul? De-
pozitele de grîne şi cele de
vin. Cînd au aflat ungurii că
în ţările lui Gelu şi Menu-
morut sînt bogăţii de grîne şi
vin, pentru ei era de-
scoperirea visată şi s-au
năpustit. Au aflat de grînele
şi viile dintre Crişuri, dintre
Târnave, de pe Mureş şi s-
au năpustit. Pînă s-au
înstăpînit. Au încercat un-
gurii şi vinurile lombarde, pe
cele france, balcanice,
tiroleze, dar ca acelea din
Transilvania, ba. S-au
străduit şi cu vinul dinspre
Balaton şi cu pita din pustă,
dar gustul, domnule,
dulceaţa celor transilvane
erau fără egal. Cum să nu
întindă mîna hoardele după
aurul din Apuseni, după
mierea Făgăraşilor, după
holdele mureşene, după
viile din cuprinsul acestui El-
dorado numit Transilvania?
Generaţiile de mîine, suflete
ale fizicalităţii limitate, tre-
buie să ştie că cei tari vor fi
întotdeauna cei terorizaţi,
care la rîndul lor vor teror-
iza. Pentru a nu mi se

reproşa că sînt
tendenţioasă, operez cu
distincţia. Sufletul este sin-
gura construcţie care nu se
depreciază. Hainele pe care
le poartă Terra sînt
trecătoare! Nu şi Dum-
nezeu!

Ce trebuie, deci,
revăzut şi scos din uz?
Mentalitatea? Lipsa de
coerenţă a vremurilor?
Unde nu este cap, nici trup
spiritual nu există. Ci doar o
categorie de roboţi cu pom-
pon, posesori de fotolii im-
pozante, posesori de arme,
posesori de slujbe im-

pozante, posesori de cruz-
ime impozantă. La ei, totul
este impozant, mai puţin
aportul de adevăr, patriot-
ism, morală şi demnitate. Ei
se situează la ani lumină de
caracter, bun simţ, probitate
morală. Astfel de specimene
îşi fac veacul în cele trei
palate ale României, colonia
din „flancul estic al NATO.
Cînd spun trei palate, mă
refer şi la palatul leneşilor,
unde huzuresc pe 
banii românilor urmaşii
trădătorului Mihai. Oamenii,
spus exact, sînt cei care
dau ţinută vremii, care dau
semnificaţie vremii, care
dau caracter vremii. Atunci,
nicio instanţă, fie ea şi
astrală, nu va putea aşeza
adevărul cu capul pe butuc.
Adevărul este ars poetica
made în Dumnezeu. Şi
totuşi se duc lupte de
gherilă pentru desfiinţarea
adevărului. Omul modern
nu poate fiinţa secătuit de
morală, cum se prezintă.
Trezirea este cu atît mai
urgentă, cu cît cei doi corifei
aldinici, teoria Cuvier şi teo-
ria Malthus se află în
ecuaţie acamică, 
asociate cu reactivarea

dezastruoasă a teoriei de
metisare a populaţiei a lui
Richard Nikolaus von
C o u d e n h o v e - K a l e r g i ,
promovată imediat după
reţintuirea pe scaunul
prezidenţial al Franţei a
saltimbancului Macaron, ce
se crede un fel de Ludovic
al XVII-lea (ultimul rege al
Franței a fost Ludovic al
XVI-lea). Urmînd zarul,
după cum cade sau după
cum îl aruncă americanii pe
masa de joc măsluită, mulţi
vor deveni ucigaşi plătiţi,
puţini vor mai lucra la acele
tuşe care îmbracă omul şi îl
pune în faza de soluţionare.

Despre Macron vor
vorbi luptele de stradă. La
fel ca noi, francezii ar fi votat
răul cel mai mic, acelaşi
Macron, omul globalismului,
care nu va face altceva
decît să le tragă clapa
francezilor. Confruntîndu-se
cu multiple probleme so-
ciale, economice, identitare,
sub pălăria turtită a lui
Macron, Franţa va cunoaşte
curînd apogeul conflictelor
sociale, a căror ecou e încă
nestins. Într-un viitor nu
prea îndepărtat locurile de
muncă ale francezilor vor fi
numărate pe degete. Poate
doar un matematician
francez, rămas fără loc de
muncă, se va putea angaja
ca specialist în brînzeturi
mucegăite. Francezii ar
prefera spînzurătoarea sau
ghilotina decît să le fie în-
chise magazinele de brînze-
turi. Atunci să vezi revolte!
Pentru francezi, o brîznă
împuţită bate oricînd pe
Thales din Milet. Nu, n-am
luat-o pe mirişte, am încer-
cat un discurs credibil, more
geometrico, sub mantia unui
umor mai puţin încercat.

●
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Tăinuind prin desființare…Tăinuind prin desființare…

Cezar Adonis
Mihalache

NNici de ar fi căzut
guvernul peste noapte, nu
ar fi intrat sinecura
(post)covidului atât de rău în
dizgrație încât să se încerce
desființarea CNCAV -ului pe
repede înainte!… Dar
cineva a intrat în panică…
Și când e vorba de an-
goase, chiar dacă nu e
nevoie, dăm foc și la
„cetate”, doar să facem
scrum „dovezile”, nu?!…
Doar că, de data asta, nici
focul nu ajută!… Sunt mult
prea multe dovezi… Vaccin-
uri rămase pe stoc, seruri
expirate rămase tot… pe
stoc! Și, cea mai importantă
dovadă, a ceea ce a fost, a
ceea ce s-a impus în nu-
mele unei sinecuri, sunt
chiar vaccinații… Dar este o
frică de zile mari printre ăi
mari, iar oamenii comit
greșeli, nu?!… Mai ales că
sunt și guvernanți, iar
guvernanții oricum doar la
asta se pricep…

Să rupem prăvălia
sinecurii în două și o
împărțim pe la alții!… Cam
așa funcționează și
închiderea centrului național
de vaccinare anti-covid. De
care vor să scape, dar nu
știu cum! Nu știu pentru că
nu îi duce mintea! Căci,
derbedeii s-au bucurat de
bani, de indemnizații și

comisioane, și nu au stat
măcar o clipă să facă un
lucru esențial: să vadă în
perspectivă! Iar „perspec-
tiva” a venit… Și întrebările,
și nelămuririle, și curând,
vor apărea și invitațiile pen-
tru a da explicații… Și chiar
dacă desființarea unei
sinecuri-umbrelă de poci-
noage nu elimină
răspunderea pe viitor, nici
premizele ori cauzele, nici
răul eventual dovedit, nici
dramele poate doar acum
neieșite integral la lumină,
ageamii așa lucrează…
Desființează, chiar dacă
răul făcut nu poate fi as-
cuns. Nu mai poate fi as-
cuns. Pentru că este acolo,
în dovezile grămezi de loturi
rămase pe stoc, în dovezile
de seruri expirate rămase în
conservare (adică tot pe
stoc!), în dovezile con-
tractelor ce vin peste noi…
Și al căror import și plată nu
pot fi șterse prin simpla
desființare a instituției-
umbrelă… Sau poate că pe
asta o știu și ei, dar se
bazează pe faptul că, dacă
tot o să dăm banii, ba încă
mulți ani de acum înainte,
măcar să nu se mai
pricopsească, fizic, și cu
următoarele milioane de
fiole în stoc…

De fapt, de ce fug
acum responsabilii
vaccinării de carantină co-
ercitiv amenințătoare? De
stocurile care se strâng, de

fiolele expirate și care nu
pot fi distruse, nici juridic,
pentru că e treabă de dosar
penal, dar nici fizic, pentru
că nu își asumă nimeni re-
sponsabilitatea eliminării
unor vaccinuri devenite între
timp deșeuri biologice?…
Sau este vorba de
consecințele juridice a ceea
ce va urma pe seama unor
subiecți transformați în
cobai de cursă lungă?…
Pentru că misterioasa
hepatită poate fi, ori nu!,
consecința expunerii la o
substanță toxică… Iar
avalanșa de cazuri printre
cei mici poate fi doar vârful
unui aisberg… Pentru că ei
sunt mai firavi și au un
răspuns imediat în fața tox-
inelor… Asta dacă se va
dovedi că proteina „spike” a
covidului este cauza miste-
rioasei boli fără etiologie în
mediu natural…

Evident, nu de
stocurile rămase le e frică
pungașilor ăștia!… Nici de
justificarea banilor încasați
prin fel și fel de scheme de
invocare a necesității
implementării unor sisteme
de vaccinare, de argu-
mentare a vaccinării… Ba,
la câți au avut de câștigat,
fie și doar la nivelul a câțiva
lei, rostul unei asemenea
urmăriri nu există… Pentru
că sinecura a știut cum să
lucreze… A dat celor mulți
din sistemul de vaccinare
un spor la salariu, și, atât de

mulți au fost prinși „în
schemă”, încât rostul unei
urmări penale „în masă”
cade de la sine…

Și totuși, panica este
tot mai mare… Mai ales că
și la a doua încercare de
desființare a centrului
național de vaccinare se
cam bate pasul pe loc…
Prima variantă, desființarea
pe seama transferării
vaccinării către medicii de
familie nu a funcționat. Pen-
tru că aceștia nu au vrut să-
și asume ceva de care nici
nu a fost întrebați. Acum se
încercă transformarea
„Janei” cea păcătoase, prin
ascundere ei în programul
național de vaccinare. Unde
să se stingă apoi printre
hârtii. Dar rămân dozele,
rămân prezumtivele cazuri
ce vor urma și care vor
putea fi puse în legătură cu
vaccinarea inițială și cu de-
ciziile acelora care le-au
luat.

În fapt, nu poți
desființa juridic o instituție
responsabilă, și moral, dar
mai ales penal, de vac-
cinarea a peste opt milioane
de români… Pentru că doar
un organism de specialitate,
și medical independent, dar
și de consultanță juridică
pentru pacienți (pentru că,
în momentul în care au fost
injectați cu o substanță de-
spre care nu se știa nimic,
vaccinații au devenit, nu
doar loturi-cobai, ci și

pacienți, inclusiv prin mio-
carditele dovedite ca având
o legătură directă cu vaccin-
urile), doar un asemenea
organism poate decide dară
cât timp trebuie menținută
răspunderea juridic-sanitară
pentru eventualele
consecințe.

Oricum, cea mai
elocventă dovadă a matra-
pazlâcului încercării de a se
tăinui ceva prin desființarea
centrului CNCAV este chiar
această disperare venită
tocmai dinspre cei ce l-au
înființat! Este poate întâia
oară în treizeci de ani când
se întâmpla așa ceva! Și nu
s-a văzut o asemenea
„grozăvie” nici măcar în ro-
cadele de putere, de 
curente stânga-dreapta,
toate sinecurile rămânând
în timp, sub o formă sau
alta, pentru că, într-o
formulă sau alta,
mulțumeau pe cineva. Da,
este adevărat, mulțumeau,
fie și cu mai puținul decât
cel de la înființare, dar,
aveau „garantat” elementul
esențial: lipsa riscului de
apariție a unor consecințe
juridice în masă. Mai ales
într-o „masă” reprezentând
jumătate din populația
țării…
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Să fie advărat că prostia asigură liniștea sufletască?Să fie advărat că prostia asigură liniștea sufletască?

Radu
Nicolae

VVreau să cred că
nu! După un Covid 19 pen-
tru care românii au fost
încuiați ani de zile în casă,
după un război aducător de
moarte, dar și multiplicator
de afaceri la comandă,
după oameni nevinovați,
ucrainieni, dar și pales-
tinieni, sirieni, irakieni, copii
și femei, loviți de bombe,
după o durere și suferință
care ar trebui să ne
unească și nu să ne
dezbine, oare cine va mai
reuși în viață?Nu cumva
uitam prea ușor că „prieteni-
ile nu sunt veșnice,
dușmăniile nu sunt veșnice,
veșnice sunt interesele”?
Cine are interesul să țină
omenirea în ceață? Nu cred
în forțe oculte, așa cum nu
cred nici în demnitari, titulari
de funcții pe viață, cu ordine
primite din afara Țării!
România normală? Lectura
luminează mintea! Deter-
minarea, ambiția, dorința de
a învinge ne ridică de la
pământ, chiar dacă ne-am
prăbușit de nenumărate ori!

Ce înseamnă un om

de succes?! Un om cu bani
mulți? Un om înconjurat de
„umbre”? Câți dintre cei
care dețin supremația în
jocul manipulării unui popor
obosit de boală și datorii
neplătite la bănci, se mai
gândesc la viitor? Încotro
România? Să nu pierdem

niciodată din vedere că tre-
buie să ne păstrăm omenia,
indiferent de provocările
vieții, indiferent de reușita
sau de vremelnica putere!
Ce este cel mai important
pentru noi? Echilibrul tre-
buie să ne însoțească în tot
ceea ce gândim! Iubirea
față de părinți ne deschide

pașii către dânșii și ne
aduce o nemărginită bu-
curie, cât sunt, încă, aici, pe
pământ și nu printre stele!
Neuitarea celor dragi plecați
dintre noi să rămână în su-
fletul nostru, așa cum
păstram și Credința în
Bunul Dumnezeu! Viața

înseamnă un permanent ex-
amen? Tinerii sunt viitorul
nostru! Gândesc cu
speranță că cei plecați din
Țară se vor reîntoarce
acasă, până nu vă fi prea
târziu pentru noi! Tinerii care
își încheie studiile pot fi
condamnați că vor să plece
către o lume mai bună? Ce

le oferim tinerilor, mulți
plecați de acasă cu bănuți
putini, dar cu o imensă
dorință de reușită în viață?
Mă gândesc la tinerii de azi,
la generațiile de studenți și
viitori absolvenți!

Timpul nu ne
așteaptă! Misiunea lor nu va

fi una ușoară! După ani de
studiu, după frământări și
nopți nedormite, după
restanțe și taxe supli-
mentare plătite, indiferent
de profil, fie că vorbim de
psihologie, de psihologie
aplicată pentru securitatea
națională, de informații sau
poliție etc, îmi doresc ca ei

să reușească să aducă
siguranță, încrederea pen-
tru oameni și să aplice
legea pentru oameni! Îmi
doresc să aducă zâmbetul
pe fețele semenilor noștri,
fețe brăzdate de nedrepte
frământări, de sărăcie și de
neputință! Nu funcția vă
face importanți! Omenia,

respectul, rușinea sunt
măsura caracterului
dumneavoastră! Îmi doresc
să priviți sufletul omului de-
parte de „etichetele” puse
cu rea credință poate, de
unii sau de alții și să nu uitați
că menirea dumneavoastră
este să apărați omul, să
aduceți încrederea în drep-
tate, fără întâlniri ordonate
la ceas de noapte, prin bis-
erici, cu cei certați cu legea!
Să nu călcați niciodată pe
cadavre! Îmi doresc să
urcați muntele vieții la pas și
nu în fugă! Îmi doresc să
trăiți fiecare clipa și să
admirați frumosul din viața
dumneavoastră! Îmi doresc
să rămâneți aceeași oameni
cu suflet curat, așa cum am
avut onoarea și bucuria să
vă cunosc!
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