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Discursul urii pe blogurile i forumurile  

unor publica ii din România  

I. Introducere 

Dezvoltarea internetului din ultimii ani are multiple implica ii asupra societ ii, una dintre 
ele fiind extinderea sferei publice, prin crearea unor noi modalit i de mobilizare colectiv , de 
criticism al aspectelor politice, sociale sau culturale i de r spândire a ideilor i informa iilor1. 
Habermas consider , îns , c  internetul a scindat contextele de comunicare, prin faptul c  
publicul este unul anonim, dispersat i într-o continu  reconstruc ie, „contribu iile intelectua-
lilor pierzându- i puterea de a crea o focalizare”2. În acela i timp, în acest mediu orice per-
soan  care are acces la internet poate oferi informa ii sau î i poate aduce contribu iile în toate 
domeniile care o intereseaz  – artistic, literar, tiin ific  etc. – chiar dac  vorbim de un expert3 
sau de un amator4. O alt  consecin , legat  de acest aspect, este declinul presei tradi ionale 
tip rite – unele ziare din România (Cotidianul, Gardianul, Ziua), ca i din alte ri, retr -
gându- i edi iile pe hârtie i continuându- i activitatea exclusiv online – i dezvoltarea unui 
jurnalism alternativ. Jurnali tii, intelectualii, scriitorii, cercet torii î i fac public  activitatea pe 
bloguri sau pe alte platforme specializate, îns  oricine poate s  scrie un blog. 

În acest context, pe forumurile publica iilor i pe blogurile române ti, printre comentariile 
pertinente i la obiect se remarc  un discurs al urii, definit ca o expunere de orice natur  
„destinat  s  promoveze ura împotriva persoanelor sau grupurilor pe criterii de ras , religie, gen, 
orientare sexual , na ionalitate sau alte clasific ri inadecvate”5. Prin urmare, comentariile antise-
mite, rasiste, xenofobe sau homofobe iau forma unui contra-discurs public, care func ioneaz  
dup  cu totul alte reguli decât cel public oficial. Dezbaterea privind discursul urii în mediul 
online se concentreaz  asupra reglement rii limitelor de exprimare pe internet. Prin defini ie 
internetul este un spa iu care st  sub semnul libert ii de exprimare, dar este sus inut  i opinia 
                                                           

 Articolul are la baz  cercetarea realizat   în perioada 2008-2010, împreun  cu W. Totok, Mihai 
Dinu Gheorghiu i Simona Sînzianu, asupra con inutului xenofob, rasist, homofob i antisemit al 
forumurilor unor publica ii i al unor bloguri române ti. 

1 Conform D. Cardon, La démocratie Internet, Paris, Éditions du Seuil et La République des Idées, 
2010. 

2 Habermas, apud K. Ubayasiri, Internet and the Public Sphere, în eJournalist, 6(2), 2006, disponibil 
la (http://www.ejournalism.au.com/ejournalist/ubayasiri622.pdf), accesat la 4 noiembrie 2011. 

3 Conceput ini ial, la începutul anilor 1960, ca o re ea de comunicare în domeniul militar, internetul 
a devenit în prezent indispensabil pentru desf urarea activit ilor noastre profesionale i personale. 
Este un spa iu virtual care se interfereaz  cu realitatea, unde se stabilesc rela ii sociale, dar i comporta-
mente specifice.  

4 Trecerea de la expertiz  la amatorism odat  cu era internetului, o semnaleaz  i P. Flichy, în cartea 
sa „Le Sacre de l’amateur”, 2010. 

5 Webster's New World Law Dictionary, 2010 (http://law.yourdictionary.com/hate-speech), accesat 
la 4 noiembrie 2011. 
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contrar  ca, atunci când se încalc  demnitatea unor oameni, autorit ile s  ia m suri împotriva 
autorilor sau proprietarilor de site-uri. Nu s-a ajuns la un consens privind aceast  reglementare, 
fiecare ar  având propria manier  de a aborda problema. Dac  în Germania propaganda nazist  
sau pornografia infantil  se pedepse te cu închiderea site-ului sau chiar cu închisoarea, în 
România nu exist  un set de reguli clare dup  care s  se ghideze comunicarea online. 

Pe diverse site-uri apar c r i i articole antidemocratice ale unor autori români ca Mircea 
Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica etc., redescoperite i reeditate dup  1989, care 
reprezint  i una dintre sursele acestor diferite figuri retorice. Tot aici intr  i lucr rile anti-
semite i revizioniste interna ionale, dar i literatura memorialistic  i scrierile conspirative. 
Publicarea memoriilor despre tratamentele inumane aplicate de inu ilor politici în închisori a 
contribuit la fabricarea  unor „martiri ai cre tinismului”, denumi i i „Sfin i ai închisorilor”, 
având ca obiectiv principal „reabilitarea moral  a Mi c rii Legionare”6.  

În acela i sens, literatura m rturiilor despre „rezisten a din mun i”, con ine texte care 
reprezint  o apologie veritabil  a celor care nu au abandonat simpatiile lor legionare, 
r mânând fideli unei ideologii antisemite7. Mitul rezisten ei na ionale eroice continu  s  se 
propage în scrierile reprezentan ilor unei noi genera ii, atras  de vechimea i radicalismul 
acesteia8. Astfel de lucr ri sunt scrise în paradigma protocronismului românesc i a unor idei 
conspira ioniste, lansând chem ri pentru o nou  revolt  popular , pentru a-i înl tura pe 
„mafio ii” i profitorii revolu iei i pentru a ie i din criza provocat  de du mani ai poporului i 
de agen ii din ar  ai acestora9.  

Studiul de fa  propune o analiz  a discursului urii de pe forumurile i blogurile române ti, 
iar în sec iunile urm toare vom prezenta pe scurt materialul documentar, vom descrie i vom 
ilustra prin exemple10 principalele teme identificate de noi i modalit ile de exprimare ale 
mesajelor. 

II. Metoda 

Am realizat analiza critic  a opiniilor exprimate de utilizatorii internetului pe baza unui 
vast material documentar, acumulat pe o perioad  de ase ani (2003-2009) i prelucrat par ial 
pentru un proiect colectiv11. Monitorizarea continu  i în prezent; nu a fost una structurat , ci 
a vizat articolele care aveau un num r mare de comentarii. 

                                                           
6 W. Totok, C r i cu tent  legionar  despre Gheorghe Calciu i Valeriu Gafencu, la Radio Europa 

Liber , 12 martie 2008, disponibil la (http://origin.europalibera.org/content/article/1454163.html), 
accesat la 14 martie 2008. 

7 A se vedea I. Gavril -Ogoranu, Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc. Rezisten a anticomunist  din 
Mun ii F g ra ului, Timi oara, Marineasa, 1993, 1995. 

8 M.D. Gheorghiu, Intelectualii în cîmpul puterii, Ed. Polirom, Ia i, 2007, p. 331. 
9 Idem, p. 328. 
10 În unele texte s-a intervenit tacit, facându-se anumite corecturi – stilistice i ortografice – necesare 

în elegerii mesajelor. 
11 M.D. Gheorghiu, W. Totok, E.-I. Macovei, S.-G. Sînzianu, Na ionalism, rasism i xenofobie pe 

platformele electronice ale unor publica ii române ti difuzate pe internet, în Holocaust. Studii i 
cercet ri, Anul X, 2/2009, p. 139-155. Articolul a fost publicat i în limba german ; a se vedea  
M.D. Gheorghiu, W. Totok, E.-I. Macovei, S.-G. Sînzianu, Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus 
und Fremdenfeindlichkeit in den Leserbeiträgen elektronischer Medien, Halbjahresschrift für südos-
teuropäische Geschichte, Literatur und Politik nr. 1/2009, p. 40-57. 
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Am urm rit forumul a opt ziare na ionale (Ziua, Adev rul, Evenimentul Zilei, Jurnalul 
Na ional, Cotidianul, Gardianul, Gândul, România liber ) i ocazional a unor tabloide 
(Libertatea, Cancan) i publica ii locale (Ziarul de Ia i, Flac ra Ia ului, Gazeta de Sud, 
B n eanul), selectând comentariile la aproximativ 380 de articole. Aten ia noastr  s-a 
orientat i asupra site-urilor de tiri i ale unor televiziuni – 47 articole (Hotnews, Mediafax, 9 
am, Realitatea.net, FrontPress, Antena 3, TVR, NapocaNews, NewsIn), asupra ecourilor din 
partea cititorilor unor platforme interna ionale adaptate specializate – 45 articole, extremiste 
(AlterMedia) sau comune (YouTube) i asupra unor newsgroups – forumuri de discu ii 
(Societate. Cultur . România SCR – 3 articole). Am analizat post rile i opiniile de pe 
aproximativ 80 de bloguri, dintre care în jur de 30 personale, ale unor jurnali ti (Mircea 
Badea, Andrei B din, Victor Roncea etc.), scriitori (Cristian B dili a, Paul Goma, Petre 

u ea etc.) i politicieni (Iulian Urban etc.). Tot aici se încadreaz  i blogurile care apar sub 
pseudonime (Blogu’ lu’ Sorin, N v litorul, Uniristu’ etc.). Alte 50 sunt ale unor grup ri 
extremiste i xenofobe („Anti UDMR. Sus opinca!”, „Corneliu Zelea Codreanu. Pagin  
dedicat  Mi c rii Legionare”, „Noua Dreapt ” etc.). Între timp, unele bloguri au fost suspen-
date sau sunt inactive, utilizatorii folosind acum re elele de socializare precum Facebook sau 
Twitter. Am realizat apoi o analiz  de con inut a comentariilor i am deta at cele patru teme 
principale ale discursului urii: antisemitism, rasism, xenofobie i homofobie. 

III. Teme antisemite 

Pentru a analiza temele antisemite am pornit de la modelul propus de G. Voicu (2000) 
care, în cercet rile sale, le-a identificat pe cele mai frecvente din discursul public românesc: 
„evreii au adus comunismul”, „complotul mondial evreiesc”, „negarea/ minimalizarea Holo-
caustului”, „reabilitarea lui Antonescu”, „inocentarea legionarilor”, „«antiromânismul» 
evreilor”, „demonizarea evreilor”, „evreii au demolat comunismul”, i „evreii ca profitori ai 
noii ordini politice”. 

Un laitmotiv al opiniilor este ideea potrivit c reia evreii au adus comunismul în România 
i în Europa. Astfel, un forumist afirm  c  PCR-ul era condus de evrei care de ineau cele mai 

importante func ii în stat i în cadrul Securit ii: „am v zut referiri la istoria PCR în 
România, care era condus i în esat de evrei, cu nume schimbat. Undeva am citit c , în anii 
aceia, to i efii de sec ii la Securitate, erau evrei! i c  erau cei mai tic lo i i inumani. i un 
subiect f r  nici o ironie, o chestiune interesant : voi v-a i întrebat vreodat  oare ce a avut 
Hitler cu evreii!?”12. Evreii sunt v zu i i ca tor ionari ai românilor în închisorile comuniste i 
nu numai, iar popula ia evreiasc  a colaborat cu armata bol evic  i a umilit armata român  în 
Basarabia în anii 1940. La aceast  tez , lansat  i în lucrarea „S pt mâna Ro ie” a lui Paul 
Goma, se refer  un forumist, încercând s  justifice astfel Holocaustul: „jidanii bol eviza i î i 
meritau pedeapsa”, afirmând chiar c : „Reac ia din peste un an a fost normal  i adecvat : 
nimicirea jidanilor ho i de cai, ca s  nu mai spurce p mântul nostru sfânt românesc i s  nu-
i mai plimbe fundurile lor jidove ti mari, grase pe c lu ii no tri române ti!”13. Într-un articol 

din Ziua despre lansarea c r ii lui Te u Solomovici, „Securitatea i evreii”, în 2003, unul din 
                                                           

12 Obligatoriu, în Opinii la: D. Grosu, Sionism românesc, în: blog Evreul (http://evreul.weblog.ro/), 
11 iunie 2007. 

13 Marc Antoniu, în Opinii la: Iulius Cezar, Mare alul Ion Antonescu nu poate fi reabilitat, în 
Gândul, 7 mai 2008. 
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comentatori spune c  evreii au distrus intelectualitatea româneasc  „f r  ca românii s  le fi 
pricinuit vreun r u vreodat ”: „Sper ca volumul dlui Te u s  fie obiectiv, i s  reflecte 
adev rul istoric: tor ionarii poporului român au fost evreii (cei care, cu ajutorul 
comunismului i tancurilor ruse ti au decapitat întreaga intelectualitate româneasc , f r  ca 
românii s  le fi pricinuit vreun r u vreodat )”14.  

Din seria de opinii analizate, nu puteau lipsi conspira iile. Conform celei referitoare la 
„complotul mondial evreiesc”, exist  o Nou  Ordine Mondial , iar evreii ar fi cei care conduc 
totul din umbr , existând un complot iudeo-masonic. Ei urm resc distrugerea cre tin t ii i 
dezna ionalizarea. Unul din forumi ti comenteaz  ironic, denumindu-i pe evrei „mierea 
p mântului” i continuând: „Ei sunt întotdeauna victime, chiar dac  fac masacre, tortureaz  
i distrug […] Cât despre guvernul din umbr  (evreii foarte boga i care conduc lumea), 

acesta este o fic iune, nu exist ...”15  
Tot aici intr  i conspira iile potrivit c rora evreii au finan at nazismul sau chiar au 

organizat Holocaustul. „B t iosu” posteaz  pe blogul s u urm toarea afirma ie, adresându-se 
unui alt cititor: „Pune mâna i cite te c  bancherii evrei au finan at nazismul, c  sioni tii 
evrei au pactizat cu Hitler, c  în armata german  s-au înrolat sute de mii de evrei, c  elita 
evreiasc  era interesat  mai mult de înfiin area statului Israel decât de a-i salva pe evreii de 
rând”16. În revista România Mare  reg sim ideea c  Hitler a câ tigat alegerile din 1933 cu 
ajutorul evreilor: „În Europa, Hitler, cu ajutorul bancherilor (evrei) germani, americani, 
englezi i francezi câ tig  alegerile din anul 1933, devenind Cancelarul Germaniei”17. Alt 
forumist posteaz  o divaga ie conspira ionist-antisemit  clasic . Evreii sunt acuza i de a 
provoca anumite ac iuni pentru a putea demonstra, chipurile, existen a unui antisemitism 
neexistent: „poate caut  scandal, poate le-au stricat chiar ei.... pe unde sunt evrei sunt i 
conflicte, poate vor unul i pe la noi, c  a a e moda evreiasc , dac  totul e calm i stabil, din 
ce s  tr ie ti? ha!?”18 

Negarea Holocaustului i lauda la adresa lui Ion Antonescu sunt dou  teme ce apar, de 
obicei, împreun  în gândirea i mesajele celor care î i exprim  anonim opiniile. Conform 
Raportului Final al Comisiei Interna ionale de Studiere a Holocaustului în România, „Elie 
Wiesel”, au fost uci i între 280.000 i 380.000 de evrei i 30.000 de romi, iar pentru uciderea 
evreilor din Basarabia, Bucovina i Transnistria este responsabil guvernul lui Ion Antonescu19. 

Cu toate acestea, unul din forumi ti este convins c  Holocaustul reprezint : „6 milioane de 
minciuni. Holocaustul nu a existat. Totul este o minciun  a porcilor de jidani”, p rerea 
acestuia transformându-se într-o conspira ie: „Nu mai fi i naivi, manipula i de toat   
mass-media român  aflat  în totalitate sub controlul jid niei. Toate partidele, inclusiv Vadim 
                                                           

14 Rudolf, „Re: Secu i evreii”, în Opinii la M. Munteanu, O carte-eveniment: Securitatea i evreii, 
în Ziua, 10 mai 2003. Site-ul Ziua nu mai este accesibil. 

15 Rabinul, în Opinii la I. Blaga, Regizorul Florin Iepan: Cred c  trebuie s  constientiz m c  
România are i un trecut fascist, în HotNews, 6 iunie 2008. 

16 B t iosu, în Opinii pe blog B t iosu (http://bataiosu.wordpress.com/), accesat la 22 februarie 
2009. 

17 A. Stratopolos, O scurt  istorie, (2) în: România Mare, anul XX, nr. 970, 27 februarie 2009.  
Site-ul nu mai este accesibil. 

18 Hmmm, în Opinii la: „Sute de morminte din Cimitirul Evreiesc de pe oseaua Giurgiului, 
profanate”, în Mediafax, 23 octombrie 2008. 

19 Conform T. Friling, R. Ioanid, M.E. Ionescu (eds.), Raport Final al Comisiei Interna ionale de 
Studiere a Holocaustului în România, Ed. Polirom, Ia i, 2004. 
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i Becali sunt controla i de jid nie i masonerie, min ile voastre sunt controlate. Sp larea de 
creiere e la mare nivel în România” i terminând cu amenin ri: „Jidanilor, v  va veni 
vremea... Hamas e doar începutul. Heil Hitler!”20.  

Alt comentariu reflect  ostilitatea fa  de Raportul final al Comisiei de Studiere a 
Holocaustului: „o reuniune tiin ific  bazat  pe documente i nu pe scrisori inexistente sau 
m rturii fantasmagorice ar duce la desfiin area rezultatelor comisiei de studiu a 
holocau$tului din România. O s  vin  i vremea când adev rul va putea fi spus cu toat  gura, 
f r  frica legilor impuse ast zi românilor ( i istoricilor no tri)”21. O opinie a aceluia i: „Cu 
singura men iune c  lag rele din Polonia erau de munc , nu de exterminare. Dar asta este un 
alt capitol ...”22, ne face s  ne întreb m dac  este vorba de o trivializare con tient  sau 
incon tient , colportaj sau rea-voin . Auschwitz-ul, situat în Polonia, a fost cel mai cunoscut 
lag r de exterminare, el devenind o metafor  a r ului absolut. Comentariul urm tor este un 
exemplu de influen  a literaturii revizioniste asupra unor forumi ti: „Citi i cartea evreului 
Finkelstein «Industria Holocaustului». E cea mai mare industrie produc toare de venituri din 
Israel”23. Astfel forumurile sunt transformate de unii autori într-o platform  de r spândire a 
revizionismului. 

Dup  c derea comunismului în 1989, în România apare un nou tip de na ionalism, care 
pune pe piedestal mai multe personalit i istorice controversate, între care i mare alul 
Antonescu socotit ca o „figur  imaculat  de identificare na ional ”24. Acest lucru se vede i în 
mediul online, cititorii postând mesaje apologetice: „Tr iasc  Ion Antonescu, marele martir 
al neamului românesc i al românilor de pretutindeni, moarte comuni tilor, tor ionarii care îl 
pâng resc!”25 Alt comentator consider  c  Antonescu este „cel mai mare patriot român al 
multor timpuri i asta pot s  o confirme istoricii i mai ales cei care l-au vândut pentru c  nu 
sunt mor i. «Regele» Mihai de Hohenzoller este în m sur , dac  poate s  î i asume riscul sau 
mai bine spus curajul s  o spun  pentru c  el este cel ce l-a vândut ru ilor... i el este cel care 
este cel mai protejat i ova ionat în România”26.  

O tem  legat  de aceasta este „inocentarea legionarilor”, care cuprinde opinii  de apologie 
a lui Corneliu Zelea Codreanu i a Mi c rii Legionare i de negare sau justificare a uciderii 
evreilor i a crimelor politice. Mi carea Legionar  a sus inut teza istoriei glorioase i a identi-
t ii dintre românism i ortodoxism, evreii, romii i homosexualii fiind considera i un pericol 
pentru na iunea român 27. De i mii de evrei au murit în pogromul de la Ia i în anul 1941, în 

                                                           
20 Sobbo, „6 milioane de minciuni”, în Opinii la: R.C., Recurs la memorie: Ziua Holocaustului, în  

Adev rul, 28 ianuarie 2006. 
21 Ereticul, în Opinii la: D. Grosu, Holocaustul meu, în blog Evreul (http://evreul.weblog.ro/),  

12 ianuarie 2005. 
22 Ibidem. 
23 Aladin, „Ne crede i adu i cu pluta??”, în Opinii la: T. Solomovici, Mare alul Ion Antonescu în 

noile documente din Arhivele germane, în Ziua, 30 august 2008. 
24 W. Totok, Cultul lui Antonescu i reabilitarea criminalilor de r zboi, în W. Benz, B. Mihok, 

Holocaustul la periferie. Persecutarea i nimicirea evreilor în România i Transnistria în 1940-1944, 
Bucure ti-Chi in u, Cartier, 2010, p. 300. 

25 Renegate, „Cel mai iubit dintre români!”, în Opinii la: Alex Mihai Stoenescu, „Gre elile 
mare alului”, în Evenimentul Zilei, 19 septembrie 2008. 

26 Petre, „Mare alul Antonescu”, ibidem. 
27 G. Andreescu, Extremismul de dreapta în România, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etno-

cultural , Cluj-Napoca, 2003, p. 14. 
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timpul rebeliunii legionare28, forumi tii consider , de pild , c  rebeliunea a fost o înscenare a 
evreilor i a lui Antonescu. Ei încerc  s  arate c , de fapt, mi carea era de un înalt nivel al 
moralit ii, promovând valorile cre tin-ortodoxe i luptând împotriva comunismului.  

Într-unul din comentarii se stabile te o leg tur  ideatic  între legionarism i iubirea de 
patrie, între patriotism i anticomunism: „o mare parte dintre români au fost b ga i dup  
gratii i sfâr ind prin beciurile securit ii i asta pentru simplu fapt c - i iubeau ara. i noi 
am putea proceda la fel. De ce nu? Nimic nu ne opre te”29. Alt forumist d  o explica ie 
simpatetic  a legionarismului prin grila fundamentalismului ortodox: „Comunismul este 
«religia satanei», a a cum zic sfin ii p rin i (Iustin Pârvu). Legionarii sunt cei mai mari 
du mani ai comuni tilor. De-a lungul timpului to i, dar to i comuni tii s-au sc pat în izmene 
când auzeau cuvântul »legionar«  sau ceva de C pitan. De aceea istoria lor a fost deturnat , 
falsificat ”30.  

P rerea urm toare este un exemplu de agresivitate verbal  combinat  cu indulgen  ideo-
logic , apel la compara ii cu animale în cea mai bun  tradi ie fascist : „doar viermii i, în gene-
ral, nevertebratele pot s  critice legionarii români, toat  crema societ ii române din cea mai 
bun  perioad , istoric , a României, excep ie f când printre al ii asasinul la  Nicolae Iorga, a 
fost LEGIONAR ! Legiunea este ultima dovad  de românism adev rat acum avem în politic  
DOAR IMPOTEN I. ISTORIA NE VA JUDECA, tr im cea mai penibil  perioad  de când 
suntem pe acest p mânt. Din p cate doar APOCALIPSA ne mai poate salva!”31. 

Unul din cititori sus ine nevinov ia legionarilor în privin a implic rii lor în uciderea 
evreilor prin faptul c  mi carea nu a fost condamnat  sau declarat  fascist  la Tribunalul de la 
Nürnberg: „studiaz  stenograma procesului de la Nürnberg i vei afla, pe lâng  ce i-am 
scris eu mai sus, c  legionarii au fost sco i de sub urm rire penal , în urma studierii 
probelor (m  refer aici la toate acuza iile citite în c r ile comuniste nu numai la episodul cu 
abatorul)”32. Legionarii i criminalii de r zboi români nu puteau fi judeca i la Nürnberg, 
fiindc  judecata a fost realizat  de justi ia din România. Legenda achit rii lor este vehiculat  
în continuare de revizioni ti, precum Ion Coja33. 

Alt autor posteaz  un mit istoric, vehiculat în unele cercuri gardiste, destinat disculp rii 
terorismului legionar: „Boeru, cel care organizat asasinatul lui Iorga a fost infiltrat în 
Legiune i a fost sc pat de comuni ti! Horia Sima a f cut tot ce a putut ca s  evite asasinatul! 
De ce nu s-a auzit nimic în istoria promovat  de comuni ti de numele sta, Boeru! Pentru c  
au primit indica ii de la NKVD!”34.   

Urm toarele dou  teme, „«antiromânismul» evreilor” i „demonizarea evreilor” apar 
deseori împreun  în mesajele cititorilor. Acuza acestora este c  evreii l-au omorât pe Isus i se 
simt total deranja i de denumirea „popor ales”. Un comentariu reprezentativ în aceast  
direc ie, din care c  nu lipsesc invectivele, este al celui care se autodenume te „Justi iarul”: 
„s - i ii gura b i corcitur  musulman . Nu e ti tu în m sur  s  califici i s  pui nume 

                                                           
28 T. Friling, op. cit. 
29 george mehicano, „Negura unor timpuri”, în Opinii la: D. Arsenie, Liderul legionarilor români, 

simpatizant al lui B sescu, în Evenimetul Zilei, 23 septembrie 2008. 
30 Dexter, „legionarii”, ibidem. 
31 Cozecod, „legionari”, ibidem. 
32 Iorgu, „dovezi”, ibidem. 
33 W. Totok, „Discursul revizionist”, în Sfera politicii, 1/ 1998, pp. 26-32. 
34 Dexter, „iorga”, art. cit. 
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poporului român, aici pe p mânturile acestui popor, voi evreii v-a i f cut de cap. sunte i ni te 
jigodii ordinare i a i condamnat pe ISUS la moarte f r  remu c ri a a c  nu în eleg de ce v  
tot plânge i c  i al ii v-o omorât pe voi. Nu v  mai tot l uda i atât, în c r i scrise tot de voi 
spune i c  sunte i poporul ales, dar nu se tie exact cine este poporul ales sau cine nu este”35.  

Alt cititor deturneaz  o mai veche idee, preluat  din literatura antisemit  clasic  în care se 
sus ine c  evreii ar urm ri în secret transformarea României într-un stat al lor. Ideea apare cu 
insisten , de exemplu, în scrierile lui Nicolae Paulescu36. Pe o pagin  de internet sunt extrase 
numeroase citate din Paulescu pentru a demonstra pericolul iminent în care s-ar afla România, 
expus  de mul i ani unei invazii constante: „România, cu p mântul ei excesiv de fertil i cu 
locuitorii ei buni, blânzi ca ni te miei i, mai ales, naivi ca ni te copii, este un fel de El 
Dorado ( ar  de aur) care ar constitui o prad  bogat , un adev rat Rai p mântesc pentru 
poporul lui Israel”. Dezv luirea acestor planuri oculte, sus ine autorul anonim al scrierii, i-ar 
fi atras lui Paulescu „furia evreimii” care a intervenit ca s  nu i se acorde Premiul Nobel37.  

Între timp au ap rut cercet ri care arat  c  pancreina descoperit  i brevetat  de Paulescu 
în anul 1922 a fost utilizat  doar pe animale, i niciodat  în tratarea diabetului uman. Cei care 
au purificat insulina i au introdus-o în tratarea diabetului la om sunt Frederick G. Banting  i 
John J.R. MacLeod, dup  experimentele lui James B. Collip, care nu aveau nici o leg tur  cu 
prepararea pancreinei. Cei doi primesc premiul Nobel în anul 1923, Paulescu nefiind propus 
de nimeni pentru a intra în aceast  competi ie în acel an i nici în anii anteriori38. 

Într-un alt articol din AlterMedia se observ  o reconsiderare pozitiv , sus inut , a lui 
Paulescu i A.C. Cuza. Despre primul s-a mai scris în ultimii ani, dar acum a fost redescoperit 
i A.C. Cuza drept un port drapel al tradi iilor na ionaliste române ti. Concluzia autoarei este 

c  „slujindu-ne pe noi, pe to i, Paulescu este mai mare decât noi to i”. La sfâr itul articolului 
îndeamn  cititorii s  descarce lucrarea antisemit  „Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, 
Franc-Masoneria”39.  Ca reac ie la cele postate, unul din forumi ti afirm  cu ironie: „Ar trebui 
interzis  substan a numit  insulin , ca fiind o substan  antisemit ”40. 

În opiniile cititorilor, evreii sunt la originea a tot ceea ce este r u i depravat i au o natur  
criminal , invocându-se ca argument credin a lor în Talmud. Un adev rat rechizitoriu 
fundamentalist-patetic, antievreiesc posteaz  „Greywolf”, spunând în final c : „TALMUDUL 
este cea mai anticre tin  carte din lume i propag  ura i instig  la crim !”41. Alt forumist 
citeaz , conform spuselor sale, afirma ii din Talmud, câteva citate asem n toare ap rând i în 

                                                           
35 Justi iarul, în Opinii la: R.C., „Recurs la memorie: Ziua Holocaustului”, în Adev rul, 28 ianuarie 

2006. 
36 W. Totok, Actualitatea trecutului. Cazul lui Nicolae C. Paulescu (1-3), în: Revista 22, Anul XIV, 

nr. 709, 7 octombrie - 13 octombrie 2003; nr. 710, 14 octombrie - 20 octombrie 2003, nr. 711,  
21 octombrie - 27 octombrie 2003. 

37 „ROMÂNIA - A doua Palestin ?”, text nesemnat publicat pe internet (http://www.dezvaluiri. 
go.ro/dezvaluiri/ROMANIA%20A%20DOUA%20PALESTINA.htm), accesat la 26 august 2003. 

38 P. Manu, H. Bozdoghin , Polemica Paulescu: tiin , politic , memorie, cu un studiu introductiv 
de W. Totok i o postfa  de R. Ioanid, Ed. Curtea Veche, Bucure ti, 2010. 

39 D. Mezdrea, Cine a fost Nicolae Paulescu?, în AlterMedia, 17 septembrie 2008. 
40 Daniela, în Opinii la: D. Mezdrea, Cine a fost Nicolae Paulescu?, în AlterMedia, 17 septembrie 

2008. 
41 Greywolf, „Criminalilor!”, în Opinii la: T. Solomovici, Talmudul - Cartea sfânt  a evreilor: 

Aprigii demolatori români ai Talmudului, A.C. Cuza i N.C. Paulescu, nu citiser  Talmudul, în Ziua,  
18 octombrie 2008. 
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articolele lui Vlad Hogea, fost PRM-ist, în Politica i mai târziu în Tricolorul. Forumistul face 
o trimitere direct  la o pagin  electronic  revizionist , indicând i linkul42: „Sanhedrin 57a: 
«Când un evreu omoar  un ne-evreu («Cuthean»), nu va fi pedepsit cu moartea. Dac  un 
evreu fur  de la un ne-evreu, el poate p stra ce a luat»”. Citatul similar de la Hogea este: 
„Sanhedrin 59a: «S  ucizi un goyim este totuna cu a ucide o fiar  s lbatic »”. Tot forumistul 
citeaz  „Baba Kamma 113a: «Evreii pot folosi minciuna pentru a p c li ne-evreii»”. Acela i 
citat la Hogea devine: „Babha Kama 113a: «Când un evreu i un goyim vin la judecat  în 
instan , atunci s  dai câ tig de cauz  evreului»”. În fine, ultimul citat al forumistului este: 
„Yebamoth 98a: «To i ne-evreii sunt animale»”43.  Hogea citeaz  ceva asem n tor: „Baba 
Necia 114,6: «Evreii sunt fiin e umane. Celelalte Na iuni ale lumii nu au o esen  uman , ci 
una animal »”. Concluzia lui Hogea din lista de citate pe care o public  este: „Acum este clar 
pentru toat  lumea de ce Oculta Transna ional  a încercat s  men in  t cerea asupra acestor 
teribile secrete ale Conspira iei Talmudice”44. 

Tot în aceast  categorie intr  un comentariu la fel de vehement în care evreii sunt „ obolani 
iudaici”: „S  m  cac pe rasa ta jidane. Îndr zne ti s  ne min i în fa , spui c  cre tinii nu v-au 
l sat vou , obolani iudaici, decât un singur mijloc de supravie uire i anume comer ul cu bani, 
asta ne spui? NE min i în fa  mah infec ie iudaic ?”45. Într-un text ce reflect  foarte bine 
discursul neofascist, evreii sunt compara i cu p duchii: „parazitismul este interac iunea 
biologic  între evrei i celelalte popoare, în care jidanul (parazitul) tr ie te de pe sudoarea 
muncii celorlal i oameni (gazda) [...] Când specia-gazd  are un conduc tor mare care ajunge 
la limita r bd rii se face o ampl  deparazitare a planetei. Cele mai mari deparazit ri ale 
istoriei au fost pe vremea lui Hadrianus, Adolf Hitler i pe alocuri mici dezinfec ii locale”46. Tot 
în scopul denigr rii un altul posteaz  o poezie, mesajul final fiind c  evreul nu este om: „Dac  
tot suntem la poezie: Între vâsc i-orice jidan/ E o mare-asem nare:/ Ace ti doi tr iesc avan,/ 
Doar tiind altuia’n spinare!...// Între pomi, deci, – se’n elege, – / Precum vâscul nu e pom, – / 
Nici jidanul cu-a lui lege,/ Între oameni, nu e OM!”47. 

Conform ultimelor dou  teme descrise de G. Voicu, pe care le reg sim i în spa iul virtual, 
evreii au demolat comunismul” i „evreii sunt profitorii noii ordini politice”, „lovitura de stat 
din 1989” a fost organizat  de evrei, pentru a reveni la conducerea rii i pentru a câ tiga 
propriet ile române ti prin privatizare. Aceasta cu ajutorul americanilor, a c ror agen i 
infiltra i au fost atunci i continu  s  fie i acum. Astfel, „demolarea regimului comunist din 
URSS i implicit din celelalte ri comuniste din Europa, a început dup  criza rachetelor din 
Cuba i a fost ini iat  de evreii din PC al URSS, care erau în ele i cu evreii care controlau 
America”. Pentru c  s-au temut de un r zboi nuclear „în care ar fi murit i ei i odraslele 
lor”, au hot rât s  înl ture regimurile comuniste. „Ei (evreii) l-au destituit pe Hru ciov i au 

                                                           
42 În Germania aceasta ar constitui o infrac iune, avându-se în vedere prevederile legii care interzice 

publicarea unor link-uri care îndreapt  cititorul pe site-uri de propagand  radical  de dreapta, rasist  sau 
antisemit . 

43 Evreu-rus, ibidem. 
44 V. Hogea, Secretele Talmudului, în Tricolorul, 19 septembrie 2008. Site-ul nu mai este accesibil. 
45 Foc i sabie, în Opinii la: D. Grosu, Despre «jidani» i am girile lor, în blog Evreul (http://evreul. 

weblog.ro/), 31 martie 2008. 
46 Scufi a ro ie, în Opinii la: M. Sult noiu, Ion Iliescu: «Nu e neap rat sfâr itul capitalismului», în 

Gândul, 1 octombrie 2008. 
47 Iuliana, loc. cit. 
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sus inut aducerea la putere în rile socialiste a unei adun turi de incapabili care s  ruineze 
economiile acelor ri”48. 

În ultima categorie identificat  de noi sunt opiniile cele mai radicale, în care forumi tii cer 
expulzarea evreilor, vorbesc de solu ia final , amenin  i descoper  un întreg imaginar 
violent. Ideea expulz rii unor persoane indezirabile a ap rut în discursul politic al secolului al 
XIX-lea. Paul de Lagarde (1827-1891) a fost primul teoretician rasist care a lansat propunerea 
ca evreii s  fie expulza i în Madagascar. Scrierile sale s-au bucurat de o apreciere deosebit  în 
timpul nazismului, ideile fiind preluate de c tre ideologii na ional-socialismului. În frag-
mentul urm tor din lucrarea sa „Deutsche Schriften” (1878), el dezvolt  o viziune geopolitic  
imperial , dominat  de germani: „Terenurile acaparate din partea Rusiei, în urma unor 
în elegeri sau prin r zboi, trebuie s  fie destul de întinse, pentru a putea s  fie muta i aici 
românii din Basarabia, din zonele de nord-est, din Austria i Turcia, devenind supu i ai 
regelui Carol (nu îns  i evreii români, cei din Polonia, Rusia, Austria care urmeaz  a fi 
disloca i în Palestina sau, i mai bine, în Madagascar)”49. Aceast  tez  a expulz rii evreilor a 
g sit un ecou favorabil i-n scrierile lui Eminescu, apoi în cele ale lui Paulescu, A.C. Cuza, 
Codreanu etc. fiind tradus  în practic  politic  în timpul lui Antonescu.  

i în mediul online ideea are succes, unul din forumi ti fiind de p rere c  evreii „ar trebui 
s  fie expulza i din ar  i trimi i to i în ara lor, to i din toate rile, s  li se pun  restric ii, 
sau s  se fac  tabere specializate cu ei (gen Dachau). S  se duc  naibii i s  ne lase pe noi în 
pace. Dac  nu-l distrugeau tia pe Antonescu, cic  crime de r zboi, alea erau crime 
necesare, atunci, acum eram cu câteva trepte mai sus pe scara evolu iei”50.  

La articolele despre vandalizarea cimitirului evreiesc din Bucure ti nu lipsesc amenin rile 
cu violen e contra evreilor: „în curând îi vom vandaliza pe jidani la propriu. Asta e un mizilic 
cu cimitirul”51.  

În cadrul imaginarului i reac iilor violente se subsumeaz  i comentariul de pe un blog: 
„P i cuvinte sunt destule de-a le da jidanilor dreptate, dar gloan e, cu siguran  nu pot 
îndeajuns ca s -i reduc  la t cerea, pe care i-o merit  !!!!!”52. Altul ar vrea „s  moar  în 
focurile Gheenei to i jidanii pentru toate p catele pe care le-au f cut împotriva cre tinilor” 
pentru c  „voi a i adus homosexualii, pornografia, presa, politica murdar  în lume, voi a i 
distrus valorile na ionale, a i adus o stare de ateism în societate... sunte i cel mai ovin 
popor...”53. 

Pattern-ul comentariilor antisemite pare a se repeta i în cadrul celorlalte teme, pornind de 
la o intensitate mai sc zut  a urii i ajungând pân  la idei extreme, delirante. 

                                                           
48 M_D_L, Re: Este evident pân  i soacra-mi de tembelismul acestei fi uici/ raport, în Opinii la: 

L.S., Strict Secret: Raportul generalului Iulian Vlad: Securitatea, c tre Nicolae Ceau escu: La Malta se 
va stabili «un nou echilibru pe continentul european», în Ziua, 20 decembrie 2008. 

49 P. de Lagarde, Deutsche Schriften. Ausgewählt und eingeleitet von Wilhelm Rössler (Scrieri 
germane. Selec ie i prefa  de Wilhelm Rösler), Jena, Eugen Diederichs Verlag,  1944, p. 435-436 
[prima edi ie 1878]. 

50 Cineva, „Evreii în ara lor”, în Opinii la: „Un român din cinci crede c  evreii ar trebui »s  tr iasc  
în ara lor»”, în  Adev rul, 11 octombrie 2007. 

51 Himmler, în Opinii la: „Cimitirul Evreiesc de pe oseaua Giurgiului, vandalizat”, în Gândul,  
24 octombrie 2008. 

52 Zelea, în Opinii la: Dan Grosu, „Despre «jidani» i am girile lor”, în: blog Evreul (http://evreul. 
weblog.ro/), 17 iulie 2007. 

53 Eu, ibidem. 
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IV. Rasism 

Rasismul este o alt  atitudine în care se reg sesc o gam  larg  de opinii, pornind de la 
dezbaterea legat  de folosirea termenului  „ igan” în loc de „rom”, continuând cu asem narea 
romilor cu diverse animale i cu ideea c  ace tia nu ar fi oameni i terminând cu mesaje 
deosebit de violente în care sunt propuse „solu ii” de tipul ghetoiz rilor, expulz rilor sau 
extermin rii. 

Într-un sondaj recent privind percep ia public  a minorit ii rome, apare c  acest grup 
sufer  de un înalt grad de discriminare54. Un alt raport despre imaginea minorit ii rome în 
presa local  i na ional   arat , de asemenea, c  un procent important dintre jurnali ti (41%) 
au o atitudine negativ  fa  de etnia rom 55. În fine, dintr-o cercetare despre manifest rile 
rasismului pe internet rezult  c  atitudinile i comentariile discriminatorii la adresa romilor au 
crescut ca num r dup  ce pre edintele Traian B sescu a denumit o jurnalist  cu invectivul 
„ iganc  împu it ”56. 

Aceast  controvers  a termenilor a luat amploare în mediul online în martie 2009, când 
ziarul Jurnalul Na ional a lansat o larg  campanie57 în vederea schimb rii oficiale a denumirii 
de „romi” în „ igani”58. Ziarul i-a justificat ac iunea prin faptul c  dup  câteva incidente 
reprobabile din Italia în care au fost implica i cet eni români de etnie rom , popula ia italian  
ar face o confuzie între români i romi, considerându-i pe to i românii drept ni te poten iali 
r uf c tori. Pentru infrac iunile comise în Italia, sugereaz  cotidianul Jurnalul Na ional, ar fi 
de vin , în primul rând, romii, adic  iganii, i nu românii. Invocarea insistent  a argumentului 
producerii de confuzii între „rom” i „român” i-a oferit unui cititor un bun prilej de a- i 
articula resentimentele, poten ând  ra ionamentul folosit de c tre ziarul amintit: „Românii nu 
ar trebui s  cedeze la aceast  provocare. Riscul de a fi confunda i «rom-român» este enorm. 
i iganii sunt igani: ho i, mincino i, puturo i. Nu o s -i schimbe nici dracu”59.  

Reamintim c  în limba romilor, termenul „ igan” nu exist 60. No iunea de „ igan” are o 
profund  dimensiune peiorativ . Se aseam n  cu „ungur” sau „bozgor” (atunci când este 
folosit  în loc de „maghiar”), „jidan” sau „ovrei” (în loc de „evrei’), „neam ” (în loc de 
„german”), „bulg roi” (în loc de „bulgar”) etc.  

                                                           
54 Institutul Român pentru Evaluare i Strategie, Percep ia public  a minorit ii rome, 2010, dispo-

nibil la (http://www.romamigration.ro/documente/perceptia-publica-a-minoritatii-rome-sondaj-de-
opinie.htm), accesat la 28 august 2010. 

55 Romani Criss, Imaginea minorit ii rome în presa na ional  i local , 2007, disponibil la 
(http://www.romanicriss.org/raport%20analiza%20presa%20romi%20oct06-aug07.pdf), accesat la 28 
august 2010. 

56 D.L. Ni , I. Ionescu, Racism in Romania, Enar Shadow Report 2006, Center for Legal Resources, 
2006, disponibil la (http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/national/romania_2006.pdf), accesat 
la 28 august 2010. 

57 G. Antoniu, Propunere Jurnalul Na ional: « igan» în loc de «rom»”, în Jurnalul Na ional, 1 martie 
2009. 

58 W. Totok, Discriminarea i libertatea gândirii, în Noua Revista de Drepturile Omului nr. 1/2005, 
p. 45; „Romi, romi sau igani?”, la Europa liber , 25 martie 2009; „«Nachkommen der Römer» gegen 
Roma”, în: Die Tageszeintug, 28 martie 2009. 

59 Sam, „ igani”, în Opinii la: D. Tomozei, Florin Cioab , despre comunitatea iganilor: «Noi ne-am 
schimbat numele ca Mili ia dup  Revolu ie!»”, în Jurnalul Na ional, 8 martie 2009. 

60 D. Grigore, De ce rom i nu igan, în Cotidianul, 10 noiembrie 2007. 
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În concordan  cu p rerea popular  r spândit  în diversele cercuri i straturi sociale din 
România, forumi tii, îns , sus in c  „ igan” nu este un termen depreciativ: „ igan DA! Rom 
NU! S  se termine o dat  cu identificarea ROMâniei ca ara ROM-ilor! igan nu are nimic 
peiorativ, este utilizat peste tot în lume...”61. Un alt forumist intervine cu vehemen , 
respingând toate explica iile privind etnonimul de „rom” i scrie în Jurnalul Na ional: 
„termenul de «rom» nu are nicio baz  istoric , nu vine de la etnonimul «rom» în ig ne te, 
cum încearc  s  acrediteze partizanii activi ti necondi ionali igani i ne igani ai etniei”62. 
Altul propune etimologii fanteziste pentru a-i convinge pe cititori de utilitatea modific rii 
numelui: „Am citit undeva c  IGAN vine de la «ti Gange», care înseamn  «de pe Gange» 
(India)”. Concluzionând în stil zeflemitor, acesta insereaz  trei zicale care sintetizeaz  
prejudec ile populare legate de imaginea negativ  a „ iganului”: „Cum r chit  nu-i ca pomu', 
nici iganu’ nu-i ca omu`”; „ iganu-i igan i în ziua de Pa te”; „ iganu', când a ajuns 
împ rat, întâi pe tat-su l-a spânzurat”63. 

Justific ri fanteziste pentru folosirea termenului de „ igan” sunt împrumutate din depozitul 
conspira ionismului. Astfel un comentator este convins de faptul c  impunerea termenului de 
„rom” este rezultatul unei uneltiri împotriva poporului român cu scopul de a „crea 
incertitudine. Este probabil o crea ie recent  (cam 18 ani) a laboratoarelor KGB sub blânda 
obl duire a lui Ion Iliescu (zic gurile rele c  nici el n-ar fi str in de etnia ig neasc ) spre a 
crea o confuzie care nu-i avantajeaz  pe români”64. O alt  idee conspirologic  are drept 
concluzie c  se vrea apari ia „unui nou Kosovo între Dun re i Carpa i”: „Gurile rele spun 
c  de fapt apari ia denumirii de rom are un sens mai profund fiind generat de preocuparea 
statelor occidentale i Ungariei de enclavizare a României dup  scenariul Yugoslaviei. În 
aceast  idee iganii ar fi sprijini i s  cumpere terenuri în Muntenia pentru ca ulterior prin 
politici coerente to i iganii din Europa s  fie concentra i în aceast  zon , pasul urm tor fiind 
apari ia unui nou Kosovo între Dun re i Carpa i” 65.  

To i cei care au participat activ la aceast  dezbatere s-au ascuns în spatele unor 
pseudonime, cu excep ia unui forumist care semneaz  cu numele s u adev rat: Vasile 
Z rnescu66. Acesta este un autor care s-a eviden iat în perioada postcomunist  prin numeroase 
articole nega ioniste i antisemite, postate pe platforma radical  de dreapta, AlterMedia. El 
ureaz  succes campaniei i recomand  forumi tilor s  citeasc  un articol în care a scris despre 
romi i pe care l-a publicat în AlterMedia. Jurnalul Na ional a preluat ulterior ideile principale 
dintr-un articol semnat de Z rnescu în 2005 în Lumea magazin, reproducând explica iile 
autorului care sus ine c  „denumirea de rom/ rom” nu ar fi fost nimic altceva decât  
„o ac iune deliberat  care are ca scop compromiterea României”. Tot de la el ziarul preia 

                                                           
61 G. Stelian, „ igani” în Opinii la: G. Antoniu, Reac ii la propunerea Jurnalului Na ional/ De la rom 

la referendum, în Jurnalul Na ional, 2 martie 2009. 
62 Romulus Patru Bena, În limba ig neasc  nu exist  «rom», sunt minciuni”, în Opinii la: E. Mihalcea,  

D. Piciu, Campania Jurnalului Na ional/ «Cuvântul rom este un neologism», în Jurnalul Na ional,  
4 martie 2009. 

63 Dromichete, „necunoa tere”, ibidem. 
64 P. Pop, Rom e un cuvânt persuasiv...”, loc. cit. 
65 Ion ion, „Aten ie”, ibidem. 
66 Z rnescu, „Revenire”, ibidem. 
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afirma iile ipocrite c  „denumirea de « igan» nu are nimic peiorativ, ci c , dimpotriv , are o 
conota ie generic  – i deci nobil  –, c ci dezv luie originea cu care etnia se mândre te”67.  

Absolut de acord cu aceste afirma ii se arat  o cititoare care pledeaz  pentru un 
referendum care va stabili odat  pentru totdeauna c  modificarea propus  va deveni liter  de 
lege68. Nici ideea referendumului nu este nou . Deja în anul 2008 a fost r spândit  pe internet 
o peti ie, adresat  Parlamentului, în care s-a cerut renun area la numele de „rom”69. La data 
acces rii site-ului, 5 aprilie 2009, peti ia a fost semnat  de 1062 de persoane. Lipsa de 
rezonan  se explic  probabil din cauza textului care – din punct de vedere stilistic i logic – 
este mai mult decât ciudat, p rând a fi „opera” unei persoane cu dizabilit i mintale. Pe data 
de 3 martie 2009 a intervenit i Colegiul director al Consiliului Na ional pentru Combaterea 
Discrimin rii (CNCD), apelând la cei care au produs agita ia în jurul problemei „rom” sau 
„ igan” s  dea dovad  de re inere i de bun sim , invocând reglement rile în vigoare, 
afirmând: „Colegiul director reitereaz  pe aceast  cale apelul s u de a se avea în vedere 
recomand rile institu iilor interna ionale ca «în mod natural, atunci când se discut  situa ia 
unui grup minoritar aparte, dorin a acestei minorit i cu privire la denominare trebuie privit  
ca un factor determinant»”70.  

Pe lâng  forumi tii care sus in i laud  campania în favoarea reintroducerii denumirii de 
„ igan” în limbajul oficial, spunând c  este o: „excelent  campanie, cea mai bun  avut  de un 
ziar vreodat !”71, mai mul i politicieni s-au declarat de acord cu aceasta, între care deputata 
PD-L Raluca Turcan, pre edintele Comisiei de cultur  din Camera Deputa ilor. Deputatul 
PSD Florin Iordache, vicepre edintele Comisiei juridice de la Camera Deputa ilor, a declarat 
ziarului c  „este o ini iativ  l udabil  i binevenit  care trebuie sus inut  i din Parlament”72.  
Mogulul de pres  i parlamentar din partea PDL, Silviu Prigoan  sus ine i el aceast  
campanie. „În comunitatea european  nu se folose te denumirea de rom de nici o culoare”, 
ad ugând: „ i nem ii, i italienii, i francezii, toat  lumea spune acestei minorit i nomade 
igani i trebuie s  îi definim i noi în acela i mod”. Tot el a dezv luit care ar fi metodele de 

rezolvare a unor probleme legate de minorit ile etnice, propunând, în esen , o politic  de 
asimilare:  „Minorit ile nu trebuie izolate, ele trebuie integrate. Atâta timp cât le faci locurile 
lor în afara ora ului i-ai izolat. Atâta timp cât ungurilor le faci colile în limba lor i-ai izolat. 

i-or fi dorind ei toate astea dar noi trebuie s  avem maturitatea s -i integr m”. Ziarul mai 

                                                           
67 „Sociologul Vasile Z rnescu: Românii, confunda i cu romii fiindc  «vorbesc romanes(te)»”, în: 

Jurnalul Na ional, 16 martie 2009. 
68 Cristina, „schimbarea termenului ROM”, în Opinii la: „Sociologul Vasile Z rnescu: Românii, 

confunda i cu romii fiindc  «vorbesc romanes(te)»”, în: Jurnalul Na ional, 16 martie 2009. 
69 „Schimbarea denumirii iganilor din ROM/ROMA/ROMANI în IGANI sau DOMI/DOM” 

(http://www.petitieonline.ro/cauta-pentru+schimbarea+denumirii+tiganilor-1.html), accesat la 5 aprilie 2009. 
70 „Dezbaterile publice privind utilizarea sintagmei «rom/ tigan», pe: Colegiul Director al Consi-

liului Na ional pentru Combaterea Discrimin rii (http://www.cncd.org.ro/presa/Dezbaterile-publice-
privind-utilizarea-sintagmei-rom-tigan-24), accesat la 5 aprilie 2009. 

71 Geo, „Activismul ig nesc trebuie interzis”, în Opinii la: G. Antoniu, Reac ii la propunerea 
Jurnalului Na ional/ De la rom la referendum, în Jurnalul Na ional, 2 martie 2009. 

72 E. Mihalcea, D. Piciu, Campania Jurnalului Na ional/ «Cuvântul rom este un neologism»”, în 
Jurnalul Na ional, 4 martie 2009. 
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anun a, în acest context, c  „Silviu Prigoan  inten ioneaz  s  fac  un proiect de lege mai vast 
în care s  fie definite toate minorit ile na ionale din România”73.  

Articolele privind campania sunt preluate i de alte platforme de tiri cum ar fi 9am. i aici 
forumi tii comenteaz  în aceea i manier . Unul sus ine c  toat  discu ia ar fi o „diversiune 
evreieasc ”, exprimându- i „b nuiala” printr-o aser iune rasist  cu tent  politic : „ i Iliescu a 
pus gaz pe foc (dac  nu ti i, Iliescu este de neam igan rus prip it în România de pe la 
sfâr itul secolului 19)”74. Aceast  dubl  stigmatizare etnic  a lui Iliescu, ca igan i ca rus, 
este tributar  argumentelor vehiculate de Vladimir Alexe. Acesta sugereaz  într-o carte 
ap rut  în anul 2000 c  bunicul dup  tat  al lui Iliescu a fost „evreu rus, bol evic, pu c ria , 
fugit din Rusia”, iar mama sa ar fi fost o „bulg roaic ” sau o „ iganc  c ld r reasc ”75. 
Def imarea lui Iliescu drept igan a fost, la un moment dat, nu numai o arm  electoral , ci o 
metod  de a-i anula orice credibilitate prin atribuirea unor caracteristici care ar fi tipice doar 
pentru romi. Într-un articol din organul central al PMR s-a practicat de nenum rate ori aceast  
tactic  de calomniere i compromitere „etnic ” a lui Iliescu, afirmând-se, de pild  c : 
„Românii ardeleni au dorit s  aib  un pre edinte român i nu un igan comunist”76. 

Tot cu motiva ia de a evita confuzia între „român” i „rom”, la începutul deceniului trecut 
s-a creat i s-a utilizat în publicistica româneasc  formula ortografic  „rrom”, de i din punct 
de vedere fonetic, în diferitele limbi europene nu prea exist  similitudini auditive între cele 
dou  cuvinte. Aceast  form  cu doi „rr” a fost înnobilat  tiin ific, fiind trecut  i într-un 
dic ionar ortografic, ortoepic i morfologic al limbii române, ca fiind echivalent cu „rom”77. 

Trecând înspre alte tipuri de comentarii, ura profund  a unor internau i poate fi resim it  
citind mesajele în care romii sunt asem na i cu animale sau p s ri: „...p i ce, iganii nesp la i 
sunt oameni?? în cel mai bun caz sunt animale sau p s ri, adic  cioroi. în mod normal ei 
sunt ni te gunoaie anonime ale societ ii care în mod logic trebuie depuse la lada de gunoi a 
umanit ii. i asta rapid, pân  nu ne invadeaz  jegurile cu totul...”78. i mai violent este 
urm torul comentariu, care îndeamn  la genocid: „s-a înfiin at asocia ia vân torilor de ciori 
f r  aripi. Vino s - i iei permisul i pu ca gratis. Apoi mergi lini tit pe strad  i când dai de o 
cioar  care nu- i vede de treaba ei i mai i cârâie, îi faci freza cu alice. Trage lini tit, f r  
griji, muni ia i-o decont m noi. Spor la treab !”79. La fel gânde te i un al treilea forumist, 
care nu consider  c  romii sunt oameni, ci parazi i: „...prea îi ridic m în sl vi i îi facem s  

                                                           
73 D. Piciu, Silviu Prigoan  preia ini iativa Jurnalului Na ional, în Jurnalul Na ional, 18 martie 

2009. 
74  n_costique, în Opinii la: „Jurnalul Na ional propune « igan» în loc de «rom»”, în: 9am, 5 martie 

2009. 
75  V. Alexe, Ion Iliescu. Biografie secret , Ed. Elit Comentator, Bucure ti, 2000, p. 17; a se vedea i: 

S pt mânalul „Lumea Liber “, care apare la New York, prezint  „biografia actualului pre edinte al 
României, Ion Marcel Ilici Iliescu (fost Ivanovici)” (Vladimir Alexe), în: România Mare, nr. 547, Anul 
XI, Vineri, 5 ianuarie 2001. 

76 T. Burlacu-Bogza, Andrei Iustin Hossu: un maniac incurabil, în: România Mare, nr. 618, Anul 
XIII, 17 mai 2002. 

77 C. Aranghelovici, M.J. Balacciu,  M. Popescu, Dic ionar ortografic, ortoepic i morfologic al 
limbii române, ed. a 2-a revizuit  i ad ugit , Ed. Universul Enciclopedic, Bucure ti, 2005, p. 691. 

78 Dienutza, în Opinii la: D. Bo a, Mafia imobiliar  ig neasc  l-a amenin at cu moartea pe prefectul 
de Timi , în: Gândul, 20 august 2008. 

79 Ultim  or , ibidem. 



NRDO • 4-2011 16 

par  ni te oamenii cinsti i, nu sunt decât ni te parazi i, ni te maimu e care nu tiu decât s  
loveasc ... Ni te igani nedezvolta i mintal, ni te scursuri umane...”80.  

Ura i intoleran a fa  de romi fiind acute, „solu iile” propuse de forumi ti pentru a sc pa 
de aceast  etnie sunt dintre cele mai violente. O idee vehiculat  de mul i comentatori este 
trimiterea romilor „înapoi în India de unde au venit, s  î i fac  acolo de cap, c  în România 
în veci i-n pururi nu vor înv a cultul legii, onoarei, demnit ii i respectului social”81. 
„Ella” comenteaz  pe forumul 9am, c  „...dac  mai tr ia Antonescu nu mai aveam a a ceva 
în ar , sincer nu to i sunt de aruncat, dar cei mai mul i s  se duc  la MAMA INDIA”82. A a 
cum ace ti forumi ti cer expulzarea romilor – în India – a a au f cut-o i unii politicieni 
români. De exemplu, ex-ministrul de externe, Adrian Cioroianu, referindu-se la cazul 
„Mailat”, a declarat la un post de televiziune c : „Eram în plin de ert i m  gândeam dac  nu 
cumva am putea cump ra un teren din de ertul la egiptean, s -i plasam acolo pe astfel de 
oameni care ne fac de râs” i c  „ace ti oameni care comit astfel de fapte […] ar trebui pu i la 
muncile cele mai dure i formate, probabil, batalioane din alea disciplinare”83. Un sus in tor 
al lui Cioroianu afirm  pe forum c   „...to i au s rit cu gura pe Cioroianu când afirma c  tre` 
s  lu m p mânt în de ert. eu sunt de-acord cu el. i acolo s  fie to i iganii între patru pere i 
i patru scânduri”84.  

Exemple tipice pentru intoleran  i pledoarie pentru m suri represive, inspirate din 
tradi ia fascismului sunt i apelurile la ghetoiz ri sau reeducare a persoanelor care apar in 
etniei rome. În anul 2001, primarul de atunci al ora ului Piatra Neam , Ion Rotaru a anun at pe 
un post de televiziune c  urmeaz  s  creeze un ghetou pentru romi: „O s  transform m 
fermele GOC într-un adev rat ghettou. Vom împrejmui zona cu sârm  ghimpat , vom pune de 
paz  jandarmi cu câini”. „Fiecare locuitor va avea o legitima ie f r  de care nu va putea intra 
în perimetrul înconjurat de gard” , sub motiva ia c  „nu se poate cu tia [romii], nu fac decât 
s  sparg , s  strige i s  fure”; „au adus în cas  pân  i cai; în cele trei blocuri din centrul 
târgului în care au stat romii s-a f cut focar de infec ie i un ad post al lumii interlope”85. Cel 
mai nou exemplu este îns  decizia primarului din Baia Mare de a îngr di un bloc în care 
locuiau romi cu un zid de beton înalt de 3 metri i lung de 100 de metri, pentru „a-i proteja pe 
ceilal i cet eni”, a a cum motiveaz  edilul86. Aceea i pledoarie de inspira ie fascist  o sus in 
i forumi tii: „Construi i un arc mare... cu gard electric s  nu poat  sc pa... i îi elibera i 

dup  ce înva  s  munceasc , s  se spele, s  se poarte ca oamenii... În tot acest timp sunt 
înv a i s  munceasc : î i cultiv  i cresc în arc hrana necesar , vin profesori la cursuri 

                                                           
80 Anca, în Opinii la: „Uciga ii lui Marian Cozma, surprin i de camerele de supraveghere”, în: 

Antena3, accesat la 9 februarie 2009. 
81 Român, „Ce eroare geografic ”, în Opinii la: Al. Boariu, Un «falanster» german în inima 

Transilvaniei, în Jurnalul Na ional, 1 septembrie 2008. 
82 Ella, în Opinii la: „Florin Cioab  va cere Indiei s  recunoasc  faptul c  este locul de origine al 

romilor”, pe 9am, accesat la 15 iunie 2008. 
83 C. Stoica-Diaconovici, Ministrul Cioroianu, r t cit în pustiu, în Evenimentul Zilei, 6 noiembrie 

2007. 
84  S pun Duru, în Opinii la: D. Bo a, Mafia imobiliar  ig neasc  l-a amenin at cu moartea pe pre-

fectul de Timi , în: Gândul, 20 august 2008. 
85 A se vedea Raportul Ligii Pro Europa: Tentativ  de ghettoizare – cazul de la Piatra Neam , 

accesat la 16 octombrie 2001; linkul nu mai este accesibil în prezent. 
86 G. Antoniu, Prim ria Baia Mare îngr de te un bloc în care locuiesc romi. «Gardul îi va proteja pe 

ceilal i cet eni», spune primarul, în Jurnalul Na ional, 30 iunie 2011. 
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etc.; dar i pedepse exemplare pentru cei care nu vor s  se integreze în rândul oamenilor: 
l sa i s  moar  de foame... Alt  metod  nu este... altfel pute i s  le construi i vile cu turnule e 
i bud  în spatele vilei...”87. 

Pe lâng  ace tia, unii forumi ti propun solu ii extreme de tip genocidar: „Solu ia final  ar fi 
mai potrivit ! Împu ca i-i PE TO I!”88 sau dau frâu liber imagina iei lor bolnave de ur : 
„...ciori spurcate i inculte, în cuptoare, înc lzi i ora ele cu voi, vedea-v-a  gaza i în du uri, 
Doamne, nu mai sc p m de plaga asta a României ...”89. Tot în aceast  categorie se încadreaz  
i opinia celui care se semneaz  cu pseudonimul „Costel”, care vede ca „UNICA SOLU IE... 

EUTANASIEREA TUTUROR REZIDURILOR UMANE CE SE CHEAM  igan”90. 

V. Xenofobie 

Ura este îndreptat  i împotriva altor minorit i sau altor na ionalit i cum ar fi maghiarii, 
slavii sau germanii. Pentru a m ri efectul i înc rc tura afectiv  a mesajului, internau ii 
folosesc cuvinte peiorative specifice pentru a denumi anumite etnii. Ace ti termeni cu tent  
peiorativ  sunt folosi i uneori chiar de c tre membrii comunit ii în discu ii cu persoane de 
alt  etnie, f când astfel un gest de complezen  verbal  fa  de interlocutor. Este o form  de 
captatio benevolentiae, dar nu un indiciu c  membrii unei comunit i minoritare ar accepta 
f r  rezerve denumirea primit .  

Semnificativ pentru folosirea inten ionat peiorativ  a unor etnonime este r spunsul unui 
forumist la o remarc  a unui cititor referitoare la folosirea corect  a denumirilor unor popoare, 
na iuni i na ionalit i. El se refer  la faptul c  ace ti termeni peiorativi nu pot fi înlocui i, 
deoarece au fost mereu folosi i de români, iar limba nu poate fi schimbat  „dup  cum vrea 
unu’sau altu’”: „ tia-s termenii încet eni i la români, la germani, nem i de pe la ru i 
influen a, la evrei jidovi, jidani dup  Iuda, Iudeea, Iudaism, la igani le zicem igani de când 
au venit pe aici, ca majoritatea europenilor aproximativ i nu rom c  a a î i zic ei pe 
ig ne te, pe române te e igan, la maghiari le zicem unguri c  ara lor pe române te e 

Ungaria i pe ungure te Maghiororsag (aprox.) i nu bozgori c  a a le zicem doar când vrem 
s  îi jignim, dar nu uzual”91.  

O prim  categorie tematic  include comentarii dispre uitoare i stereotipe cu privire la 
formarea poporului maghiar: „ei au venit odat  cu mongolii i se dau mari europeni […] 
Hitler a f cut o mare gre eal  c  s-a luat de evrei i igani iar  acum cei care o repet  sunt 
bozgorii (neam f r  ar ) prin ac iunile lor iredentiste”92. Într-o alt  opinie, maghiarii apar ca 

                                                           
87 Dan, „Metod  sigur ”, în Opinii la: C. Toma, iganii pun pe jar Bruxelles-ul, în Adev rul,  

17 septembrie 2008. 
88 Alex N|G, „Zigeunen RAUS”, în Opinii la: G. Antoniu, Reac ii la propunerea Jurnalului Na ional/ 

De la rom la referendum, în Jurnalul Na ional, 2 martie 2009. 
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„apatrizi” din „beciuri insalubre ale istoriei”: „B i, apatrizilor, v-a i cuib rit acum câteva 
secole în inima României i acum vre i ar ? Din ce beciuri insalubre ale istoriei a i mai 
ap rut i voi? Merge i pe lun  unde este teren de vânzare!”93.  

Nu lipsesc nici de aceast  dat  ideile conspira ioniste, tot discursul anti-maghiar 
învârtindu-se în jurul stereotipului c  ace tia ar dori s  „fure” românilor Transilvania: „hunii 
sunt îndoctrina i cu ideea c  Transilvania e teritoriul lor, actualmente sub ocupa ie român , 
pe care România l-a primit drept r splat  de la ru ii sovietici pentru tr dare i alian a cu 
comuni tii sovietici împotriva Ungariei i Germaniei pe 23 august 1944”94. O alt  opinie este 
o chemare la lupt  pentru înl turarea „pericolului maghiar”: „Pune i mâna pe arme s  
înl tur m pericolul maghiar din inima Transilvaniei noastre. Eu sunt gata s  mor pentru 
asta. Voi cum sunte i? Tr iasc  România Mare, moarte tr d torilor de neam i ar !”95. Alt 
cli eu anti-maghiar este c  femeile maghiare sunt trimise ca spioane – agente de influen  – în 
paturile unor str ini influen i: „Domnului Arpad in s -i spun c  România nu-i lag r i de nu-
i place, s  plece dup  «fetele» care au dus faima Ungariei în lume pentru c  la r ut i se mai 
r spunde i cu r ut i”96.  

În comentariul urm tor sunt cuprinse aproape toate cli eele antimaghiare: scrisul yoy – în 
loc de „eu” – preluat de la I.C. Dr gan – mânc tori de carne de sub a – aluzie la huni i la 
descenden a barbar  a maghiarilor – fa  de români, descenden i din daci i romani. Nu putea 
s  lipseasc  nici Horthy din aceast  galerie i nici Cicciolina: „Vai ce chin, ce zbucium i ce 
jale, era pe mânc torii de carne de sub a, dac  întâmpl tor un artist plastic român 
confec iona o hart  a Ungariei, a a ca o pu  mic  ca a lor, un Horty, amiral de balt , 
tr gându-i la dos lui Tokes, o Morghit Teresza, iubind, fierbinte un cabalin. S  fi v zut tu 
draghe Europule, plâns i yoy. P i Ungaria toat  încape în bizdiga Ciocciolinei, ba st  chiar 
lejer. Doamne Olga, ce arti ti de-a «pino caramitru» ave i! Eu unu’ m  amuz, totu i când îmi 
aduc aminte c  o dat  a stat ag at  o opinc  pe Parlamentul budapestan”97.  

O ultim  categorie de comentarii le includ pe acelea în care forumi tii recurg la amenin ri 
violente: „ne ascu im cu itele i v  lu m gâtu’ ca la porci, v  tergem de pe hart , bozzzgori 
împu i i...”98. sau la îndemnuri de tipul: „Arunca ii afar  din ar  pe bozgorii tia 
nenoroci i!”99. Acela i imaginar violent este evident i în comentariul urm tor: „A a ungurii 
sigur o s  aib  autonimie teritorial , ÎN CIMITIR. Sau, mai bine, într-o groap  comun , s  
fie to i la un loc”100. 
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Referitor la opiniile antislave, acestea par a fi mai moderate ca intensitate a violen ei, dar 
fac apel la imagina ie la fel de mult în dezvoltarea unor colportaje istorice i conspira ioniste. 

Opinia urm toare lanseaz  câteva stereotipuri întâlnite în scrieri postcomuniste române ti, 
nu numai de obâr ie legionar  sau pro-antonescian : „A a este, astfel de monumente nu au ce 
c uta în rile din Europa cotropite de armata de s lbatici a URSS. Ar fi fost de 100 de ori 
mai bine s  fi câ tigat Germania r zboiul”101. Pentru comentariul forumistului urm tor ne-am 
putea întreba dac  este lips  de pietate sau numai discurs resentimentar: „«Monumentul 
eroului sovietic» sau «monumentului agresorului bol evic»? De când au sovieticii eroi?”102. 
Alt internaut sus ine c  ru ii „au ciopâr it” ara i au adus comunismul, întorcând-o cu 50 de 
ani înapoi: „Ce ar fi fost dac  n-ar fi fost e o discu ie de pierdere de timp. Ce tim sigur este 
c  Rusia ne-a ciopâr it mai r u decât Hitler. Basarabia, Bucovina de nord, Her a, Insula 

erpilor nu ni le-au furat nem ii, ci ru ii «eliberatori». Ca s  nu- i mai spun cât au tâlh rit 
ara dup  «eliberare». Ne-au întors în istorie cu 50 de ani «eliberatorii» tia ru i! Tu chiar 

nu tii treburile astea, Alex? Parc  au mai fost discutate în trecut”103.  
Fobiile na ionaliste apar indiferent de tema unor articole. Confuziile istorice, uneori voite, 

alteori articulate cu scopul inducerii în eroare sau a dezinform rii con tiente, apar în aceste 
comentarii ca ni te cârje argumentative pe care se sprijin  demersul discutabil. Amalgamarea 
faptelor folosit  ca metod  de argumentare i de numero i jurnali ti i istorici este imitat  i 
de forumi ti care rareori apeleaz  la surse arhivistice, verificabile. De obicei se sprijin  pe 
memorie, pe lecturi aproximative sau pe surse suspecte g site, chipurile, pe internet. De 
exemplu, anul 1968 treze te în forumi ti apetitul sincretismului. Se stabilesc paralele cu 
revolu ia din 1989 i se stabilesc paralele între întâmpl ri care practic nu au nici o leg tur . 
Era inevitabil ca forumi tii s  nu recurg  i la un alt mit pus în circula ie cu mult  insisten  
dup  1990 cu scopul discredit rii absolute a lui Ceau escu. În colportajele cu iz na ionalist 
legate de originea etnic  a lui Ceau escu au fost exprimate specula ii genealogice care 
trebuiau s  demonstreze c  fostul dictator  a fost, de fapt, turc sau t tar respectiv un descen-
dent al unei familii ig ne ti. Fiind de alt  etnie, Ceau escu putea fi u or zugr vit ca un 
poten ial du man al poporului român sau un tr d tor care s-a pus în slujba ru ilor. Pe acest 
fundal al mistific rilor jurnalistice s-a n scut i aser iunea c  Nicolae Ceau escu ar fi fost 
omul ru ilor care în 1968 ar fi jucat de ochii lumii (Occidentului) comedia independen ei, 
executând practic ordinele Moscovei i urmând scenariul pus la punct de exper ii diversiunii 
din interiorul Kremlinului.  

În aceast  schem  interpretativ  se încadreaz  opinia forumistului din Evenimentul Zilei, 
care sus ine: „Ceau escu a fost omul ru ilor 100%. În perioada în care a f cut un curs GRU 
la Moscova, serviciul de evaluare parapsihologic  al ru ilor, foarte bun de altfel, l-a cercetat 
i evaluat pe generalul Ceau escu. Raportul întocmit suna clar sec: «Este omul de care avem 

nevoie. Este paranoic i poate fi u or de manipulat». Ce a urmat este cunoscut: Ceau escu a 
organizat economia româneasc  dup  modelul sovietic, a extins-o nepermis de mult, mizând 
doar pe materiile prime de la URSS. I se mai ar ta din când în când pisica pentru a fi adus la 
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ordine. România condus  de Ceau escu a pierdut în schimburile comerciale cu URSS peste 
100 miliarde dolari. O fi mult, o fi pu in vede i voi acum!”104.  

În fine, ultimul tip de mesaje sunt cele în care nu sunt aduse nici un fel de argumente, ci 
sunt exprimate doar resentimentele i ura: „Îmi doresc ca s mân a ru ilor s  se usuce i s  
dispar  mizeria asta de popor de pe fa a p mântului! Doar r ut i au adus pe plan geo-
politic...”105.  

Discursul anti-german reliefeaz  ostilitatea forumi tilor provocat  de amintirea evenimen-
telor din timpul celui de-al doilea r zboi mondial. Exemplul urm tor este ilustrativ pentru 
aceast  tem , internautul adresându-se direct germanilor într-un limbaj cu accente violente: 
„Tu-v  neamu' în k'ur de hitleri ti! Auzi, a fost expropriat . Da' voi, scârbe de nem i 
îngâmfa i, care a i distrus trei sferturi din Europa în al Doilea R zboi, ce credea i c  
merita i? A i avut noroc cu Roosvelt care era deja senil i Truman care era un prost, c  dac  
era dup  Stalin i Churchil, care v  cuno teau bine, a i fi disp rut de pe hart . Îi înjura i pe 
unguri c  sunt migratori. P i i germanii sunt la fel de migratori. M car ungurii au venit din 
Mongolia, voi, îngâmfa ii de nem i, a i venit din INDIA, exact ca iganii no tri. A i ars oameni 
în cuptoare. Botu' în p mânt, animalelor!”106. Acela i sentiment de ur  este resim it i fa  de 
minorit ile germane din România, denumi i „toate corciturile de sa i i vabi” care „au dat 
n val  în SS i în Hitlerjugend [...] i ca s  se remarce au fost de zece ori mai zelo i decât 
nem ii adev ra i”, concluzionând c  „dup  r zboi au primit exact ce au meritat. Poate prea 
pu in”107. 

O alt  subtem  pe care o putem departaja aici se refer  la antiromânismul celor ce apar in 
minorit ii germane i justificarea tratamentului aplicat acestora în timpul comunismului: 
„P i, de care «necunoscut» era vorba în perioada interbelic ? Putea i pleca în Reichul 
«milenar» al lui Hitler cu toat  viteza! A i r mas aici sperând c  ve i putea beneficia din nou 
de privilegiile avute i a i încercat din plin în timpul r zboiului s -i înc leca i pe «porcii» de 
români prin Grupul Etnic German! Când nu v-a ie it pasen a i românii v-au pl tit toate 
invectivele ( igani, porci amd) cu care i-a i gratulat între 1940-1944, a i început s  da i din 
col  în col . Dac  nu v-a i sim it NICIODAT  cet eni români, de ce a i fi fost trata i ca 
cet eni români de c tre statul român? Vre i doar drepturi i privilegii, dar fidelitate fa  de 
na iunea majoritar  nici cât negru sub unghie? P i, atunci trage i consecin ele!”108. Astfel de 
comentarii s-au intensificat ca frecven , dar i ca duritate la articolele despre primirea 
premiului Nobel pentru Literatur  în anul 2009, de c tre Herta Müller i despre problemele 
semnalate de ea în leg tur  cu fo tii colaboratori ai Securit ii. Conform unui forumist 
„nem oaica n scut  în România [...] a fost prigonit  de un regim care avea grij  de 99% din 
popula ie... Trebuia s-o mângâiem pe ea i s  neglij m marea majoritate? În România s-a 
format i ca un arpe a mu cat pieptul mamei, rii care a crescut-o i educat-o. i eu 
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personal n-am fost de na ionalitate Român . Am tr it 30 de ani în România i în `83 am 
plecat. Nu-mi permit s  critic ara în al c rei magnetism am tr it. Am fost oameni simpli, dar 
niciodat  nu am sim it la poporul ROMÂN ovinism sau rasism.  Ru ine Hertei! Poate e mai 
bine s  n-o socotim Românc ...”109.  

Emigrarea for at  este echivalent  cu fuga din ar  pentru unii comentatori, ceea ce 
constituie un bun motiv de repro  i articulare a resentimentelor: „În timp ce noi ne-am 
chinuit aici, încercând s  «ocolim» comunismul, Securitatea i lipsurile zilei curente, 
mecherii au fugit, ca ni te la i, în alte ri, iar acum vin i cer ce cred ei c  li s-ar fi cuvenit. 

«Drajii miei», tot ce a i câ tigat în lupta contra comunismului e al vostru! Nu a i LUPTAT? 
Atunci, p rerile de r u sunt nem rginite ... dar chiar nu vi se cuvine ceva!!!”110.  

i în acest caz, discursul culmineaz  cu mesaje violente, unul dintre forumi ti invocându-l 
chiar pe Dumnezeu ca pe o putere distructiv  care s -i pedepseasc , s -i ucid  pe cei ce „au 
tr dat ROMÂNIA SFÂNT ”: „s  moar  to i du manii României. Oltenia Mereu Superioar  
va da jetul. S  moar  to i ungurocii i sclavii lor b n eni. To i b n enii care au tr dat 
ROMÂNIA SFÂNT  s  moar . Love te-i Doamne, ucide-i i nu-i ierta”111.  

VI. Homofobie 

Discursul urii include i mesaje împotriva homosexualilor, acestea luând forma invecti-
velor, compara iilor cu animalele, conspira iilor i „solu iilor” distrug toare. Astfel, o prim  
imagine a homosexualilor schi at  de forumi ti este aceea a r ului, decaden ei, mizeriei socie-
t ii:  „voi homal ilor, sunte i ru inea unei na iuni, rebuturile p rin ilor vo tri i ai societ ii 
omene ti. Sunte i o specie sub animale, cu atât mai mult cu cât se presupune c  mai i 
gândi i. Se presupune doar, îndr ci ilor!”112. În acela i asentiment este i urm torul partici-
pant la discu ii, considerând c : „ iganii i poponau ii, dou  entit i care stau la loc de cinste 
la groapa de gunoi ale umanit ii”113.  

Într-o alt  categorie de opinii se amestec  ideile conspira ioniste, conform c rora minori-
t ile urm resc distrugerea societ ii române ti, masonii i evreii sus inând homosexualitatea 
în acest scop. Problema homosexualilor, în viziunea unui forumist, „e aceea i ca a iganilor, 
jidanilor, colora ilor. Minorit i care trebuie s  se vaite în permanen , s  cear  drepturi, s  
se plâng  de discriminare pentru a se men ine în prima linie i pentru a ob ine beneficii prin 
for a unei legi impus  de vreo organiza ie a lor... Mai devreme sau mai târziu tot se alege 
praful de tot ce a însemnat civiliza ie, educa ie, cultur , fie c  societatea va fi pe mâna 
homosexualilor ori a corci ilor cu negri, arabi, igani”114. Într-un alt comentariu conspira-
ionist, Patriarhul Daniel apare ca fiind mason i, prin urmare, sus in tor al homosexualilor 
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al turi de evrei: „masonii i jidanii sus in homosexualitatea pentru controlarea cre terii 
demografice. Ace tia îi sprijin  financiar i logistic. Homosexualii s  existe, c ci nu m  
intereseaz , dar s  nu oblige majoritatea s -i oblige. Nu po i obliga majoritatea s  accepte o 
minoritate spurcat  i ipocrit . Manifestarea jegoas  a homosexualilor în public este sus inut  
i de c tre înalt-prea-masonul-necurat Daniel, care se tie c  face parte din marea loj  (nu tiu 

de ce îi zice a a c  sta are un metru i jumate) masonic  a republicii socialiste i comuniste 
Rumania”115. Intoleran a fa  de toate minorit ile poate fi surprins  i în urm torul comentariu, 
postat de un forumist, care se semneaz  cu pseudonimul „Anarhisstu'”: „Naomi+Lehel+ 
Florian=Un igan gay comunist cu transcendent maghiar de religie evreiasc ”116.  

Din gama opiniilor nu lipsesc reac iile i propunerile de „solu ii” mai mult sau mai pu in 
extreme.  Cu titlul „Poate ar fi bine...”, un forumist propune o „solu ie”, îns  nu f r  a se 
adresa cu invective: „Poate ar fi bine ca oamenii tia s - i consume homosexualitatea în 
intimitate s  nu mai ias  ca p duchele în frunte, […] l sa i homal ii s - i rezolve în 
intimitate «trebuin ele»”117. Comentând ni te secven e dintr-o emisiune despre un homo-
sexual travestit b tut i tuns în strad , înregistrate i postate pe YouTube, mai mul i forumi ti 
au urm toarele reac ii extrem de violente: „ sta, Naomi, trebuie  împu cat în cap”118, „...las  
c  a a v  trebe.... poponari obosi i!!!! to i s  p i i a a!!!! cea mai josnic  specie de 
oameni!!! huuuua!!!! bravo celor care te-au b tut!!!”119, „când mai are cineva de gând s -o 
bat  pe jegoasa aia m  anun a i i pe mine c  vreau s -i dau i eu câteva capace”.120 Într-un 
comentariu delirant, unul din forumi ti consider  homosexualitatea un defect genetic, care ar 
putea fi diagnosticat în viitor, recomandând în acest caz avortul: „spun homosexualii c  
orientarea asta a lor este genetic  i c  a a stând lucrurile ei nu au nici o vin . Dac  a a 
este, în viitorul apropiat se vor putea diagnostica cei cu asemenea defect genetic înainte de 
na tere i va fi simplu s  fie avorta i. Astfel se va termina definitiv cu ei. Solu ia final , 
modern  i democratic !”121.  

VII. Forme de difuzare 

Mediul online ofer  posibilitatea de a avea acces cu u urin  la mesaje difuzate sub diverse 
forme. Pe lâng  opiniile scrise pe diverse forumuri sau bloguri, exist  i site-uri sau platforme 
pe care sunt postate imagini i melodii care exprim  acela i discurs radical al urii. 

Pe platforma YouTube, de exemplu, sunt înc rcate diverse clipuri cu montaje antisemite, 
na ionaliste, film ri de la diferite întruniri, evenimente i chiar melodii i imnuri de 
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propagand  legionar  sau comunist . YouTube ofer  posibilitatea i de a pune un comentariu 
la videoclipuri, mesajele fiind asem n toare tematic cu cele de pe forumuri. De exemplu, aici 
este postat  o filmare de la Aiud cu ocazia s rb toririi hramului schitului de pe Râpa Robilor - 
În l area Sfintei Cruci, din 14 septembrie 2010, unde mul imea cânt  imnul legionar „Sfânt  
tinere e legionar ”: „Sfânt  tinere e legionar ,/ Cu piept c lit de fier i sufletul de crin/ Iure  
ne-nfrânat de prim var / Cu fruntea ca un iezer carpatin,/ Cu bra ele suim în soare/ 
Catapetesme pentru veac;/ Le zidim din stânci, din foc, din mare/ i dârz le tencuim cu sânge 
dac.../ Garda, C pitanul/ Ne preschimb -n oimi de fier/ ara, C pitanul/ i Arhanghelul din 
cer...”122. Exist  îns  i cântece în care Ion Antonescu este glorificat ca un mare erou al 
poporului român, ca cel a Mariei Gheorghiu, „Bocetul lui Ioan cel f r  de mormânt”: „C-au 
venit o tiri str ine precum noaptea nop ii vine,/ Ne-au scos mor ii din morminte, ne-au 
distrus biserici sfinte/ i apoi ne-au dat pe noi cu un secol înapoi./ i în tine, Ioane drag , au 
pus potera s  trag ./ Tu te-ai stins netem tor i privind în ochii lor./ Nu ni-i fapta cât ni-i 
zisa, dar istoria proscrisa/ Iar i adev r promis-a de la Nistru pân' la Tisa!”123.  

În versurile melodiei „Mesaj pentru Europa” a forma iei Parazi ii se articuleaz  
resentimente antirome: „Nu suntem ciori/ Nu st m în corturi/ Facem eforturi/ S  ne elev m/ 

i nu cânt m/ Pe str zi în Viena la acordeon/ Noi nu cer im cu handicapu' la vedere/ S  
facem avere/ i nu ghicim viitoru' în palm / în ghene mizere/ Noi nu purt m fuste înflorate/ i 
nu fur m din buzunare/ Nu emigr m în Suedia cu 7 copii s  ne da i ajutoare./ Da i vina pe 
noi din Berlin în Pamplona/ De-mi sare voma/ Mânca-mi-a i p**a n-o s  g si i un român în 
rulote la Roma!”124. Tot aici g sim un cântec cu versuri triviale împotriva homosexualilor: 
„E ti un gay, e ti ok/ E ti maro la chilo ei/ E ti un gay, e ti ok/ i te dai la b ie ei./ E ti un 
lucky lucky/ Lucky, lucky, lucky/ To i b ie ii te deoache/ E ti un popo popo/ Popo, popo, 
popo/Tu e ti omule ul Gopo”125.  

Pe unele site-uri exist  posibilitatea ca utilizatorul care comenteaz  s  î i aleag  o imagine, 
ce s  înso easc  textul. Unele dintre aceste avataruri exprim  în mod evident un mesaj 
ideologic. Un exemplu este avatarul „Neolegionarului” cu un tricolor drept fundal i desenat 
un om stilizat f când salutul fascist. De altfel, el are o pagin  pe YouTube, punându- i pus la 
profil motto-ul: „Mi carea legionar  este i acum vie”126. Tot aici are o pagin  un alt user 
care folose te crucea celtic  ca avatar, simbolul interna ional al multor grup ri na ionalist-
extremiste. Autoprezentarea f cut  la profil este dublat  cu traducerea în englez : „Sunt 
mândru c  sunt ROMÂN! Îmi iubesc ara i pe to i fra ii mei Români! Voi lupta împotriva 
oricui va încerca s  distrug  Sfânta noastr  Patrie, ROMÂNIA!!! Tr iasc  România 
Mare!”127. În fine, utilizatorul „Legionarul88”128 – num rul „88” din pseudonim reprezentând 
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un cifru care înseamn  „Heil Hitler” – folose te un avatar cu mesaj xenofob, împotriva 
maghiarilor:  

 

                                       
 
Semnificative pentru acest tip de discurs sunt i unele imagini postate, care înso esc 

anumite articole. Prima imagine aleas  de noi este preluat  de pe site-ul Frontpress129 i 
ilustreaz  stereotipul complotului evreiesc-american, iar cea de-a doua este extras  din 
Jurnalul Na ional130 i reprezent  o caricatur  antisemit : 

       
 
Alte dou  imagini reprezint  un mesaj puternic violent împotriva romilor. Montajele 

imagistice sunt a a-zise reclame la un software pentru scrierea de dvd-uri, autorul necunoscut 
schimbându-i denumirea real  din „Nero Burning Rom”, în „Nero Burning Rrom” i plasând 
în prim-plan persoane de etnie rom . Mesajul nu este altul decât de ucidere prin ardere a celor 
care apar in acestei etnii. Cele dou  imagini au ap rut pe platforma Trilulilu131, un site 
românesc asem n tor cu YouTube-ul, unde se pot vedea videoclipuri i imagini i se poate 
asculta muzic . 
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Prin urmare, atât melodiile, cât i imaginile pot transmite acela i mesaj al urii cu o 

puternic  înc rc tur  afectiv . 

VIII. Concluzii 

Discursul urii în mediul online românesc, include, a adar, patru teme principale: antise-
mitism, rasism, xenofobie i homofobie, care sunt definite de un stil asem n tor. Dac  ar fi s  
punem opiniile pe un continuum, acestea s-ar desf ura de la un oarecare grad de pertinen , 
spre insulte, injurii, invective, compara ii cu animale, colportaje istorice sau conspira ioniste, 
ajungând pân  la exprimarea unor idei extreme inspirate din tradi ia fascismului (deport ri, 
expulz ri, ghetoiz ri, reeducare a unor persoane care apar in unei anumite etnii) i amenin ri, 
creionând un imaginar violent132 cu un efect puternic asupra cititorilor. 

Sub umbrela anonimatului, limbajul violent explodeaz , iar forumi tii imit  direct sau 
indirect modelele drastice din via a politic  sau intelectual . Ace tia  se transform  în 
multiplicatori con tien i sau incon tien i ai unor interpret ri, teme i idei preluate din mass-
media, din internet, din diverse publica ii. Putem vorbi, prin urmare, de apari ia unui nou tip 
de „intelectual”, deoarece ei aspir  la acest statut, i anume a intelectualului „doxosof”, în 
sensul propus de Pierre Bourdieu133, a celui care se bazeaz  pe o ideologie rutinizat , 
transformat  în scheme de gândire i de ac iune politic . 

Pentru a limita apari ia acestor comentarii s-a încercat introducerea unei moder ri i filtr ri 
a opiniilor, iar mai mul i publici ti au atras aten ia într-o serie de articole134 asupra lipsei de 
responsabilitate în cele afirmate i a nerespect rii unei etici în mediul online, favorizate de 
anonimat. Îns , mesajele discriminatorii continu  s  apar  pe forumuri i pe bloguri, 
forumi tii g sind mereu noi modalit i i strategii de postare. 
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133 P. Bourdieu, 2002 apud M.D. Gheorghiu, op. cit., p. 254. 
134 G. Cartianu, Cum stârpim gândacii online?, în Adev rul, 9 iulie 2010; N. Manolescu, O emisiune 

TVR care nu trebuia difuzat , în Adev rul, 11 decembrie 2010; A. Ple u, Ce este un forum?, în 
Adev rul, 16 martie 2010. 
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În cercet rile viitoare, vom aborda în continuare problematica stigmatiz rii minorit ilor 
etnice, religioase i sexuale pe platformele electronice ale publica iilor române ti i pe bloguri, 
vizând atât principalele propriet i retorice ale discursurilor „virtuale”, cât i caracteristicile 
actorilor. De asemenea, vom studia rolul acestor platforme în dezbaterea unor polemici între 
intelectuali i posibilitatea de a oferi solu ii spre limitarea discursului online al urii. 
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