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„Pe pământ, tot ce există are

nevoie, din când în când, 

să plângă.”

- Nichita Stănescu
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Cezar Adonis
Mihalache

DDupă cum merg lu-
crurile, în special în parla-
ment, dar și la nivel local, nu
apariția unor ținuturi-
enclavă ar putea fi princi-
pala noastră grijă la sfârșitul
acestui An Centenar… Nu
reînființarea sinistrei regiuni
autonome maghiare sub
forma unei regiuni în contur
de cârpă secuiască ar putea
fi finalul deceniilor de
nepăsare, neveghe și neim-
plicare… Ci împingerea

noastră, ca neam și țară,
într-o asemenea enclavă…
Izolarea noastră, a
majorității, în regiuni, ba,
chiar în adevărate
„rezervații” de țară. Și terito-
rial-administrative, și cultur-
ale, și la nivel de identitate,
și la nivelul dreptului nostru
de a ne spune cuvântul și a
ne impune.

Deja, de mult timp
nu mai e vorba de „NOI și
ei”… „Ei”, toate acele
minorități față de care am
fost mult prea binevoitori,
mult prea permisivi, am dat
dovadă de prea multă
răbdare și înțelegere,
lăsându-le să ne transforme
ospitalitatea și buna
conviețuire pe care le-am
pus-o pe tavă, fără condiții,
fără impuneri, fără obligații
și restricții de limbă, port, re-
ligie, într-o discriminare
fățișă a noastră, cei majori-
tari. „Ei”, anumite etnii care
s-au transformat din simple
minorități în venetici.

Și care au început a
ne împresura și sugruma, a
ne hăitui și vâna ca pe un
popor de oi care, 
prea răbdătoare, prea

binevoitoare, dar mai ales
prea nepăsătoare, pot fi
împinse într-un țarc.

Și nu este un simplu
scenariu… Nu este nici 
o deviație de 
teorie conspiraționistă… În
curând, ni se vor contura și
regiuni autonome. Dar în ele
nu vor sta, ca viermii pe
frunzele încă verzi, veneticii.
Ei se vor lăfăi pe
pământurile, pe drepturile,
pe istoria și identitatea
noastră, pe care ni le vor
fura, iar noi vom fi azvârliți,
aceia care nu vom putea fi
aruncați, în căutarea unei

vieți mai bine dincolo de
granițe, în „regiuni” în care
ei, veneticii, ne vor defini
drepturile. Ei nouă ne vor
stabili ce, când și cât vom
mai avea voie! Ce să vor-
bim, cum să le predăm copi-
ilor noștri Istoria, cum să le
zugrăvim urmașilor chipurile
Eroilor din Panteonul
Național, cum să ne
prezentăm în fața lumii și a
Istoriei. Dreptul de a ne
(re)puncta identitatea pe
care am lăsat-o să ne fie
furată, sfâșiată de toate
aceste cioburi venetice.

Se depun proiecte
legislative prin care
urmează să ni se impună,
nu doar despre ce să nu mai
vorbim, ci despre puținul de-
spre care vom mai avea
dreptul a rosti ceva!
Maghiaro-secui, evreii… Ne
pun picioarele lor,
înstrăinate de bunătate și
ospitalitatea pe care le-am
oferit-o, drept pe grumaz…

Și ne vom trezi nu
doar că maghiara sau alte
limbi pe care le am agreat
lângă urechea noastră vor fi
devenit egale limbii noastre,
ci vom asista poate cum

însăși limbii române i se vor
pune bariere. Prin noi
dicționare a expresiilor și
ideilor permise, exprimări tot
mai restrânse, de la mase
publice la grupuri de două-
trei persoane… Prin legi
punitive… Prin ștergerea
ființei noastre, a identității, a
rostirii, a portului, a
tradițiilor…

Ne vom trezi nu doar
că nu vom mai putea vorbi
liber despre ceea ce
gândim…. Ci însăși dreptul
de a gândi va deveni un
delict. Că limba română ne
va mai fi permisă a fi rostită

în public doar în acele
rezervații pe care vor să ni
le croiască veneticii. „En-
clave”, la început culturale,
de tradiții ori istorice, apoi și
teritoriale.

Iar pe lângă felul în
care ni s-a diktat deja ce
port național am avea drep-
tul sa purtam pentru a nu
deranja și „discrimina”, unde
și cum să ne intonăm imnul
și să ne ridicăm tricolorul, de
acum ni se spune, printr-o
nouă aberație depusă în
parlament, ce subiecte
devin tabu pentru noi,
națiunea română, împinsă
într-un colt tot mai restrâns,
mai întâi al prezentului, apoi
al istoriei, și, când vom fi
fost îndepărtați de acestea,
inclusiv al viitorului...

●

Academia Română: Academia Română: 
Un nou început!Un nou început!

Ionuț
Țene

AAlegerea istoricului clu-
jean, acad. Ioan Aurel Pop ca
președinte al celui mai impor-
tant forum academic al
României este un moment de
referință pentru știința și soci-
etatea românească. Istoricul
clujean s-a remarcat în ultimii
20 de ani ca un reper major al
istoriografiei românești. El pur și
și simplu l-a desființat într-o
celebră carte la începutul anilor
2000 pe bucureșteanul Lucian
Boia. În cartea sa „Istoria,
adevărurile și miturile” Ioan
Aurel Pop a demantelat cu acri-
bie și științific teoriile futile ale
lui Lucian Boia privind demiti-
zarea istoriei românilor. Cu un
discurs academic și elevat Ioan
Aurel Pop a desființat punct cu
punct toate stratagemele goale
și fără fundament ale lui Lucian
Boia, dovedind o dată 
pentru totdeauna că „vedeta”
bucureșteană este un „împărat
gol” privind istoriografia. Mai
mult Ioan Aurel Pop l-a relevat
ca simplu literat, eseist și publi-
cist în niciun caz istoric pe
răsfățatul presei de salon
bucureștean. Ioan Aurel Pop a
arătat cu distincție și exhaustiv
de fapt că neo-komiternismul
susținut de teoriile lui Boia sunt
total lipsite de conținut și
continuă de fapt viziunea
sovietică din anii 1950 a lui
Mihai Roller. Popularitatea lui
Boia este de fapt o cezură de
tip comunist. Demitizarea pen-
tru literatul Boia, nefiind altceva
decât pretextul promovării unor
„forme fără fond”, care au ca
scop doar destructurarea unei
istoriografii românești profunde
și solide. Ioan Aurel Pop l-a
continuat pe Titu Maiorescu
privind interpretarea culturii
românești în ziua de azi, iar Lu-
cian Boia se dovedește doar o
pastișă normativă și
deterministă a lui Mihail Roller
pentru beneficii populare și
publicitare. Ioan Aurel Pop ne-a
învățat că istoria nu poate fi
canon și ideologie de dragul
unor interese în afara științei.
Istoria este știință, nu interes
ideologic ieftin pentru culoarea
bacnotelor și o faimă efemeră.

Alegerea lui Ioan Aurel
Pop în fruntea Academiei
Române este un semnal puter-
nic, a implicării active a celui
mai important for științific în
viața cetății privind renașterarea
și restaurarea societății
românești pe construcții val-
orice, ierarhice și paradigme
moderne, actualizate intere-
selor naționale. Ioan Aurel Pop
este un istoric patriot în sensul
esențial al paradigmei, ca Nico-
lae Bălcescu, B.P. Hașdeu, N.
Iorga sau C.C. Giurescu. Opera

sa istorică continuă 
marea tradiție istoriografică
românească de la Xenopol, PP
Panaitescu sau Gheorghe
Brătianu încoace. Are 
o abordare istoriografică
ultramodernă, construită pe un
conținut solid clasic și o
perspectivă originară și
originală. Consideră existența
unei conștiințe naționale
românești medievale prin co-
agualarea poporului și elitelor în
jurul dreptei credințe, lucru
susținut și de reputatul meu
profesor, regretatul Pompiliu
Teodor. Ioan Aurel Pop
cunoaște șase limbi străine și e
recunoscut de mediul academic
mondial ca un istoric universal.
„Academia Română are sediul
în București, dar este o instituție
națională, 90 la sută din români
trăiesc în afara Capitalei. Ea
trebuie să transmită din
Capitală mesaje pentru întreg
poporul român. Mesaje, sigur,
în primul rând de știință, de
cercetare, de creație, dar și
mesaje care să aducă răbdare,
încredere și speranță. 

Țara asta are nevoie
de foarte, foarte multă răbdare,
de foarte multă speranță, de în-
credere în creația spirituală, în
educație, de programe care să
limiteze numărul de analfabeți
și de analfabeți funcționali și
care să reașeze educația pe un
piedestal în care strămoșii mei
au crezut pentru că aplicau for-
mula ‘Ai carte, ai parte’.
Erudiția, cartea, cunoașterea
trebuie să ne caracterizeze ca
popor și să încercăm să ducem
acest mesaj mai departe”, a
arătat Ioan Aurel Pop în primul
său discurs ca președinte al
Academiei Române. 

E un îndemn pentru un
nou început. Alegerea lui Ioan
Aurel Pop în fruntea Academiei
Române va deschide o etapă
nouă, ziditoare în istoria acestui
for, dar și în comunitatea
științifică românească, dar nu
numai. Ioan Aurel Pop, pe lângă
faptul că este un patriot luminat
are și o analiză lucidă asupra
clasei politice românești, care
duce lipsă de oameni de stat
care să construiască vizionar
viitorul României. Sunt sigur că
în noua funcție istoricul clujean
va oferi semnale ferme pentru
restaurarea și renașterea
comunității românești, cu dem-
nitate și cu fruntea sus în Eu-
ropa și în lume. 

●
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Avantaje și dezavantaje, costuri și efecte în cazul reunirii…Avantaje și dezavantaje, costuri și efecte în cazul reunirii…

Galina
Martea

UUn argument nespus
de semnificativ, dar, în
același timp, destul de
îngrijorător, chiar dureros
pentru întreg neamul româ-
nesc, mai ales, pentru nea-
mul românesc din Basarabia
care se vrea reunit cu patria-
mamă. De aproape trei
decenii, după destrămarea
imperiului sovietic, doleanțele
nu încetează, iar schimbul de
păreri și discuții privind re-
unirea sunt mereu la ordinea
zilei. Fără alte comentarii,
românii autentici din soci-
etatea basarabeană doresc
cu orice preț reunificarea
celor două state românești –
Moldova și România.  După
anii 1990 subiectul în cauză
este un desiderat deschis și
decisiv al tuturor românilor
basarabeni, în majoritatea
cazurilor, indiferent de faptul
care vor fi consecințele, in-
clusiv, efectele economice
care vor fi puse pe umerii
statului român. Evident, se
conștientizează în mod lucid
impunerea unor operații
matematice cu privire la cos-
turi și efecte, avantaje și
dezavantaje în cazul reunirii,
însă acțiunea de bază vine
comparată și este corelată, în
primul rând, prin punerea în
valoare a unității naționale
românești, aceasta fiind
latura cea mai importantă
pentru o națiune întregită. În
subiectul dat, discuțiile
continuă și se fac
nenumărate încercări în a
elucida corect aspectele ce
se intersectează, în mod di-
rect, cu doleanțele românilor
din Basarabia. La tema
respectivă nespus de
prioritară pentru întreg nea-
mul românesc (fiind luate în
considerație toate compo-
nentele morale, sociale etc.),
recent s-a realizat un studiu
enorm, dar, și foarte binevenit
în care au fost prevăzute
efectele economice și cos-
turile aferente în cazul reunirii
celor două state românești.
Această cercetare destul de
valoroasă și calitativă, bazată
pe criterii de recunoaștere a
valorilor naționale românești,
inclusiv, în mare parte în ter-
meni economici, a fost
realizată de Departamentul
geoeconomic al Fundaţiei
Universitare a Mării Negre
(FUMN), coordonată de
Petrişor Peiu. Așadar, FUMN
a realizat o analiză destul de
profundă și completă, cu ac-
cente clare, privind asumarea
tuturor cheltuielilor financiare
aferente în cazul reunirii
Moldovei cu România, studiu
bazat pe modelul german de
evaluare a costurilor
reunificării.

Dacă să ne referim la
efectele economice cu
tangență directă pe mi-
jloacele financiare necesare

în cazul reunirii, atunci
cercetările realizate de
FUMN, coordonatorul proiec-
tului economic fiind Petrişor
Peiu, s-au centrat pe o
întreagă gamă de compo-
nente, toate având legătură
directă cu fiecare element în
parte și anume: raportul din-
tre performanţa economică a
României şi a Republicii
Moldova. Totodată, în rezul-
tatul multiplelor analize
matematice, în studiul re-
spectiv se menționează: „…
că costurile reunificării se
raportează întotdeauna la
mărimea PIB-ului, pentru că
ele sunt asociate reducerii
diferenţelor de performanţă
economică; modelul cel mai
adecvat şi mai apropiat prob-
abilei reunificări a celor două
state româneşti este cel ger-
man, realizat în 1990; costul
reunificării ar părea să fie
mare, dar privit în contextul
economiei unei naţiuni este
suportabil; beneficiile reîntre-
girii sunt net mai mari decât
costurile: în cazul României
şi Republicii Moldova,
evoluţia în următorii 25 de ani
se comprimă în doar 15 (un
plus de eficienţă de 40%); și,
nemijlocit, există un plus de
PIB, respectiv, de
PIB/locuitor,  datorate
creşterii dimensiunii pieţei şi
a creşterii importanţei
geostragtegice a ţării”. Conlu-
crând pe modelul german de
reunificare, precum şi a
modelării integrarii coreene,
FUMN accentuează: „că re-
unificarea are un cost deter-
minat de trei factori:
-mărimea PIB-ului ţării „puter-
nice”; -diferenţa de
performanţa economică de
acoperit (PIB/capita)… Prog-
nozele, referindu-se la pari-
tatea puterii de cumpărare,
PPP, indică: în 2018 Repub-
lica Moldova va avea un PIB
de 16 miliarde USD, iar
România unul de 360 mil-
iarde USD, adica un
PIB/capita de 4600 USD în
Moldova şi unul de 18000
USD în România. Dar în 20
de ani, în ipoteza menţinerii
actualei poziţionări geo-
strategice ale ambelor ţări,
România va atinge un
PIB/capita de 32000 USD, iar
Republica Moldova unul de
5000 USD, adică raportul va
creşte la peste 6”. Respectiv,
în continuare FUMN
menționând: „De aici se de-
sprind următoarele concluzii:
– Reunificarea României ar
urma probabil „scenariul ger-
man“ din punct de vedere fi-
nanciar, cifrele fiind
comparabile, adică populatia
este  în raportul 1:6 în cazul
nostru şi 1:4 în cazul german,
iar raportul între PIB/capita
de 1:4 în cazul nostru şi de
1:3 în cazul german; –
Diferenţa de performanţă
economică între România şi
Republica Moldova „creşte
cu panta lină“, făcând
posibilă reunificarea cam în

orice moment din următorii
20 ani, dar asta numai în
condiţiile în care Republica
Moldova nu va avea acci-
dente de parcurs gen „episo-
dulVoronin 2001-2009“; – În
cazul repetării unui episode-
Voronin (probabil cu o proba-
bilitate de peste 50%)
raportul de performanţă
economică va creşte cu altă
acceleraţie, putând atinge
cifra 10”. Deci, FUMN
evidențiază aspecte destul
de importante, continuând să
spună: „… Se observă că,
pur aritmetic, dacă reunifi-
carea ţării ar avea loc până în
2018 (intervalul acoperit de
prognoza FMI), PIB-ul noii
Românii ar depăşi pe cel al
Norvegiei, Greciei, Cehiei,
Kazahstanului, devenind
comparabil cu cel al Austriei
sau Elveţiei. Având în vedere
coeficientul de accelerare a
creşterii PIB ca urmare a
investiţiilor masive în Repub-
lica Moldova, PIB /capita
poate avea o creştere
accelerată, dublandu-şi val-
oarea globală (România+Re-
publica Moldova) şi ajungând
ca, în valori absolute să de-
venim o economie în primele
40 de ţări de pe glob, con-
curând cu Belgia şi Suedia. În
valori nominale, respectând
modelul german, am putea
avea următoarele cifre: 1.
Dacă reunificarea s-ar face
mâine şi dacă toate costurile
asociate adică 180 miliarde
USD; probabil că cel puţin 20
la sută ar reprezenta investiţii
private, adică 36 miliarde
USD; în acelaşi timp, în cazul
României, probabil că o cifra
chiar mai mare ar reprezenta
contribuţia Uniunii Europene,
adică încă 40-50 miliarde
USD, mai ales că vorbim de-
spre 20-25 ani. 2. Practic,
România ar avea de cheltuit
în jur de 90 miliarde USD din
surse bugetare în următorii
20-25 ani, dar practic, adică
între 3,6 şi 4,5 miliarde
USD/an. Acest lucru ar per-
mite ca raportul între
performanţele celor două
economii să se reducă spre
nivelul din anul 1990, adică
1:1,5, ceea ce ar reprezenta
o uniformizare acceptabilă. 3.
Simplificând am putea spune
că, respectând „modelul ger-
man” am avea un cost de 4
miliarde USD /an, timp de 20-
25 de ani pe care să-l plătim
pentru a avea o ţară
reîntregită, uniform
dezvoltată, fără dezechilibre
majore”.

După cele înscrise
mai sus urmează să
concretizăm care vor fi
efectele în cazul reunirii.
Lăsând în urmă capitolul eco-
nomico-financiar, cu calculele
respective efectuate de
FUMN, atunci ne vom referi
la o altă latură și anume: la
aspectul moral și social al
cetățenilor, în mod special, al
celor din societatea
basarabeană. Reunindu-ne,

cu certitudine, românii
basarabeni și cei din cadrul
României vor fi satisfăcuți,
mai întâi de toate, din punct
de vedere moral, fenomen ce
aparține facultăților sufletești
și spirituale. Prin aceasta se
va întări considerabil și va fi
onorată unitatea și identitatea
națiunii române, ca popor în-
tregit/ unitar. Reîntregirea
neamului românesc, din prin-
cipii de identitate şi unitate
naţională, va încadra în val-
oare autentică demnitatea și
conştiinţa poporului român
care merită să fie demn de
admirație și prețuire, astfel,
acesta punând în evidență
calitățile, realizările, avanta-
jele. Iar cel mai important
este că totalitatea acestor
acțiuni și aspecte se vor axa
integral pe principiul de
recunoaştere a propriilor orig-
ini – neamul românesc. Acest
lucru este cel mai prioritar şi
cel mai important în existenţa
unui popor, iar toate restul se
vor soluţiona de la sine, în
timp, dacă va exista cultura,
armonia și respectul
corespunzător. De aceea,
cursul respectivelor eveni-
mente istorice trebuie să fie
acceptat și conștientizat
corect de către orice om de
conducere din ambele state
româneşti şi, respectiv, de
către orice cetățean al
societăţii basarabene şi al
societăţii române, indiferent
de consecinţele care vor
urma. Iar dacă să ne referim
la situația socială și materială
a cetățenilor în cazul reunirii,
atunci poporul român
basarabean, în mod cert, își
va îmbunătăți condițiile
existenței, acestea aflându-
se la ziua de azi într-o sărăcie
şi degradare socială
halucinantă, plină de erori,
necazuri și incertitudini (la
ziua de azi, în actualele
condiții Moldova fiind cea mai
săracă țară din Europa și una
dintre cele mai sărace țări din
lume). Un component
esențial care va îmbunătăți
situația materială a
cetățenilor din societatea
basarabeană în cazul reunirii
va fi unul real și anume:
salariile și pensiile vor fi
echivalate cu cele ale
cetățenilor din România, ast-
fel fiind încurajată speranța
de viață pentru basarabeni,
iar migrația în masă, credem,
se va reduce considerabil.
Nemijlocit, sistemul de
învățământ românesc va fi o
realizare enormă pentru
tineretul studios basarabean,
în rezultat, fiind puse bazele
unei instruiri și educații adec-
vate, bazate pe valori
naționale românești.

Evident, în cazul
reunificării, pentru început, nu
va fi ușor pentru România,
preluând în subordinea sa un
stat falimentar din toate
punctele de vedere. Efectele
reunirii vor fi multiple și se vor
resimți în timp (așa cum se

resimt încă în cazul Ger-
maniei până la ziua de azi,
între cei din Est și Vest),
având la bază factori atât
pozitivi, cât și negativi, posi-
bil, însă cel mai important
este că prin reunificarea celor
două state românești se va
salva şi proteja integral iden-
titatea naţiunii române. Deci,
referindu-ne din nou la
cercetările efectuate de
FUMN, vom menționa
următoarea concluzie ce are
un caracter definitoriu și nes-
pus de prețios: „Este indu-
bitabil că reîntregirea unei ţări
trebuie făcută, indiferent de
raţiunile financiare sau de
plusurile şi minusurile eco-
nomice de moment. Este, la
fel de clar că, indiferent cât
de mult va costa sau cât de
mult va dura, o ţară va găsi
suficiente resurse să-şi
finanţeze reunificarea, aşa
cum s-a întâmplat în cazul
Germaniei, de curând sau
aşa cum s-a întâmplat chiar
în cazul României, după
Unirea din 1918. Este deja
previzibil, cursul „călduţ” pe
care s-au încadrat economi-
ile din România şi din Repub-
lica Moldova, cu creşteri
anuale modeste, între 2 şi 3
procente, cu exod masiv de
forţă de muncă calificată, cu
plafonare a investiţiilor
străine. În plus, nu există nici
o iluzie privind parcursul
modest, chiar cenuşiu al
economiei fostei republici so-
vietice: Republica Moldova
nu va fi niciodată nici Austria,
nici Elveţia, nici măcar Slove-
nia sau Croaţia. Singurul „ac-
cident” care poate schimba
panta creşterii performanţei
economice în ţara noastră
este reunificarea, care poate
accelera creşterea medie
anuală spre 5 procente”.

Deci, reunificarea
celor două state românești nu
depinde de costurile finan-
ciare aferente, de avantajele/
dezavantajele economice
care vor fi și care vor apărea
în timp, însă depinde de cel
mai impunător și important
factor: întărirea și protejarea
unității și identității naționale
românești. Așadar, să ne
conformăm și să credem în
valorile ce corespund
necesităților sociale și ide-
alurilor generate de acestea,
să credem că reunirea se va
produce cu adevărat în cel
mai apropiat timp, să onorăm
cu devotament ziua de 27
martie 2018.

●
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Stelian
Gomboș

EExistă, între altele, o
expresie potrivit căreia „ca să
ai faci o treabă bună, trebuie
să ai şi cu cine şi cu ce”. Cu
alte cuvinte, în acest context,
trebuie să înţelegem, până nu
este prea târziu adică, măcar,
şi în al doisprezecelea ceas,
că, pentru realizarea, ducerea
la bun sfârşit, până la capăt
sau împlinirea unui demers,
deziderat sau proiect, trebuie
să lucrăm în echipă, fiind uniţi,
în acelaşi duh, în aceeaşi
simţire, în acelaşi cuget, altfel,
riscăm, ca toată acţiunea
respectivă să aibă un sfârşit
lamentabil, mai bine spus, să
fie sortită eşecului!…

Haideţi să ne uităm la
orice grup, orice societate,
orice echipă, ce fapte măreţe
realizează, dacă lucrează în
echipă şi încă una
coordonată, ori dacă, grupul
sau echipa respectivă a căzut
pradă sintagmei „împarte şi
stăpâneşte” nu a mai
desăvârşit nimic bun, nimic
concret, nimic stabil, nimic
trainic, nimic durabil ori stator-
nic!… Da, contează foarte
mult ce duh ne stăpâneşte şi
în ce spirit ne mişcăm: dacă
lucrăm în acelaşi duh sau nu,
dacă acţionăm în acelaşi
cuget ori ba, dacă mergem,
pe acelaşi drum, în aceeaşi
direcţie sau „defilăm separat
şi pierdem în comun”,
ajungând nişte victime ale
dezbinării şi ale polarizării!…

Ne aflăm în anul spe-
cial, comemorativ – omagial şi
aniversar, centenar, al
Unirii!…

Cum ne-a aflat, pe
noi, acest an? Eu consider că,
destul de risipiţi, de
împrăştiaţi, de dezorientaţi,
debusolaţi şi dezbinaţi, pradă
multor duhuri, multor
apucături, multor metehne şi
multor năravuri!… Greu mai
putem vorbi, astăzi, de acelaşi
duh, al credinţei, cu toate că
cerem acest lucru în ecteniile
tuturor slujbelor noastre: „Uni-
tatea de credinţă!”

Greu mai putem
vorbi, astăzi, de aceleaşi ide-
aluri, măreţe, comune,
naţionale, într-o lume şi soci-
etate, atât de polarizată, de
împărţită, în opinii, păreri şi
idei, atât de fărâmiţată şi de
manipulată!… Greu mai
putem vorbi astăzi, de o
conştiinţă comună, civică, de
o voinţă comună, de o acţiune
sau activitate comună,
naţională!…

Bunăoară, da, în anul
1918 se încheia un lung pro-
ces, cel al Unirii. La el s-a lu-
crat secular, cu răbdare, cel
puțin de la începuturile Școlii
Ardelene, ideea s-a construit
și întărit, deceniu după dece-
niu, până a prins chip istoric.
Nu mai știu altă înfăptuire
similară în istoria noastră
culturală, necum în cea
politică. Dacă însă Unirea s-a
realizat, ca o rachetă care are

nevoie de două trepte pentru
a ajunge pe o traiectorie sufi-
cient de înaltă, unitatea
rămâne încă un deziderat. Au
fost mai întâi interbelicul, prea
scurt pentru o operă istorică
de o asemenea amploare,
apoi comunismul, care este
prin esență un regim bazat pe
urăși dezbinare și care a avut
ca scop fundamental tocmai
f ă r â m a r e a / f ă r â m i ţ a r e a
bazelor unității, el distrugând
cu insistență, tenacitate şi
perseverenţă și puținul care
se împlinise în această
direcție!…

Lupta de clasă este
expresie nemediată a urii și
această forma mentis a con-
tinuat și în „democrația
originală” românească, de
după anul 1989, din păcate!…

Așa se face că
sărbătoarea Centenarului ne
găsește astăzi, tare confuzi și
dez-uniți. Falii sociale
nenumărate se cască între
categorii și în interiorul aces-
tora. S-au refăcut pluralismul
partinic, societatea civilă,
presa liberă. Dar s-a omis să
fie cimentate cu acea idee
comunitară, cu idealul comun,
fără de care nu există viitor!…

Și nu există neam şi
popor, ci numai populație!…
Sub semnul funest al acestei
dezbinări evoluăm încă, din
nefericire!… Nu întâmplător
sunt supuse unui atac ideo-
logic mai direct sau mai in-
sidios, dar extrem de tenace,
exact acele elemente care
sunt menite să consolideze
unitatea: Biserica, familia,
școala, credința, istoria și cul-
tura națională. Se
promovează ca ideal uman
„realizarea personală”, iar val-
orile comunitare sunt abolite,
pe motiv de „colectivism”.

O altă linie de fractură
foarte adâncă este cea între
generaţii. Chestiunea/prob-
lema aceasta nu este, de-
sigur, nouă. O întâlnim la
bonjuriștii pașoptiști și la cei
care au trăit în perioada
interbelică, avem mereu
această tensiune, benefică în
sine. Ceea ce deosebește de
situația de acum este că
atunci țelul era vizibil, comun,
dife rențele erau mai degrabă
asupra căilor de a-l atinge…
Era, totuși, o epocă a valorilor
tari în care credeau toți, in-
diferent de generație. Și
aceasta este principala de-
osebire față de astăzi, când ni
se injectează ideea că nu mai
există valori, principii, că nu
există adevăr. Dacă nu există
valori tari, nu există „factori de
coagulare” socială. Numai in-
terese individuale, de grup ori
de castă. Această carență nu
se simte acut în vechile culturi
europene, unificate în interior
de mult, dar lipsa de factor co-
agulant produce în societatea
noastră sângerări/hemoragii
(ce altceva sunt migrația,
neimplicarea socială, indifer-
entismul lui „nu se poate face
nimic”, complexul manolic de
a dărâma mâine ceea ce se
construiește azi?) masive,

triste şi dureroase!…
Altfel spus, priveam,

recent, o sală plină de
adolescenți în fața cărora tre-
buia să țin o conferință, pe o
temă care evident le era
antipatică. Și le-am spus,
exact în ordinea acestei rup-
turi: Voi, privind la mine, deşi
nu sunt atât de bătrân, vedeți
o generație „expirată”, care v-
a lăsat o țară nea șezată,
haotică, înapoiată; eu, privind
la voi, văd o naţie complet
lipsă de speranță!…

Este prea întunecat
acest tablou, schițat în câteva
tușe rapide? Nu-I aşa?

Da, trist însă
adevărat, dureros de
adăvarat, de realist!… Dacă
rămânem, însă, cu privirea
strict la nivel sociologic, de
mentalități colective sau de
context istoric, atunci el este
mai degrabă prea îngăduitor,
ar trebui să fie mai mult acid.
Această acedie socială
generalizată poate avea,
totuși, un efect paradoxal.
Anume acela de a-i selecta pe
cei mai buni!…

Când va apărea, ceva
clar şi limpede formulat, ide-
alul  (scuze, este concept
„tare”, nerecomandabil de cei
care văd lucrurile relativist)
comun, atunci vom avea și o
„aristocrație” a meritului,
capabilă să pună în operă
acest ideal.

Cu alte cuvinte, este,
încă, mult de lucru la unitatea
românilor!…

Avem, de exemplu,
de reînvățat, de reîntemeiat
institu ția gravă, serioasă, a re-
spectului.  Care este ceva mai
mult decât „simplă” politețe.
Pentru români, virtutea deriz-
iunii, a bășcăliei, a ipocriziei,
a şmecherelii, a vicleniei, este
sinonimă cu inteligența, cu
sprinteneala şi prospeţimea
de spirit. Prea mulți nu mai au
„nimic sfânt”, cum se
spune!…

Fără a-l părăsi ori
abandona, să căutăm a-i
adăuga acestui spirit caustic
și recu noașterea valorii.
Smerenia nu doar ca valoare
creștină, ci și ca virtute
“civică”, „civilă”!… Să
acceptăm/să admitem, de
pildă, că există o „aristocrație
a meritului” și să o cinstim ca
atare, cum se cuvine!… Ar fi,
mi se pare, un prim pas pen-
tru unitate, în jurul unei
asemenea aristocrații. S-ar
putea ca edificarea unității
naționale să necesite ceva
mai mult decât cea a unirii!…
Mai ales că, în secolul al XIX-
lea (care a durat ca mentali-
tate, ne spun istoricii, până la
Primul Război Mondial) con-
textul extern era favorabil,
fiind epoca unirilor. Acum
pare, dimpotrivă, epoca
destrămărilor, și trebuie să fim
oarecum contra curentului.

Generația minunată
care a înfăptuit Unirea a fost
decimată în închisorile comu-
niste, neavând timp (da, tim-
pul nu prea a avut niciodată
răbdare cu noi, iar atunci când

l-am avut – precum din anul
1990 încoace, ne-am purtat
ca și cum ar fi fost o resursă
inepuizabilă, ne lipsește im-
perativul lui aici și acum, al
urgenței/opurtunităţii istorice)
să fortifice/să consolideze uni-
tatea!…

În altă ordine de idei,
vreau să cred, cu toată tăria şi
cu toată convingerea, pentru
a nu încheia într-un ton sau
registru atât de pesimist şi de
sceptic, că, an de an, la 1 de-
cembrie încercăm, cel puţin,
să ne simţim inimile copleșite
de un sentiment aparte, căci
ne serbăm/sărbătorim Ziua
națională: festivități, aclamații,
discursuri, coroane de flori,
parade militare, steaguri flu-
turând/arborând. Toate, la un
loc, contribuie la festivismul
aniversar al zilei, o zi, ce-i
drept, nu întotdeauna pe
placul tuturor: adeseori ba
este prea frig, ba plouă, ba
ninge.

Probabil de aceea, în
ultima vreme, s-au făcut
auzite unele voci, propunând
schimbarea datei celebrării
zilei naționale cu o alta, mai
potrivită din punctul de vedere
al condițiilor meteo, dorindu-
se desfășurarea fără impedi-
mente a numeroaselor
activități organizate. Or fi
având dreptate, şi ei, într-un
fel, deşi, la o privire atentă, se
vede limpede că, în chip
providențial, ziua de 1 decem-
brie, în ciuda posibilelor sur-
prize climatice, reprezintă cel
mai fidel, fortuitele întâmplări
„pregătite” de istorie de-a lun-
gul zbuciumatei noastre
existențe ca neam, ca naţiune
şi ca popor.

Şi, totuşi, vin, dinou,
să întreb: aici şi acum: ceva
mai mult, mai serios, mai con-
sistent şi mai eficient, mai
complex şi mai complet, pen-
tru acest an centenar – 2018
şi nu numai, afară de
aniversări/comemorări şi
manifestări cultural – spiritual
– naţionale, pline de festivism,
desigur, binevenite şi ele,
avem sau nu!?… Căci, alt-
minteri, da!, întâiul Undrei,
prin neprevăzutul lui, ne
amintește într-un fel că nația
română a învățat de la Iisus
Hristos să pătimească pe
crucea istoriei pentru mult
așteptata „înviere”, petrecută
în prima zi din iarna anului
1918, când visul de veacuri al
tuturor românilor s-a înfăptuit,
în sfârşit!…

„Târziu”, vor cugeta
unii, „ne-a trebuit atâta amar
de vreme spre a realiza în-
delung râvnita unire! De ce?”.
Nu ştiu ce să zic! Poate că,
fiind un popor mic, întot-
deauna ne-am văzut împărțiţi
în necurmate/neîncetate
războaie, deoarece ne încon-
jurau neamuri nu foarte pri-
etenoase nouă; cotropiți, căci
ne-a așezat Bunul Dumnezeu
pe cel mai ispititor pământ
bogat din Europa; tot timpul
frământați, niciodată
laolaltă!…

Cu toate acestea,

cronicarii ne vorbesc în cărțile
lor bătrâne despre biruințe,
despre un grai, o lege şi un
pământ ale unui singur
popor/neam românesc. Şi au
purtat străbunii noștri
războaie, şi au îndurat pustiiri,
şi au fost cuceriţi, apoi iarăși
liberi pe ogoarele lor, dar nu
și-au pierdut nicicând idealul
sfânt al unității, care odinioară
părea o iluzie!…

Aşadar, de fapt, ce
comemorăm la 1 decembrie?
Ce vom comemora, în acest
an – centenar, la 1 decem-
brie? Nu cumva lupta
necurmată/neîntreruptă pen-
tru idealul unității naționale,
dar și atingerea lui concretă?
Odată cu aceasta ne ream-
intim curajul, bărbăţia și jertfa
milioanelor de confrați morţi
pentru înfăptuirea României
Mari, pe care trebuie, ca o da-
torie/obligaţie morală, cu
preţuire şi recunoştinţă, să-i
cinstim, să-i omagiem, să-i
pomenim în rugăciunile noas-
tre, commune, publice, per-
sonale sau particulare!…

Câtă iubire de neam
poate încăpea un sufletul unui
astfel de român, capabil de
sacrificiul suprem pentru ca
România să învieze!…

Așa titrau unele ziare
în epocă. Nu scriau: „ne-am
unit” ci „am înviat!”. Mausoleul
de la Mărășești, acolo unde
se odihnesc vremelnic
trupurile atâtor mii de soldați
căzuți pe frontul războiului de
întregire, are inscripționat la
intrare și troparul Învierii Mân-
tuitorului nostru Iisus Hris-
tos!…

Mi se pare
impresionantă analogia
făcută: așteptarea, umilința,
încercarea de înrobire a nea-
mului se aseamănă cu
Răstignirea Domnului Iisus
Hristos, iar împlinirea
mărețului vis al unității, cu În-
vierea Sa!…

Da! Învierea dă sens
și necurmată nădejde în isto-
rie, iar înfăptuirea unității
naționale este trăită ca lumină
a lui Iisus Hristos Cel Răstignit
și Înviat!…

Prin urmare,
sărbătorind, în acest an spe-
cial şi deosebit, triumful
măreţului vis de secole al
românilor, să nu uităm de
dragostea, râvna, jertfa și lu-
crarea bravilor noștri înaintași
care și-au închinat viața
înfăptuirii unității
neamului/poporului nostru!…

Unirea şi unitatea
noastră nu trebuie să consti-
tuie doar o referinţă simbolică,
istorică, comemorativă şi
omagială ci să ajungă a fi un
demers concret, un deziderat
continuu sau o permanenti-
zare, consistentă,
substanţială, durabilă, stabilă,
statornică şi eficientă, căci
numai astfel vom mai rezista,
numai aşa ne mai putem

menţine şi, salva!…

●
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Cezar Adonis
Mihalache

SSuntem într-un an în
care în fiecare zi ar 
trebuie celebrată Națiunea
Română! Nu detractorii, ve-
neticii, trădătorii și cozile de
topor de pe lângă aceasta.
Ar trebui omagiată
adevărata Națiune, cea
glorioasă a trecutului, nu
cea indiferentă a prezentu-
lui și cea infestată de ve-
netici!

Și ar trebui să facem
asta pentru a semăna ghin-
dele viitorului în brazda
conștiinței naționale, acolo
de unde răsar și se înalță
mlădițele ce vor deveni
trunchiuri de stejar pe care
se va sprijini tot ceea ce
contează ca importanța și
rol al Națiunii în viitor: Dem-
nitatea, Mândria, Încred-
erea. Căci fără Națiune, în
sensul ei epopeic, riscăm a
ne transforma, a involua,
într-un simplu popor, în timp
ce alogenii, detractorii, ve-
neticii și cozile de topor se
vor umfla în putredele lor
rosturi pe post de „națiuni”
înlocuitoare.

Suntem într-un An
Centenar în care în fiecare
zi ar trebui să conteze doar
românii! Ar trebui să se
vorbească despre măreția
celor ce au făcut posibil

centenarul de acum. Nu de-
spre pretențiile celor ce
sapă la fundațiile noastre.

Dar stăm pe același
sens împotriva firescului…
Am fost așezați acolo și
acceptăm, cu frunțile ple-
cate, lăturile detractorilor și
promotorilor anti-românis-
mului.

În An Centenar,
președintele țării (tot mai
puțin al Națiunii Române)
ne vorbește despre
importanța Centenarului 
din perspectiva evidențierii
contribuțiilor (!) țiganilor la
desăvârșirea națiunii
române (!!!). Despre noi,
mai puțin. Au fost câteva
fraze la începutul Cente-
narului, apoi s-a așternut
liniștea…

În An Centenar, în
loc ca în Parlament să fie
depuse proiecte naționale,
de anvergură, de recuper-
are istorică a ceea ce
nu am făcut pentru 
memoria înaintașilor, pentru
scoaterea în evidență a
Panteonului Național, pen-
tru așezarea fiecărei figuri
istorice și a fiecărui simbol
național în paginile de aur a
ceea ce ar fi trebuit înscris
în memoria istoriei, în
fiecare zi din acest an, într-o
Carte de Aur a Centenarului
Unirii, veneticii depun
proiecte de autonomie, de
regionalizare, de pedepsire

a românilor pentru a-i face
să uite, poate să se și de-
limiteze, până la punctul în
care va fi început dezagre-
garea, de ființa națională.

În An Centenar,
guvernanții se întâlnesc cu
omologii israeliți, nu pentru
a organiza evenimente în
care să se sublinieze
contribuția românilor la con-
tinuitatea și  existența de azi
a unui popor ce ne este el
dator, pentru a pune în
paginile de istorie sacrificiul
acelora care au salvat evrei,
și nici nu fac ședințe co-
mune pentru a fructifica
măcar prezentul la nivel 
de colaborare economică
(poate pentru că singura
contribuție economică pe
care o așteaptă unii de la
noi este continuare liniei de
acceptare a unor vinovății
străine nouă, dar acceptate
de trădătorii poporului
român în numele nostru), se
întâlnesc așadar și se
organizează tot pentru
găsirea unor mijloace de a
reîncălzi vinovății și a im-
pune continuarea plăților și
despăgubirilor de tot soiul în
numele holocaustului.

Avem încă în față un
An pe care ar trebui să-l
transformăm, prin fiecare
secundă al lui,  în punți de
reimpunere a Demnității
Naționale. Desființarea min-
ciunilor secuiești împletite în

jurul unei cârpe folosite pe
post de steag etnic (!)…
Stoparea promovării unor
criminali maghiari pe post
de eroi la nivel local în se-
cuime… Stoparea împin-
gerii liniei de crearea a unor
fantoșe tot mai extinse
peste pământurile noas-
tre…

Ar trebui să fie anul
în care să avem curajul să
cerem desființarea tuturor
acelor instituții care sunt 
clar îndreptate împotriva
românilor și românismului.
Sau măcar eliminarea con-
ceptului „național” din ele.
Căci oare pentru ce altceva
a fost creată găselnița unui
Consiliul Național al Com-
baterii Discriminării dacă 
nu doar pentru a 
semăna sămânța unei
responsabilități ce nu există
defel la nivel național? Era
suficient un simplu birou de
combatere a discriminării.
Care oricum era în sine
paralel unei Justiții care 
are suficiente instrumen-
te pentru a sancționa
discriminările. Dar să menții
o structură etnică pentru
combaterea românismului
este mult prea mult.

Un astfel de organ-
ism ar fi trebuit creat pentru
apărarea Națiunii Române.
Or, atâta timp cât nici măcar
o singură dată nu s-a întâm-
plat asta, ci, dimpotrivă, s-a

acționat cu acest instrument
pentru a mai pune niște
capete de învinovățire tot
nouă, de ce să mai
acceptăm această blas-
femie la adresa însuși Cen-
tenarului pe care îl
sărbătorim acum?!

Este Anul Cente-
narului! Să înființăm noi un
Consiliu Național de Com-
batere a Anti-Românismu-
lui! Să depunem noi în
Parlament proiecte de pro-
movare a românismului! Să
depunem și inițiative legisla-
tive pentru acele etnii care
continuă să ne sfideze și să
se comporte de parcă noi
am fi niște străini, nu doar în
Centenarul nostru, ci în
însăși miezul țării.

Să încetăm a mai
accepta fel și fel de întâlniri
bilaterale (bi… unilateral
evreiești!) menite a găsi noi
căi „de combatere a anti-
semitismului”! Care anti-
semitism? Căci, în afară de
câteva derapaje de limbaj,
nu strângi nici măcar cât
pentru o broșură cu bancuri
despre Ștrul…

●

Ce carte grea şi rea!Ce carte grea şi rea!

Traian Bădulescu
Șuteanu

MMult prea simpluţă
doamnă Andronescu! Din
întâmplătorul fapt că aveţi
numele de familie ca al
tatălui meu (numit el An-
dronache Badiu, secretar de
primărie într-un sat din
Bărăgan, căruia mama-i
spunea, pe când căzuse în
patima beţiei:„Andrones-
cule… când te mai faci tu
bine?!”) vin şi vă pun câteva
întrebări, ca de la profesor la
profesor…

Aţi chibzuit suficient,
ca timp, atunci când aţi luat
hotărârea să intraţi în
politică, alegând tocmai acel
partid inerţial privind viz-
iunea asupra societăţii
umane, în genral, şi faptele
petrecute 42 de ani, cât a
durat experimentul marxist
în România, creat şi păstorit
de această grupare nefastă
de trădători de Neam şi Ţară
către ocupantul sovietic?…
Aţi cunoscut, din experienţă
personală, a domniei voas-
tre, a familiei şi a  prietenilor
ce a însemnat comunismul
la noi, în casă, în suflet şi în
întregul neam? Aţi prins, din
materiile de la facultate, nu-
mite ele economia politică şi

socialismul ştiinţific, esenţa
socio-umană, filozofică şi
ideologică a social
democraţiei, a socialismului
şi apoi a comunismului, ca
etape de distrugere a felului
de viaţă al omului şi intro-
ducerea cu forţa brutală a
BINELUI adus de o dictatură
sagace şi neiertătoare? Aţi
prins, în calitate de profesor
al unei ştiinţe exacte, cum
era structurat sistemul de
învăţâmânt în dictatură şi
care fusese până atunci sis-
temul organizatoric şi spiri-
tual  al învăţământului
românesc?

Aţi avut cunoştinţă
de existenţa înaintaşului
nostru, profesorul Spiru
Haret, care n-a fost de ştiinţe
umaniste, ca şi domnia ta, şi
totuşi, UMANISMUL i-a fost
esenţa de gândire în sis-
temul de formare a
generaţiilor viitoare,
neuitând să amintească un
deziderat simplu dar cel mai
profund şi indubitabil, când a
formulat zicerea: „Cum este
şcoala azi, aşa va fi ţara
mâine”… „Invăţătorii şi
preoţii sunt chemaţi să reilu-
mineze neamul”?…

Aţi simţit că între
colegii domniei tale de partid
majoritatea sunt atei şi au o
evidentă indiferenţă faţă de

bisericile existente azi la
noi? Găsiţi că are vreo
importanţă faptul că un min-
istru crede sau nu în ceva, în
afară de aceiaşi „viziune”
materialist-concretă -
„pragmatică” – a tuturor
celor care alcătuiesc acest
partid?

Este PSD urmaşul
direct, privind structura
umană, felul de organizare şi
de exprimare a partidului co-
munist din România?

Ştiţi care este starea
concretă a corpului de
învăţători şi profesori din
ţară, cu precădere a celor
din comune şi din cătune?…
Câţi au studiile necesare
acestei deosebite îndeletni-
ciri umane şi mai ales câţi au
CHEMAREA sau talentul
necesar exercitării zilnice a
acestui act, uneori de esenţă
magică?

Aţi ajuns, pănă
acum, să vă daţi seama de
CE TREBUIE FĂCUT IME-
DIAT pentru ca programa
analitică şi comportamentul
în şcoala de azi să redevină
la ceea ce a fost până la ne-
fasta reformă a
învăţământului din 1949?
Are vreo însemnătate uni-
forma şcolară, în vederea
reînvierii mândriei locale a
şcolii respective şi a ordinii

ce trebuie readusă în sis-
temul nostru de învăţământ?

Aţi observat dacă
acei doi oameni care v-au
dirijat și vă dirijează și acum,
ca preşedinţi ai celor două
camere legislative, înţeleg
prioritatea învăţământului şi
a culturii, înaintea chiar a
acelora economice şi chiar
militare, deşi şi armata intră
în acest sistem?

Credeţi că un om de
formaţie structurală, adâncă,
marxist-leninistă, cum este
Ion Iliescu, poate vreodată
să întoarcă România la ea
însăşi; dar o femeie
simpluţă, fostă de două ori
chiar ministru al marelui sis-
tem de învăţământ naţional,
a înţeles de ce-i trebuie
României azi, pentru a nu
mai fi ciuca loviturilor dure a
ţărilor avansate, prin firescul
lor din învăţământ, din Eu-
ropa şi Canada cu Statele
Unite şi ţara este atât de
tulburată spiritual?

Vă imaginaţi cum
veţi fi etichetată, în istorie,
după încheierea ciclului bio-
logic, când, iacătă, nici după
28 de ani ŢARA nu ştie, prin
sistemul de învăţământ ac-
tual, ce a păţit omul în ex-
perimentul marxist, al celor
46 de închisori şi 72 de
lagăre de muncă forţată, în

care au fost duşi cu parul
aproape trei milioane de oa-
meni cu viziune clară, recte
aproape întreaga intelectual-
itate pregătită ani de zile în
România Mare, din care
jumătate nu s-au mai întors
niciodată acasă?

Eu, autorul acestor întrebări,
care mă macină la
bătrânețe, în anul 1952 ,
când eram ofiţer de MAI
(ziarist în presa acestui min-
ister), mi-am cerut demisia,
când am văzut cum se fac
arestările de ţărani care nu
admi-teau a depune cerere
de intrarea în ceape… Are
cineva, dintre colegii dom-
niei tale, tăria  să-şi dea
demisia din PSD, din simpla
înţelegere a inutilităţii pentru
Neam, Ţară, Europa şi Isto-
rie a acestui  partid care şi-a
epuizat existenţa şi necesi-
tatea istorică?…

Dar domnia ta?!?
Care aţi jucat această
CARTE GREA ŞI REA din
istoria noastră nefericită?!
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