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„Vrei să cunoști lumea?

Privește-o de aproape. Vrei să-ți

placă? Privește-o de departe.”

- I. L. Caragiale
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Mica mare „schismă” Mica mare „schismă” 
de la Șumuleu?…de la Șumuleu?…

Cezar Adonis

Mihalache

DDacă ar fi știut în ce
poziție ingrată este pus
chiar înainte de a descăleca
pe meleagurile binecuvân-
tate de Papa Ioan Paul al II-
lea, poate că Sanctitatea Sa
Papa Francisc ar mai fi
chibzuit față de „chemarea”
de a veni la Șumuleu Ciuc…
Dar așa se întâmplă când
veneticii noștri au agenți și
agenturi de lobby la nivel
mondial, iar noi nu avem nici
măcar curajul de a spune
„Nu!” anumitor intenții,
acțiuni, provocări. Sigur, nu
puteam cere un referendum
național pentru a ne
pronunța dacă vizita Papei
Francisc este oportună,
dacă românii majoritari o
doresc sau o vor restrânsă
doar la nivelul Bucureștiului.
Ar fi fost absurd. Așa cum
este absurd să-i ceri Papei
să nu mai vină în România!
Pentru că nu aceasta este
calea. Ci organizarea
autorităților și a clasei
politice pentru a nu se
ajunge la devierea, inter-
pretarea cu rea credință,
folosirea și obținerea de
foloase mizere de pe urma
misiunii papale și, mai ales,
pentru a nu-i lăsa 
pe diversioniștii unguri,
maghiari și secui, extrem de
activi în Departamentul „Tri-
anon 2020” (căruia vor să-i
dea și aura prezenței
Papei), diversioniști sprijiniți
și poate chiar coordonați de
logistica rusofilă, pentru a
nu le permite, așadar, aces-
tora să transforme vizita
Sanctității Sale într-o armă
cu două tăișuri. La adresa
unității noastre, dar și a
imaginii Sfântului Scaun.

Papa Francisc nu
are în fond nici o vină… Iar
dacă își va transmite
mesajul și va oficia slujba de
la Șumuleu Ciuc în
ungurește, este vina
guvernanților și a clasei
politice. Pentru că de ce să
nu crezi (ceea ce auzi) într-
o așa-zisă a doua limbă ofi-
cial acceptată când însăși
politicienii români nechează
într-o limbă pe care au ofi-
cializat-o politic?!

De altfel, nu este
greu de intuit că acțiunea
blocului de diversiune „Tri-
anon 2020” a acționat chiar
la congresul UDMR, prin

lașii, trădătorii și vânzătorii
de țară numiți „politicieni ai
Bucureștiului”. Unde acești
lotri au vorbit pe ungurește.
Și este greu e crezut că au
făcut-o pentru voturi din
partea etniei maghiare la
europarlamentare. Mai ales
că, la câți politicieni „români”
s-au înghesuit să latre pe
ungurește (și din partidele
de la putere, dar și din
„opoziție”), ar însemna că
maghiarimea nici nu ar mai
trebui să-și voteze proprii
candidați pentru a avea sufi-
ciente stampile pentru politi-
cienii români care s-au pus
la picioarele ungurimii! Mai
ales că, la cât sunt ei de
demni, ca etnie (și cinste
lor), maghiarimea nu va
vota niciodată cozi de topor,
trădători sadea, „barabassi”
politici și economici,
vânzători, tâlhari și trădători
numiți și nenumiți, cunoscuți
ori „proaspeți”. Și nu își vor
vinde etnia pentru a-și irosi
votul pentru a stampila nu-
mele unui „tâlhar” elec-
toral… Iar asta o știu și
politicienii care le-au vorbit
pe ungurește…

Ce și cât au primit
„ai  noștri” pentru mizer-
abilele lor laude hungurești?
De asta ar trebui să se
ocupe instituțiile care îi
cercetează pe simplii
români pentru fotografiile lor
de pe rețelele sociale în
care afișează mesaje de
pavăză a țării, pentru aver-
tismentele publicistice ori
strigătele înspre publicul in-
diferent social în virtualul
rețelelor sociale, despre
felul în care cărți rare de-
spre Neamul Românesc
dispar din bibliotecile țării…

În mod cert, misi-
unea apostolică a Papei
Francisc este pusă la grea
încercare… Căci, prezența
sa, în loc să unească oa-
menii, ar putea duce la o
dezbinare, la o escaladare a
fracturilor induse de
acțiunile agresive ale Bu-
dapestei. Iar spre deosebire
de vizita Papei Ioan Paul al
II lea, românii ar putea
înțelege că Sanctitatea Sa
nu calcă pământul Grădinii
Maicii Domnului cu un
mesaj similar Întâiului Papă
al sufletelor noastre. Chiar
dacă Papa Francisc nu și-a
dorit asta, acesta este
mesajul pe care departa-
mentele ungaro-rusești au
cernit-o ca o cenușă anti-

românească peste țară.
Ce poate face

Sfinția Sa? În nici un caz nu
trebuie să-și anuleze vizita!
Pentru că asta ar da apă la
moară veneticilor să ne
acuze că suntem lipsiți de
înțelegere, compasiune,
spirit ecumenic, aplecare
asupra nevoilor confesiu-
nilor ce viețuiesc aici. Dar ar
putea aduce românilor mai
multe daruri... Atât livrești,
din Biblioteca Vaticanului,
cât mai ales de rostire a
mesajelor sale în limba
română. Iar a slujbei, în
latină.

Dacă vrea, totuși, să
țină slujba în ungurește,
este dreptul lui. Dar să o
facă mai încolo, spre Bu-
dapesta, eventual putând să
le iasă în cale „pelerinilor”
pe care îi poate binecuvânta
direct sub steagurile lor de
„comunități naționale”. Dar
nu în Grădina Maicii Dom-
nului! Nu în locul sfințit și
umplut de binecuvântare și
lumină de Papa Ioan Paul al
II-lea! Iar un rost apostolic îl
poate avea și Patriarhul
nostru, însoțindu-l pe Papa
Francisc, inclusiv la
Șumuleu Ciuc. Pentru că
acolo, măcar prin țarină,
chemarea și aparținerea
sunt cele ale Bisericii Noas-
tre, nu ale altor seminții,
venite și urcate cu copitele
cailor peste bisericile noas-
tre strămoșești.

Sanctitatea Voastră,
fiți binevenit în Grădina
Maicii Domnului! Dar nu vă
lăsați dus în ispita unei false
reprezentări! Fiți demn con-
tinuator al primului Papă cu
suflet de român. Iar noi vă
vom onora venirea cu mil-
ioanele, nu prin câteva sute
de mii de pelerini adunați de
pe cărări poate strâmbe,
poate neintuite nici de ei.

●

În România nu se mai râde, În România nu se mai râde, 
se hâhâie…se hâhâie…

Grid

Moorcea

AAmerica se desparte
de prezentul ei râzând. Celebrul
lor Smile se manifestă acum
prin umor de cea mai bună cal-
itate. Personalități de seamă își
dau mâna pentru a produce
acest fantastic medicament
tearapeutic care este umorul.

Astfel, la sectorul de
umor al faimoasei biblioteci
Barnes&Noble se găsesc o
serie de cărți ilustrate avându-l
ca personaj principal pe 
Donald Trump. La Editura
Simon&Schuster a apărut
cartea A Child’s First Book of
Trump / Prima carte a copilului
Trump de Michael Ian Back,
scriitor, comedian, actor, și
Marc Rosenthal, ilustrator al
multor cărți pentru copii. Linia
personajului Trump parcă ar fi a
lui Gopo. Trump este un omuleț
cu chipul acoperit de o coamă
de păr galben numit „Americus
Trumpus” și trăiește în țara
„America Trump”. Un medic îl
consultă pe Americus Trumpus
și îi descoperă zeci de hibe la
cap, la mâini, la par. Dar tot ce
face, copilul Trump e ca un bul-
dozer, care aruncă totul în aer,
distruge. Evident, marea lui
creație este Zidul de la granița
cu Mexicul, pe care îl construi-
esc niște pitici. Finalul surprinde
un exod de oameni, animale,
păsări, valize, tractoare,
alpiniști, tineri și bătrâni, care se
îndreaptă spre granița cu
Canada, fiindcă la cealaltă
extremă, drumul evadării, e
barat de zidul mexican. Person-
ajul, în ultima imagine, arată ca
un maț gros care iese pe gură.

O altă carte se
numește FAKE NEWS / Știri
false, subintitulată „Factes” al-
ways Trump truth/„Fapte” întot-
deauna (sunt pentru) Trump
adevăr, și îi are pe copertă pe
Putin și Trump, cu bustul gol,
călare pe același cal. O replică
la această expresie consacrată,
„fake news”, este cartea The
Real News / Știrile reale de
John Bernard Ruane, care
pune pe două coloane faptele
care ilustrează cele două ex-
persii.

Și mai ingenioasă este
cartea SAD. Doonesbury în the
time of Trump / Doonesbury în
timpul lui Trump de G.B.
Trudeau, care parodiază limba
lui Tramp, formulări aberante
ca: „I walk. I this. I that. / Mă
plimb. Eu astea. Eu asta”. Și
totul a pornit de la spiciul inau-
gural al lui Trump, despre care
George W. Bush a spus: „That
was some weird shit. / Asta a
fost un rahat ciudat”.

În Goodnight Trump / Noapte
bună, Trump, o altă carte

ilustrată, de Erich Origen & Gan
Golan, apărută la Ed. Little,
Brown and Company, după ce
a apărut în foileton în ziarul
„The New York Times”, avem o
parodie a personajului Trump și
a iepuroaicei sale (Melania),
într-o epică în care primul pune
stăpânire pe Casă Albă,
infestează mass-media cu
„toxic news”, dar finalul se
termină cu iepuroaica în prim-
plan, care îl aruncă pe bărbatul
ei pe fereastră și se instalează
ea în patul prezindențial, rein-
staurând ordinea, adică liniștea
pisicilor alarmate în prima parte
de urletele lui Trump.

Dar cea mai răsfoită de
cititori era cărticică ilustrată
Whose Boat Is This Boat? /
Care barcă este barcă asta?,
atribuită chiar lui Donald J.
Trump (by Accident), dat fiind
că ea ilustrează formulări cele-
bre rostite de Trump în timpul
mandatului sau. Și ne
avertizează: „Comments that
Don’t Help în the Aftermath of a
Hurricane / Comentarii care nu
ajută în urma unui uragan”.

Iată o cale de vinde-
care, de limpezire, de trezire a
conștinței. Dar fenomenul anti-
Trump este ca un bumerang,
fiindcă la ultimele alegeri locale
mulți au votat pentru partidul lui
Trump. Saturația și excesele
duc la astfel de reacții. Un per-
sonaj atât de caricaturizat ca
Donald Trump devine deodată
simpatic. Democrații nu-și dau
seama de această capcană, de
ce întorsătură pot lua lucrurile.
Oricum, e un spectacol liber,
total necenzurat, care hrănește
pofta de normalitate a poporu-
lui american.

Se poate imagina așa
ceva în România, deși epoca
prezentă e plină de caricaturi
politice? Dar nu există nici un
Gopo al momentului sau un
caricaturist ca Mihai Stănescu.
Umorul de azi al românilor este
bolnav, ca țara. Nu se mai râde
sănătos, se hăhăie, se
nechează, se hlizește. Clasa
politică se alintă în prostie.
Dacă Editura ICR ar scoate o
astfel de carte satirică sau
parodică la adresa lui Dragnea
et co, d-na Turoiu și-ar pierde
țurloiul, ar fi dată afară fiindcă
nu a ascutat de partidul din care
face parte. Iată o cărticică de
umor, Falimentul falimentat, ca
Stropitorul stropit. Umorul de
calitate este chezășia unei
societăți sănătoase.

●



Firea românilor 3

O lecție de demnitate naționalăO lecție de demnitate națională

Ioan

Scurtu

AAu fost vremuri
când oamenii politici 
români promovau interesele
naționale ale României, cu
demnitate și competență,
neacceptând să se supună
deciziilor luate de marile
puteri.

Un astfel de lider
politic a fost Ion I. C.
Brătianu, șeful delegației
României la Conferința de
pace de la Paris, întrunită
după încheierea Primului
Război Mondial.

Acest război a fost
declanșat la 28 iulie 1914,
prin atacarea Serbiei de
către Austro-Ungaria. După
doi ani de neutralitate, țara
noastră a intrat în luptă
alături de Antanta, care –
prin Convenția politică din
4/17 august 1916 – s-a an-
gajat să recunoască dreptul
României de a-și anexa ter-
itoriile locuite de români în
Austro-Ungaria, adică Tran-
silvania, Banatul, Crișana,
Maramureșul și Bucovina.

Armata română a
adus o prețioasă contribuție
la cauza Antantei, ajutând la
măcinarea forțelor militare
ale Puterilor Centrale (au
rămas înscrise în istorie
marile bătălii de la Mărăști,
Mărășești și Oituz din vara
anului 1917). Războiul s-a
încheiat în ziua de 11
noiembrie 1918, prin capitu-
larea Germaniei.

În 1917-1918, cele
două mari imperii
multinaționale (habsburgic
și țarist) s-au prăbușit sub
loviturile luptei de eliberare
a popoarelor asuprite. Pe
ruinele lor au apărut noi
state: Finlanda, Estonia,
Letonia, Lituania, Polonia,
Cehoslovacia. În același
timp, slavii de sud au creat
Regatul Sârbilor, Croaților și
Slovenilor, iar românii din
Basarabia, Bucovina și
Transilvania s-au unit cu
România.

Conferința păcii de
la Paris, care și-a început
lucrările la 18 ianuarie 1919,
nu a fost – cum spera
Brătianu – un for de dez-
batere și decizie a unor
state egale, așa cum
fuseseră pe câmpul de
luptă. El se întemeia pe
Convenția din 4 august
1916, care prevedea că
România se va bucura de
aceleași drepturi ca și aliații
ei la viitoarea Conferință a
păcii.

Între principiile
enunțate și modul corect de
desfășurare a Conferinței
de pace, existau 
deosebiri fundamentale.
Deciziile erau luate de

„Consiliul celor patru“
(Woodrow Wilson – SUA,
Georges Clémenceau –
Franța, Lloyd George –
Marea Britanie și Vittorio
Emanuele Orlando – Italia),
numit și Consiliul Suprem.
Statele mici, între care și

România, au fost incluse în
rândul statelor „cu interese
limitate”.

Șeful delegației
române avea să declare că,
la 28 iunie 1919, a trebuit să
semneze tratatul de pace cu
Germania, „fără a fi avut
textul scris și fără ca vreunul
din noi [membri ai
delegației] să-l fi citit”.

Pentru a nu avea un
tratament similar și în
privința următorului tratat –
cel cu Austria, în care
România avea interese di-
recte, întrucât Imperiul Hab-
sburgic stăpânise partea de
nord a Moldovei, numită Bu-
covina – Ion I. C. Brătianu a
luat inițiativa asocierii
statelor cu „interese limitate”
pentru a se prezenta solidar
în fața Consiliului Suprem.
El a negociat cu
reprezentanții Poloniei, Gre-
ciei, Cehoslovaciei și Re-
gatului Sârbilor, Croaților și
Slovenilor, astfel că s-a con-
venit adoptarea unei 
poziții comune, solicitând
cunoașterea din timp a
tratatului, pentru a putea
face observații și propuneri.

Ca urmare, la 29
mai 1919, delegații acestor
cinci țări au fost invitați la
Ministerul de Externe al
Franței, unde li s-a prezen-
tat un rezumat al proiectului
de tratat, fără clauzele mil-
itare și cele privind

reparațiile, care urmau să
fie formulate ulterior. În
seara zilei de 30 mai li s-a
pus la dispoziție textul (in-
complet) al acestui tratat.

Liderul român a
adresat în scris un memoriu
președintelui Conferinței de

pace (Georges Clé-
menceau), prin care
protesta împotriva unor
clauze care înlesneau
intervenția Marilor Puteri în
treburile interne ale țării
sale. 

El se referea la
obligația României de a
semna un tratat special care
să garanteze drepturile
minorităților naționale și să
legitimeze dreptul marilor
puteri de a controla apli-
carea legislației privitoare la
minoritățile naționale. De
asemenea, România tre-
buia să accepte ca, timp de
5 ani de la încheierea păcii
cu Austria, să acorde liberul
tranzit pentru toate
mărfurile, mijloacele de
transport și supușii statelor
Aliate și Asociate, fără nici
un fel de vamă și în condiții
cel puțin egale cu cele rez-
ervate supușilor români.

Ca urmare a demer-
surilor făcute, șefii
delegațiilor României, Ce-
hoslovaciei, Poloniei, Gre-
ciei, Regatului Sârbilor,
Croaților și Slovenilor au
fost invitați să-și expună
punctul de vedere privind
tratatul de pace cu Austria
în ședința plenară din 31
mai 1919. Șeful delegației
române a avut o 
atitudine fermă, neaccep-
tând intervenția Marilor Put-
eri în treburile interne ale

țării sale.
Brătianu avea să re-

lateze că nu putea să
renunțe, în calitate de
„reprezentant al Regatului
Român, la situația de stat
independent, pe care
aveam convingerea că am

nu numai dreptul, dar și da-
toria strictă și imperioasă ca
s-o reprezint în orice caz”.

Referindu-se la
tratatul minorităților impus
celor cinci state, Brătianu a
susținut că România a asig-
urat drepturi egale cu etnicii
români pentru toate
minoritățile naționale și că
era gata să primească orice
condiție care ar fi acceptată
de celelalte state membre
ale Societății Națiunilor.
Acestă teză a fost respinsă
de Consiliul Suprem.
[Președintele Wilson ar fi
trebuit să acorde asemenea
drepturi pentru negrii din
SUA, Lloyd George și
Georges Clémenceau pen-
tru indienii și africanii din
propriile colonii etc]. Era
limpede că marile puteri
urmăreau să-și asigure o
pârghie pentru intervența în
treburile interne ale
României sub pretextul că
se interesau de soarta
minorităților.

Brătianu a protestat
și contra prevederilor privind
liberul tranzit, care ar fi
însemnat „să punem pur și
simplu întreaga politică
economică și de transporturi
a României sub controlul
marilor puteri”. 

Aceste state, care
practicau o politică
protecționistă pentru propria
lor economie, căutau să

impună României să-și
deschidă porțile în fața
mărfurilor și capitalurilor oc-
cidentale, pentru ca acestea
să-și asigure propriile in-
terese, în defavoarea celor
românești.

Consiliul Suprem,
care a înlocuit Conferința de
pace, a refuzat să țină
seama de obiecțiile lui
Brătianu, urmărind „să im-
puie României condițiuni pe
care nu le poate primi,
deoarece sunt incompatibile
cu demnitatea, neatârnarea
și interesele sale politice și
economice”.

În fața acestei
realități, Ion I. C. Brătianu a
depus, în ziua de 2 iulie
1919, un amplu memoriu la
Biroul Conferinței de pace,
în care detalia punctul de
vedere al delegației
române, după care a părăsit
Parisul.

Explicând, în
ședința Adunării Deputaților
din 16 decembrie 1919,
poziția sa, Ion I. C. Brătianu
a rostit aceste cuvinte mem-
orabile: „În chestiunile cele
mari, în acelea de ordin
moral care stăpânesc vi-
itorul unui neam, de care
sunt legate interesele lui
supreme de onoare și
naționalitate, nu pot fi prețuri
de tocmeală, nu pot fi mo-
tive de oportunitate care să
hotărască a te compromite,
coborându-te de pe tărâmul
înalt și sigur al principiilor. 

Oricare ar fi vicisitu-
dinile zilelor și anilor, oricare
ar fi durata lor, vine ora
răsplatei”.

●
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Ferdinand I, regele cu adevărat providențial pentru RomâniaFerdinand I, regele cu adevărat providențial pentru România

George

Petrovai

EEpisodul trecut l-am
încheiat cu câteva aprecieri
despre caracterul rigid al lui
Carol I. Da, a fost un rege
mare și atât de preocupat 
de asigurarea prestigiului
monarhiei, mărturisește regina
Elisabeta, încât „și în somn el
poartă Coroana pe cap”. Cu
„rigiditatea dusă la extrem”, ne
informează Ioan Scurtu în opul
despre monarhia din România,
și cu marea lui reticență față de
politicienii români, Carol I in-
spira un respect solemn și gla-
cial, „nu însă și o dragoste
umană, atât de necesară totuși
unui autentic conducător”.

Iată motivul pentru
care Carol I s-a aflat în tragica
situație „de a fi mereu izolat, de
a nu avea niciun prieten, de a
nu putea depăși anumite
convenții protocolare”. Nu doar
atât, căci moartea Măriucăi,
singurul vlăstar al cuplului
Carol de Hohenzollern – Elisa-
beta de Wied, lipsa unui alt
copil, ca și deosebirile de tem-
perament dintre cei doi soți
auguști, au contribuit din plin la
accentuarea însingurării
regelui.

Întrucât Carol I nu
avea urmași după moartea
fetiței (Maria se naște pe 27
august/8 septembrie 1870 și
moare de scarlatină pe 28
martie/9 aprilie 1877) și în-
trucât, în lipsa coborâtorilor în
linie bărbătească ai acestuia,
„succesiunea tronului se va cu-
veni celui mai în vârstă dintre
frații săi sau coborâtorilor aces-
tora”, Consiliul de Miniștri, pro-
fund preocupat de asigurarea
stabilității și continuității dinas-
tiei Hohenzollern, insistă pen-
tru „reglementarea succesiunii
la tron”. Și astfel, după ce
principele Leopold de Hohen-
zollern (fratele mai mare al lui
Carol) și nepotul cel mai în
vârstă al acestuia au notificat
că „renunță la calitatea de
moștenitori ai tronului
României”, succesiunea revine
lui Ferdinand, care vine pe
lume în data de 12/24 august
1865 ca al doilea fiul al
principelui Leopold și al
principesei Antoneta, infanta
Portugaliei.

După confirmarea lui
ca moștenitor al tronului
României, în urma „pactului de
familie” din anul 1881, pact
„patronat de însuși împăratul
Germaniei, Wilhelm I, șeful
familiei de Hohenzollern ” (I.
Scurtu), prințul Ferdinand
sosește în România pe data de
19 aprilie/1 mai 1889. La scurt
timp după sosire, tânărul
principe simte o asemenea pa-
siune pentru Elena Văcărescu,
domnișoara de onoare a
reginei Elisabeta (trebuie spus
că, romanțioasă din fire, regina
a încurajat idila celor doi!),
încât – uitând de Statutul Casei
Regale, care prevedea că
membrii acesteia se pot
căsători numai cu persoane
„aparținând unor familii domni-
toare din alte state” (preved-
erea, precizează I. Scurtu,

„fusese introdusă în scopul de
a se împiedica aservirea
monarhiei unei familii și de a
evita disputele interne pe
această temă”) – a iscat
primele probleme serioase din
familia domnitoare prin apriga
dorință de a se căsători cu
aleasa inimii lui și că s-a creat
o adevărată dramă după ce
Carol I i-a cerut să aleagă între
iubită și tron: în anul 1891 Elis-
abeta pleacă în străinătate
(întâi la Veneția, apoi la
părinți), anunțând că vrea să
divorțeze,  Ferdinand se re-
trage la Sigmaringen, de unde
amenință că se sinucide, iar
Elena Văcărescu ia pentru tot-
deauna calea exilului.

În cele din urmă,
rațiunea de stat și influența
familiei au avut câștig de cauză
asupra sentimentelor de iubire
ale principelui, așa că pe 10
ianuarie 1893 acesta se
căsătorește cu Maria de Edin-
burg, nepoata reginei Victoria
a Marii Britanii, lista civilă a
noului cap de familie urcă
spectaculos de la 300.000
(suma stabilită la venirea lui în
țară) până la un milion de lei,
iar pentru trebuințele casnice
(!) ale tinerei familii este rezer-
vat palatul Cotroceni din
București și se construiește
palatul Pelișor din Sinaia.

Lesne de priceput că,
pentru inima îndurerată a
principelui după pierderea
Elenei Văcărescu, căsătoria cu
Maria n-a constituit nicicât un
balsam, cu toate că din ea au
rezultat șase vlăstare dinas-
tice: Carol (născut în anul
1893), Elisabeta (1894),
Mărioara (1900), Nicolae
(1907), Ileana (1909) și Mircea
(1913). Frumoasă, cochetă și
însetată după viața de soci-
etate (capitol la care, ne spune
Sterie Diamandi în cartea Ga-
leria oamenilor politici – Editura
GESA, 1991, Ferdinand se de-
osebea net de consoarta lui:
„Avea oroarea afectărilor care
le necesitau diferitele cere-
monii, cu fast, pompă și proto-
col”), principesa Maria cu
adevărat constituie o prezență
insolită și strălucitoare la Curte,
unde Carol I impusese o viață
sobră și rigidă. Felul ei de-a fi
ostil constrângerilor și, în-
deosebi, relațiile extraconju-
gale de notorietate publică (la
început prințul Barbu Știrbey,
apoi colonelul canadian Joe
Boyle) i-au atras în
nenumărate rânduri reproșuri
din partea regelui și reginei.
„Femeie cu mult cap politic și
foarte energică”, ne-o prezintă
Neagu Djuvara în O scurtă is-
torie a românilor, ea nu
înțelege precum regina Elisa-
beta, să rămână departe de
politică, ci se implică în mod di-
rect prin percutantele acțiuni
filoantantiste pe lângă rege și
prin participarea „la convorbiri
cu diplomați străini și fruntași ai
vieții politice din România” (I.
Scurtu), potrivit unui admirabil
crez românesc, pe care i-l face
cunoscut fruntașului liberal I.G.
Duca: „Eu de țara asta nu mă
despart. Înțeleg aspirațiunile ei
și le îmbrățișez. De altminteri,
unde să merg? Eu germană nu
sunt, la drepturile mele de

principesă engleză m-ați oligat
să renunț cândm-am măritat,
altă patrie decât România nu
am”.

Cu aceeași energie s-
a devotat atât de mult acțiunilor
întreprinse de Crucea Roșie pe
teritoriul României intrată în
război (atunci l-a cunoscut pe
colonelul canadian), încât a
fost cinstită cu apelativul
„mama răniților”…

Nu la fel stau lucrurile,
ne informează Sterie Dia-
mandi, cu regele Ferdinand, pe
seama căruia „au circulat și
continuă să circule încă două
versiuni diametral opuse una
de alta”: în versiunea oficială
(din manualele de școală și
discursurile protocolare), versi-
une „suspectată de către pub-
lic”, regele este înfățișat „în
culori vii și strălucitoare,
atribuindu-i-se calități din cele
mai rare”, pe când în defavora-
bila versiune agreată de
gloată, ce depășise granițele
țării, Ferdinand este văzut ca
un „biet Fritz”: „fără personali-
tate, submediocru ca
inteligență și plin de păcate”!

Nota 1: Până și istoricii
zilelor noastre, funcție de tem-
perament, sentimente și/sau
sursele de inspirație, înclină
mai mult sau mai puțin spre
una dintre cele două versiuni.
Astfel, dacă pentru Ioan Scurtu
înseamnă „prea puțin” că
principele moștenitor Ferdi-
nand, ținut de Carol I la
distanță de treburile politice, „a
parcurs toate gradele militare
de la sublocotenent și până la
cel de general de corp de
armată” (pe 1 Decembrie
1918, generalul Eremia Grig-
orescu, ministrul de Război, îi
înmânează cartea de
mareșal!) și că „avea o bună
cultură generală, vorbea
curent cinci limbi străine, era
pasionat de botanică”, acest
„prea puțin” decurgând din fap-
tul că prințul suferea de timidi-
tate, un defect „fundamental
pentru un șef de stat”, care s-a
accentuat prin campania dusă
împotriva lui de presa
antimonarhică și republicană
(totuși, Scurtu admite că „Cei
13 ani de domnie a regelui Fer-
dinand au marcat importante
evoluții în istoria poporului
român”), Neagu Djuvara face
din Ferdinand I „cel mai bun
rege pe care l-am avut”, iar
Petre P. Panaitescu nu ezită
să-l numească „cel mai glorios
dintre suveranii României”.

La rândul său, Sterie
Diamandi (născut pe 22 august
1897 în Epir, Macedonia, ab-
solvent al Facultății de Litere și
Filosofie din București și, deci,
contemporan cu personajele
descrise), nu se oprește la
ceea ce constituie deliciul vul-
gului („ruina fizică” a lui Ferdi-
nand de pe urma tifosului ce
„era cât pe-aci să-l coste viața”
– chipul supt și obosit, privirile
pierdute și urechile blegi, mai
ales acest din urmă „argument
empiric”, care i-a adus pore-
clele de „Urechiat” și „moș
Teacă”), ci-i vede frumusețea
fizică a mâinilor („mâini făcute
să ție sceptrul”, susținea I.G.
Duca) și, îndeosebi,
frumusețea „mâinilor spiri-

tuale”: vasta cultură (cunoaște
limba ebraică, descifrează în
Histria inscripții latinești și
grecești, discută de la egal cu
cei mai galonați botaniști,
cunoaște foarte bine muzica
wagneriană, stăpânește lirica
japoneză și chineză etc.), pre-
cum și înduioșătoarea timidi-
tate a firilor alese și dureros de
sensibile (stângaci, totodată
„lipsit de poză și prestanță”, su-
veranul se simțea bine doar „în
tovărășia cărților și a florilor,
mai ales a acestora din urmă”).

Tocmai de aceea, on-
estul scriitor S. Diamandi îl
numește pe Ferdinand „un ex-
emplar de elită, a cărui notă
distinctivă erau discreția și rar-
itatea”. Iar aprecierile sale
devin de-a binelea răscolitoare
pentru cititor, atunci când
prezintă marile sacrificii ale
omului Ferdinand și abia pe
urmă ale regelui Ferdinand I,
care afirmă public că „nu vrea
să se deosebească în senti-
mente de restul muritorilor de
rând”: îndată după venirea în
țară ca prinț moștenitor al
Coroanei, este silit de pătura
conducătoare și regele Carol I
să-și sacrifice nobila pasiune
față de poeta Elena Văcărescu
(„Aiasta nu e poate, Majes-
tate!” îi spune bătrânul conser-
vator Lascăr Catargiu); în
conformitate cu legile țării, își
va boteza copiii în religia
ortodoxă („Voi fi un bun
român”, afirmase el răspicat pe
28 septembrie/11 octombrie,
dată la care depune jurământul
încoronării ca rege al
României, că adică, ne face
cunoscut I. Scurtu, „nu se va
opune sentimentelor generale
ale poporului român”), fapt
pentru care, completează Dia-
mandi, „Roma excomunică pe
prințul Ferdinand și-i interzice
Sfânta Împărtășanie”; mai
înainte de jertfa celor 800.000
de morți pentru înfăptuirea
României Mari, fusese nevoie
de jertfa morală a regelui Fer-
dinand, căruia – german prin
naștere și întreaga lui educație
– i se cerea „să gândească și
să simtă mai românește decât
înșiși mulți dintre români”;
după intrarea României în
război de partea Antantei și
căderea Capitalei în mâinile
nemților, Puterile Centrale sunt
extrem de pornite împotriva lui
Ferdinand (la întâlnirea de la
Răcăciuni, contele Czernin,
ministrul de Externe al Austro-
Ungariei, „își manifestă în chip
grosolan ciuda”, împăratul Wil-
helm al II-lea, capul familiei
Hohenzollern, „îi retrase or-
dinul casei sale”, fratele mai
mare îl declară „trădător al nu-
melui și al armelor”, la Sig-
maringen este considerat mort
și trufașa familie poartă doliu
după cel care în inimile lor nu
mai făcea parte din ea), iar în
țară, Parlamentul de la Iași îl
întâmpină cu ostilitate și unii
oameni politici (de pildă
înverșunatul filogerman P.P.
Carp), întru totul de acord cu
politica și planurile centraliștilor
vizavi de România, se gândesc
cum să-l îndepărteze de pe
tron; reglementarea succesiu-
nii la tron prin actul din 4 ian-
uarie 1926 (acceptarea

renunțării lui Carol, procla-
marea nepotului Mihai ca
moștenitor al tronului, insti-
tuirea unei Regențe formate
din principele Nicolae, patri-
arhul Miron Cristea și Gheo-
rghe Buzdugan, modificarea
Statutului Casei Regale), act
care, în opinia lui Sterie Dia-
mandi, constituie suprema
suferință morală a unui părinte
și rege – îndepărtarea de la
tron și căpătâiul său de muri-
bund a primului născut! O
suferință cu siguranță mai
atroce ca cea provocată de
neiertătorul cancer la colon,
din pricina cărora (suferința
fizică și cea morală) regele
Ferdinand I se stinge din viață
în dimineața zilei de 20 iulie
1927, fiind înmormântat pe
data de 23 iulie „cu o pompă
vană și rece” (Scurtu) în biser-
ica mănăstirii Curtea de Argeș,
alături de ilustrul său predece-
sor.

Și astfel, încheie S.
Diamandi în chip memorabil,
iar prin aceasta atotuman,
„Sfârșitul lui Ferdinand nu are
calmul și vraja amurgurilor de
toamnă, ci grandoarea
asfințiturilor de primăvară, cu
furtuni năprasnice, cu fulgere
și tunete; e ceva asemănător
tragediilor antice”, sentimentul
religios de care era însuflețit,
ajutându-l pe mucenicul rege
„să-și joace rolul cu demnitate
și eroism”… Uriașa operă
istorică a regelui Ferdinand I
trebuie anlizată și deslușită în
sistemul tridimensional al celor
trei coordonate moral-spirituale
călăuzitoare: a) Intrarea
României în război alături de
antantiști și făurirea României
Mari; b) Constituția din 1923,
garanta progresului României
și al menținerii formei 
de guvernământ monarhic-
constituțională; c) Grija
statornică a regelui pentru vi-
itorul țării, reflectată de actul
din 4 ianuarie 1926.

a) În pofida tratatului
încheiat de Carol I pe 30 oc-
tombrie 1883 cu Austro-Un-
garia, tratat cunoscut doar de
câțiva oameni politici (de
regulă prim miniștri) cu prilejul
semnării și prelungirii lui, în
pofida provenienței din familia
Hohenzollern, „familia domni-
toare cea mai ilustră din Ger-
mania”, și – desigur – în pofida
opoziției furibunde a bătrânului
conservator Petre P. Carp
(„Prefer România învinsă
alături de Germania, decât
victorioasă alături de Rusia”,
este axa crezului său politic),
în Consiliul de Coroană din 27
august 1916, un Consiliu 
cu o confortabilă majoritate
antantistă și redutabilul tandem
regina Maria – Take Ionescu în
fruntea acestei majorități,
regele Ferdinand declară: „Văd
situația în așa fel, încât nu mai
putem rămâne în neutralitate.
De aici înainte victoria Puterilor
Centrale este exclusă. Guver-
nul meu, care crede și el că a
venit momentul să începem
războiul, a și avut o consfătuire
cu unul din guvernele beliger-
ante”.

●
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„Aprozoromatele” cartelei roșii de partid…„Aprozoromatele” cartelei roșii de partid…

Cezar Adonis

Mihalache

PPăi’ nu fac ei țara la
„loc”?! Treaba e că pot, pot
orice! Pot chiar reînființa
sinistrele „aprozare” de o să
se înghesuie electoratul la
kilul de cartofi ca la pomana
electorală… Ba, pot și mai
mult de atât: niște „cap”-uri
dar, mai ales, pot reintro-
duce și cotele individuale pe
gospodărie. Pentru că nu o
să ajungă pentru toată
lumea, așa că pot reface și
„cartelele”. Pentru că marfa
la preț redus va trebui
distribuită după alte criterii,
că ălea ale cererii și ofertei
vor fi înfierate, negate și
poate chiar interzise de
economiștii de discotecă.

Pot transforma
„Aprozarul” și într-o casă de
comenzi de partid! Sau
magazine de desfacere
pentru membri gospodăriei
politice a PSD. Iar pentru
talpa țării, că aia va rămâne
tot acolo (ba, se va rein-
staura în miezul ei, exem-
plar, și fosta clasă mijlocie,
ce atâta snobism de
capitaliști, nu?!) vom re-
transpune, mai repede de
un cincinal electoral,

„Gostaturile” și „Magazinele
Gospodina”? Pe ălea să nu
le uitați care cumva,
tovarăși, că fără ele nu se
poate desăvârși restaurația!

Dar ce nu pot face ei dacă
vrea „jupânul”?! Mare lucru
să mai dea un OUG anti-
capitalist, și zece de e
nevoie, și teze întregi de
OUG uri, doar să repună

statul centralizat în drep-
turile lui!

Și da! Or să aibă și
bani pentru „Aprozarul” lui
Liviu kim Dragnea. Că o să
ia de acolo, de la fondul su-
veran, că doar totul se 
face pentru dezvoltarea

României, nu?! De acolo o
să se să bată în scândura
de copârșeu a economiei de
piață orice proiect dacă ține
loc de cui. Iar Aprozarul-
PSD (ce atâtea s.r.l.-uri,
s.n.c.-uri, s.a.-uri?!) o să
aibă și rețea națională. Păi’
ce, au modificat ei
întâmplător legea ca statul
să poată deveni acționar în
firmele private prin conver-

sia datoriilor acestora la
buget?…

Și dacă tot facem
aprozare și reinstaurăm
nostalgia cenușie ca proiect
de țară, nu redenumim noi
și țara? Nu-i mai spunem
„populară” sau „socialistă”,

că sunt titluri (de stat!) fu-
mate, îi spunem România
Social Democrată.

Facem și un minister
al centralizării dacă este
nevoie! Că „osatura” există.
S-a tot umflat ca un vierme
la sânul partidelor din întâiul
partid spre cel din urmă și
glorios unic. Că altceva mai
centralizat decât directiva
de partid (social, socialist,

cvasi- ori neo-socialist) nu
există. Acolo s-a perpetuat
„centralizarea”, chiar și prin
partidele de dreapta (cu nu-
mele), pentru că oricum
doar voința, ordinul și direc-
tiva politică au contat vreme
de trei decenii.

Refacem țara,
tovarăși! O reparăm că ne-
au stricat-o morții de la
Revoluție! Ba, poate îi
scoatem și pe ăia de sub
lespezi pentru crimă îm-
potriva orânduirii socialiste
și îi dezonorăm că nu tre-
buie să le mai spunem
„eroi”, eroi sunt cei ce vor
reface țara!

Refacem și piața
„caer”! A, nu avem ce ex-
porta? Nu-i nimic, important
e să importăm de la alți
(foști) tovarăși! Poate facem
și o bancă a internaționalei
nostalgicilor, neotovarășilor
de azi, și participăm și noi
cu aurul ținut de meschinii
aia de capitaliști prin țările
lor!

Stăm bine și la
norma de cadre! Deja rotite
mai exemplar decât în cinci-
nalele mobilizatoare și
oricum mai facem și o
structură națională de
resurse umane, trecute prin
școala politică unică. Așa ne
vom îndrepta erorile celor
trei decenii de dezmăț.

Voință să fie, că
putință impunem!

●

Pesedisto-aldistele de succes câșPesedisto-aldistele de succes câș

George

Petrovai

PPentru că România
are un guvern superfeminist
(cu o premieriță și alte multe
rovane plumbuite în fruntea
teșită sau în spatele lat al
numeroaselor sale minis-
tere, cu nimic mai prejos
decât Suzana Gâdea și
Aneta Spornic, faimoasele
ministrese ceaușiste de-a
pururi intrate în folclorul
antibolșevic: „Două min-
istrese hâde/ se sfădesc în
mod statornic./ Dacă e cul-
tura gâde,/ cum să fie
școala spornic?!”) și pentru
că acest Cabinet de
pomină, cu siguranță cel
mai îndreptățit la veșnica
pomenire între toate sin-
istrele cârmuiri postdecem-
briste, a devenit emblematic
pentru cârdășia dintre
pesediști și aldiști prin
mărime, incultură, gafe,
sfidătoarea favorizare a
răufăcătorilor și neîncetatele
atacuri la baionetă împotriva
Justiției, a fost nevoie de 8
Martie ca să aflăm că
România țintuită de politruci
la coada Uniunii Europene
și încă fără un buget dătător
de speranță pentru primari
și cetățeni (firește, guițează
pesedisto-aldiștii și
trepădușii lor, bugetul și
celelalte dezastre naționale
se datorează președintelui

Iohannis!), însă capabil
(sic!) să conducă timp de
șase luni (ba chiar până la
sfârșitul anului, susține un
cap pătrat dăncilesc, după
onoranta demisie a pre-
mierului finlandez) destinele
tuturor europenilor uniți și
mai puțin uniți, să aflăm pe
8 Martie, deci, că la noi
există multe „femei de suc-
ces”.

Afirmația fiind făcută
cu dedicație politrucianist-
feministă și într-un context
eminamente dăncilesc,
firește că ea nu se
îndreaptă nici spre femeile
care fac afaceri pe banii și
pe riscul lor, adică acele ad-
mirabile compatrioate care
știu prea bine că succesul
temeinic și cu adevărat
lăudabil se cheamă „rezul-
tatul favorabil, obținut ca ur-
mare a depunerii unui efort
fizic sau intelectual”, nicide-

cum pe căi dosnice și/sau
pidosnice, și nici la profe-
sionistele din sectorul buge-
tar (educatoare, doctorițe,
contabile, juriste etc.), pilde
vii de onestitate, curaj și
sârguință pentru toți se-
menii, îndeosebi pentru
generația tânără.

Cu atât mai puțin
afirmația vizează pension-
arele, muncitoarele cu

brațele și casnicele (între
care mulțimea compa-
trioatelor ce și-au pierdut
slujbele sau nu izbutesc să-
și găsească un loc de
muncă adecvat pregătirii în
„paradisul” dragniano-
tăriceano-dăncilesc) și al
căror neprețuit succes în
plan social constă în zilnica
lor jertfire pentru familie (pe
drept cuvânt se spune că fe-
meia constituie stâlpul fam-
iliei!), în conduita lor și în
valorile moral-spirituale (tri-

ada iubirea Creatorului – re-
spectul acordat semenilor –
legătura trainică cu
românismul) transmise
urmașilor odată cu laptele
supt de aceștia.

Sintagma „femei de
succes”, vasăzică, se
adresează exclusiv,
neșovăitor și grosolan nu
doar politrucelor de prim
rang (Viorica Dăncilă,
Rovana Plumb, Carmen
Dan, Lia-Olguța Vasilescu,
Ana Birchall, Ecaterina An-
dronescu, Grațiela
Gavrilescu etc.), ci și
pițipoancelor care au ajuns
în Guvern (chipurile
consiliază), în Parlament și
în celelalte instituții ale stat-
ului (centrale, județene, lo-
cale) nu datorită creierului
lor cât nuca, ci prin gen-
erozitatea celorlalte organe.

Iar când formele cor-
pului s-au ofilit din pricina
suprasolicitării și nu mai
stârnesc poftele libidinoase
ale târfelor masculine,
hoaștele într-ale reușitei cu
orice chip și indiferent de
calea urmată, recurg la
armele diversificate ale
nedemnității desăvârșite:
minciuna, demagogia,
lingușeala, slugărnicia,
ipocrizia, trădarea, loiali-
tatea nătângă față de niște
șefi detestabili, ruinătorul
spirit gășcăresc pentru cei
mulți, ba chiar (cazul peni-
bilului Varujan Vosganian)

cad în genunchi, lăcrimează
și imploră clemență.

La întrebarea unui
jurnalist dacă are să-i im-
pute Vioricăi Dăncilă vreun
defect, Rovana Plumb a
răspuns cu promptitudinea
și seninătatea spălatului pe
creier că, în cei peste 20 de
ani de când își cunoaște ac-
tuala șefă, nu i-a descoperit
niciun defect! Ei da, taman
această mândrețe de carac-
ter (marca Ecaterina An-
dronescu) a ajutat-o să
cadă mereu în picioare și
mereu în prima linie a Par-
tidului Social-Democrat: cu
sprijinul tovarășilor de partid
scapă de beleaua „Belina”,
ajunge din nou ministreasă,
iar dacă vor dori mușchii ei
pesediști, va intra în viitorul
Parlament European.

●


