
 

1

 
Extremismul sexo-marxist, antinațional și globalist 

Prof. univ. Dr. Mircea POPA  
 

Apărută de curând la editura Eurotip din Baia Mare, cartea semnată de Pavel Gavril Țăranul, cu 
titlul de mai sus, reflectă în grad paroxistic degringolada vremii noastre și intrarea omenirii în zodia 
apocalipsei, dar mai ales o prezentare amănunțită a celor două direcții de acțiune contrară, care se 
confruntă atât la nivel de țară, cât și la nivel internațional. Bine informat cu privire la rădăcinile teoriilor 
privind Political Correctness, infiltrate în cugetarea unor minți contemporane, el arată că problema 
fundamentală a zilelor noastre este lupta dintre curentul sexo-marxist, mondialist, și curentul patriotic, și 
modul în care se reflectă această luptă la nivelul României de azi (vezi scrisoarea celor 43 de comisari 
fanatici extremiști, de care se delimitează). 

Curentul care pune acum stăpânire pe lume a venit de la Marx (sărbătorit de curând în Germania, 
prin ridicare unei imense statui), resuscitat de mișcările Black Lives Matter și mișcarea Antifa, plus cele 
de orientare sexuală, care au decretat domnia minorităților, ajungând ca acestea să fie dătătoare de ton, 
inclusiv în România, unde discriminarea pozitivă e la ordinea zilei.  

Rezultatul?  
De 32 de ani România nu mai are un guvern național, iar instituțiile statului nu mai funcționează, 

fiind căpușate de grupuri corupte, formate din incompetenți și trădători.  
Oculta financiară a pus ochii pe România, organizând un experiment, cu privire la decăderea unei 

țări și a unei națiuni, prin chiar aparența de democrație europeană, subminată din interior de guverne 
incompetente, care se schimbă precum cămășile, dar alimentând mari discrepanțe sociale, printr-o 
politică salarială și de administrare fiscală greșită, producătoare de mari contorsiuni și diferențe de clasă, 
care i-a dezbinat pe români. În special clasa țărănească a fost lăsată să piară, rămasă fără ajutorul 
copiilor, plecați la munci derizorii în vest, o clasă îmbătrânită, bolnavă și otrăvită, care își mai duce zilele 
de pe o zi pe alta, fără să cultive pământul, fără să mai crească animalele aducătoare de venit, fără să mai 
asigure pâinea orașelor. E o politică dirijată de sus, urmărind alienarea omului de lumea în care a crescut 
și a muncit, și care i-a devenit inospitalieră, străină, ostilă. Înstrăinată de biserică, de vecini, de tradiții, de 
rădăcini, țărănimea aceasta îmbătrânită și neputincioasă, a ajuns victima sigură a traficanților de interese 
antipatriotice, de agenți globaliști, meniți să-i aducă la sapă de lemn și să le ia pământul pe nimic, lumea 
satului, uitată de Dumnezeu și de politicieni, a ajuns o groapă de deșeuri, uneori chiar importate de 
bandiți care lucrează mână în mână cu poliția și cu autoritățile.  

Același lucru cu pădurile și cu bogățiile subsolului, vândute rând pe rând unor escroci patentați 
(am desființat nu numai exploatarea cărbunelui, dar și a uraniului necesar la Cernavodă), am prăduit 
4.400 de mari fabrici și uzine, am lichidat instalațiile de irigat, am distrus mica producție 
meșteșugărească, am trimis peste hotare cei mai buni muncitori constructori, am mărit de trei ori 
numărul funcționarilor publici. Sub pretextul construirii de autostrăzi, am îngrășat o clasă venală și 
coruptă, cu proprietăți exorbitante în străinătate, cu banii plasați în opșoruri străine și care nu contribuie 
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economic la finanțarea unor întreprinderi rentabile, nici, impozital, la traiul chinuit al săracilor prin 
locuri de muncă.  

În aceste condiții, corupția atins cote monstruoase în toate domeniile, și ca urmare a unor grave și 
criminale greșeli economice, care a lăsat statul fără pârghii de control financiar. Autorul amintește câteva 
din aceste mari devalizări ale bogățiilor statului: lichidarea flotei de 600 vase, vânzarea pe nimic a 
întreprinderilor industriale, atomizarea proprietăților agricole, învățământul particular producător de 
idioți cu diplome, a sistemului doctoral producător de plagiatori în serie, a dereglării sistemului de 
promovare și salarizare prin apariția unor categorii favorizate, care nu dau seama în fața nimănui de 
munca lor, a neglijării sistematice a românilor din Basarabia, Voivodina, Timoc, a retrocedărilor 
nejustificate, care au dereglat potențialul economic al țării și au întărit puterea străină, antinațională.  

Sub controlul central de la Bruxelles au apărut studii despre ură și gândire greșită, s-au făcut liste 
de cuvinte interzise, prin presiunea rezultată de prezența sexo-marxiștilor în societatea americană și în 
marile corporații europene, care distrug cultura tradițională a statelor europene,  prin metode care 
fluidizează principiile, elimină valorile consacrate, între care și cele ale familiei și religiei, înlocuindu-le cu 
surogate și atentate la presa liberă, cu emisiuni tv de o rară penibilitate. Nicio scânteie de preocupare 
pentru țară și viitorul ei, într-o lume în care analfabetismul  sufocă societatea, iar materiile școlare sunt 
impuse dinafară, fără istorie și educație civică. „Realitatea tristă este că azi școala face mai mulți 
analfabeți funcționali decât specialiști necesari economiei”, spune autorul.  

Se adaugă sistemul sanitar e tot mai precar, prin scurgerea de personal calificat spre Occident. O 
altă tendință de care ne izbim la fiecare pas constă din eliminarea meritocrației și folosirea democrației 
pentru atacuri antinaționale, prin transformarea canalelor mass-media în promovatoare de surogate 
antiștiințifice, de tip horoscop și astrologie, menite a abate atenția de la realitatea nudă. Nimeni nu mai 
citește o carte, nu mai discută un film sau o expoziție, scriitorii își tipăresc cărțile în tiraje derizorii, simțul 
critic și ierarhia valorilor a fost înlocuită cu supremația unor grupuri mafiote și exclusiviste, care, după 
modelul din politică, dispun de toate resursele bănești și de cele menite a consacra reușitele. A fost 
sabotată și diplomația românească, și înlocuită cu ploconeala înjositoare față de UE și NATO, fără 
apărarea demnă a dorințelor naționale. În concluzie, avem de-a face cu o Românie „eșuată”, gata să se 
prăbușească ca un castel de nisip la prima adiere de vânt, căci sentimentul patriotic a fost puternic 
erodat, discreditat și înlocuit cu războiul românilor contra românilor.  

Capitolul 13 se intitulează Apel pentru salvarea României, unde, după trecerea în revistă în 21 de 
puncte a celor mai mari greșeli din politică și administrație, se face apel la solidaritatea națională și la 
conservarea tradițiilor care ne-a impus ca țară și popor pe arena internațională, ținându-ne strâns uniți 
de glia, limba și creativitatea noastră nativă sau forjată de cultură, fără a ne lăsa copleșiți de tendințele de 
supunere globalistă și sexo-marxistă. „Națiunea, valorile naționale, patriotismul, naționalismul benefic și 
înțeles doar ca expresie a promovării firești a interesului național, prin respectarea altor interese 
naționale, nu trebuie criticate, anulate, distruse sau blamate pentru unele exagerări regretabile și 
condamnabile care s-au întâmplat în trecutul istoric”, se spune acolo, în concluzie.  

E nevoie de o reformă radicală a statului, a organismelor sale de execuție, prin revenirea la 
tradițiile călăuzitoare din trecut și nu la perpetuarea la nesfârșit a unei legislații prost gândite și prost 
aplicate, punându-se capăt acestei stări vegetative și de veșnică vacanță a unui parlament  fără orizont, 
fără profesionalism și mai ales fără dragoste de neam și țară, care a dus România pe ultimele locuri din 
Europa, la oricare din domeniile puse în discuție, transformând-o într-un fel de colonie penibilă a unor 
țări și interese străine. Cartea ar merita discutată în seminarii speciale de lideri avizați ai societăți civile și 
luate măsuri grabnice, până nu e prea târziu. 

 
 
 
 
 
 

 
 


