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„Jertfele oamenilor sunt florile

ce se aruncă în calea dreptăţii.”

- Al. Vlauță

Informație, opinie și atitudine publicistică

Și totuși, Și totuși, 
unde suntem?…unde suntem?…

Cezar Adonis
Mihalache

DDe fapt, ministerele
au fost desființate, urmând a
se comasa „la greu” și felu-
ritele agenții și deconcen-
trate, pentru a se asigura o
adevărată eficientizare, in-
clusiv prin reducerea presiu-
nii de pe bugetele deja
hăcuite, sau pentru că s-a
plecat la drum fără o resursă
umană suficientă pentru a fi
acoperite atâtea posturi?…
Pentru că dacă găurile din
bugetele ministerelor și
agențiilor se pot cârpi
cumva, există atâtea soluții
financiare, posturile eliberate
de sub hidra roșie nu pot fi
acoperite fără oameni. Iar
liberalii, oricâte „minuni” am
aștepta noi de la ei, sunt tot
oameni și nu pot asigura
printr-o mână de politicieni
(și câțiva specialiști)
acoperirea atâtor ministere
și agenții. Aici sunt de
înțeles… Și sunt de apreciat
și pentru faptul că nu vor să
acopere posturile pentru
care nu au resurse cu „aju-
torul” celorlalte formațiuni,
evitând condițiile pe care le-
ar pune acesteapentru a-și
oferi „specialiștii” (cel mai
probabil, și mai puțini decât
cei pe care îi are acum noul
partid de guvernământ!).

Dar este suficientă
această motivație, poate și
rațiune, dar numai strict la
nivel de interes politic, pen-
tru a comasa orice și
oricum?… Pentru a trans-
forma într-un „oarecare”
entități extrem de importante
pentru o societate?…

Protecția Drepturilor
Copiilor, Adopțiile, Per-
soanele cu Dizabilități…
Sunt trei domenii atât de im-
portante, dar și extrem de
vulnerabile (mai ales, la
schimbările politice) încât ar
merita nu doar ministere dis-
tincte, nu doar simple
agenții, ci o consolidare,
pentru a nu mai fi periclitate
la fiecare rocadă de putere,
prin Constituție… Sunt de
departe segmente esențiale,
dar și extrem de fragile, pen-
tru că ele privesc și viitorul,
ba, într-o măsură pe care
nici o altă componentă
socială nu o poate atinge…
Viitorul țării, Istoria, Cultura,
Educația sunt filoane ce se
intersectează în și pentru
continuitatea de neam și
țară, fiind atât generatoare

cât și parte intrinsecă a tot
ceea ce are legătură cu
resursa cea mai de preț a
unei națiunii. Copiii.

Nici un guvern nu a
fost interesat, vreme de trei
decenii, să statueze și să
consolideze locul copilului în
societate printr-un minister.
Nici o putere nu a dorit să
înființeze un minister doar al
copilului, deși, privind spre
viitor, privind spre felul în
care o națiune își asigură
continuitatea, ar fi fost mai
important decât oricare alt
minister.

Problemele copiilor
au fost „delegate” mereu
unor simple agenții… Într-un
fel, „la și altele”, în raport cu
societatea… Iar acest lucru
îl face, astăzi, și „aripa”
politică, doctrinară, de la
care ne-am fi așteptat să
privească și să așeze copilul
pe acel piedestal pe care îl
merită, ignorând la rându-i
rostul copilului…

Sigur, o restructurare
a ministerelor se impunea…
Dar pare că singura funda-
mentare a fost cea legată de
reducerea cheltuielilor… Și
care, de fapt, nu va fi atât de
importantă, iar liberalii știu
asta, pentru că mare parte
dintre angajații publici se vor
regăsi în structurile rămase.
De fapt este o restructurare
și o comasare prin care se
vizează doar îndepărtarea
crustei politice roșii… Nu
pentru o depolitizare
definitivă a ministerelor pen-
tru viitor, a segmentelor eco-
nomice și sociale, ci pentru a
asigura un teren propice
unei noi politizări… Poate
una „pas cu pas”…

În fond, și liberalii au
„guri” de hrănit… Și care își
vor striga „poftele” mai ales
când vor intra în acțiune felu-
ritele înțelegeri, trocuri, aran-
jamente ce au făcut posibilă
prezența lor la guvernare…

Acum însă problema
principală o reprezintă
insuficiența propriului aparat
politic și „tehnic”. De aici și
această restructurare
ministerială și restrângere a
agențiilor și deconcen-
tratelor, pentru a reduce, nu
atât pierderile, cât mai ales
numărul de posturi pe care
ar trebui să le acopere cu
specialiști (trebuind să mai și
păstreze, după „comasări”,
de fapt, „aglutinări” de nume
de instituții, structurile de
eșalon doi și trei în care să
încapă toate obligațiile pe

care le au la rândul lor)…
Dar să ajungi să

afectezi și așa slaba
reprezentare și apărare a in-
tereselor unor segmente
oricum fragile este totuși
prea mult…

O comasare a
agențiilor pentru Drepturile
copiilor și cea pentru Adopții
ar fi fost justificabilă, dar
numai dacă se regăseau
într-o structură de organi-
zare superioară, ca Minister.
Un Minister al Copilului, ce
ar fi făcut posibilă trans-
latarea și altor segmente
vizând copilul, de la sănătate
până la educație. Să co-
masezi însă într-o singură
agenție, ce va fi în mod cert
și inferioară ca acțiune,
Drepturile copilului și
Adopțiile, ba, să transformi
totul într-un ghiveci, prin
alăturarea lângă cele două și
a fostei agenții pentru per-
soanele cu Dizabilități, pare
o mișcare împotriva firescu-
l u i ?

Cum să urmărești și
să asiguri evoluția copilului,
dacă nevoile lui vor fi tratate
de o agenție care se ocupă
și de problemele per-
soanelor cu dizabilități, de-
notând faptul că și această
clasă politică privește asigu-
rarea celor necesare copiilor
de la nivelul de handicap
pentru rosturile lor politice și
de guvernare (prin con-
topirea intereselor copilului
cu problemele specifice
adulților cu dizabilități an-
ulându-se tocmai primordial-
itatea interesului superior al
copilului). Și ce se întâmplă
cu persoanele adulte cu
dizabilități? Pe ele cine le va
mai reprezenta?…

Da, este de înțeles
că lipsa de „specialiști” pe
care trebuie să o
depășească liberalii îi obligă
la asemenea comasări aiuri-
toare… Și este justificabil
poate și faptul că prin
asemenea bizarerii se re-
duce gradul de dependență,
de îndatorare față de
partenerii politici de care vor
avea nevoie în acest „a gu-
verna”. Și există atâtea alte
domenii ce pot fi comasate,
restructurate, desființate…
Dar niciodată nu te atingi de
temelia pe care se zidește o
„cetate”!

●

Cei vechi, cei noi și Cei vechi, cei noi și 
cei de astăzi…cei de astăzi…

Cornel
Cotuțoiu

ÎÎn aceste zile se îm-
plinesc 200 de ani de la
nașterea scriitorului Nicolae
Filimon. Ceea ce îmi
provoacă o mâncărime de…
neuroni. Este una dintre
personalitățile literaturii
noastre care (uneori chiar in-
voluntar) stârnește mecanis-
mul similitudinii, al
comparației cu prezentul.

Firește, întâi de toate
este provocator titlul roman-
ului său: „Ciocoii vechi și
noi”, doar că uneori îi uităm
continuarea: „sau ce naște
din pisică șoareci mănâncă”.
În ce mă privește, consid-
erându-l pe Nicolae Filimon
contemporanul nostru, nu
greșesc considerând că ar
avea o continuare de ieri, de
azi, de alaltărieri, așadar:
„Ciocoii vechi și noi și cei de
astăzi”.

În „Dedicație” și 
în „Prolog” romancierul
realizează o tușă adâncă a
portretului   acestui tip social,
iar narațiunea e construită de
așa fel încât să-i confirme
„diagnosticul” dat ciocoiului.
Iar astăzi, un cititor atent, o
minte scrutătoare găsește
(chiar involuntar) sinonime
pentru acest statut compor-
tamental public. Ciocoi,
adică parvenit, venal, lacom,
imoral, mitocan agresiv și vi-
clean, îmbuibat și îngâmfat.
A parveni e considerat un
viciu, o pasiune parșivă.

Analistul Vasile
Morar, pornind de la aceste
„valențe” al românului con-
temporan, conchide și…
prognozează: „Deocamdată,
ciocoismul este, din păcate,
un viciu activ, iar adevăratele
virtuți ale vieții democratice –
politețea, spiritul de dreptate,
cinstea, simplitatea, loiali-
tatea, prudența, toleranța,
bândețea curajoasă și cura-
jul blând, grija și iubirea –
apar ca valori morale și forțe
sufletești lipsite de vlagă”.
Uneori chiar caraghioase,
penibile.

Spiritul astuțios Nico-
lae Filiomn și-l păstrează
chiar și în notele sale de
călătorie (V. „Excursiuni în
Germania meridională” –
1860). La viața lui, nu a fost
căsătorit, ci doar… iubăreț,
încât, călătorind prin Europa,
observă mereu comporta-
mentul, psihologia femeii, în

funcție de etnie, de rasă. Nu
este prea entuzismat de ce
constată, încât, până la urmă
găsește… o rezolvare: Fe-
meile sunt „mai plăcute de la
distanță și mai prețuite în
absență.” Mde!… El a zis-
o…

Mai rețin încă o
observație a scriitorului nos-
tru, de data aceasta pe
seama unui tic comporta-
mental pe care-l consideră
(zicea atunci) „un gest româ-
nesc ce se păstrează până

astăzi între locuitorii țărani”:
„Românul, când se află co-
prins de gânduri
întristătoare, obicinuiește a-
și îndesa căciula pe cap.” (S-
o recunoaștem: ochi de
prozator realist).

Ei bine, tot așa, s-o
recunoaștem: Cât de des am
vedea gestul acesta, în anul
2019? Căci cei de la țară nu
mai sunt țărani, ci niște hib-
rizi, iar căciulile devin, trep-
tat, obiect de muzeu. Sunt
mai vizibile, totuși, plesni-
turile peste frunte.

(P.S. M-am interesat
dacă în liceu se mai studiază
– o! ce perimat verb… –
„Ciocoii…” lui Nicolae Fil-
imon. Ei bine, întemeietorul
romanului românesc este de
găsit – în programele școlare
– la categoria opționale. Iar
un profesor mi-a zis:
„Oricum, pentru elevii noștri
lectura, în general e o
corvoadă. Deci, cum să-l
aduci pe acest scriitor la
clasă, al cărui roman e, pe
deasupra, și dificil la lectură?
Ș-apoi, nu sunt suficienți cio-
coii din preajmă…”).

●
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Literatura română în cultura universalăLiteratura română în cultura universală

Galina
Martea

LLiteratura, ca mijloc
de exprimare în formă scrisă,
s-a regăsit printre cele mai
supreme valori ale vieții umane
și anume: acele valori care se
suprapun în mod direct cu
necesitățile spirituale ale ființei
umane, necesități spirituale ce
impun omului dorința de a co-
munica continuu cu lumea
infinită a cunoașteriii din timp și
spațiu. Dacă conform
dicționarului explicativ al limbii
române termenul de Literatură
este considerat „ca artă sau
creație artistică al cărei mijloc
de exprimare este limba sau,
în același timp, fiind și totali-
tatea operelor beletristice ale
unei epoci, ale unei țări, ale
unui grup social, ale unui indi-
vid etc., sau și totalitatea op-
erelor scrise care se referă la
un anumit domeniu”; atunci sa-
vantul și filosoful Imam Ja’far
al-Sadiq, de origine
musulmană (702-765 d.Hr),
atribuie termenului de literatură
următoarea definiție: „Liter-
atura este veșmântul pe care
cineva îmbracă pe ceea ce
scrie sau spune astfel încât să
pară mult mai atractivă”,
totodată Domnia Sa com-
pletând „… literatura este o
bucată din viață, căreia i-a fost
dată o direcție și înțeles, o in-
terpretare artistică a lumii în
funcție de observatorul aces-
teia”. Așa fiind, credem, re-
spectiva afirmație reprezintă
legătura reciprocă dintre ființa
umană și acțiunile acesteia,
cât și aspectul ce unește ele-
mentul comunicării între ele.
Corespunzător, definim o
formulă care se raportează și
la elementul cunoașterii de-
spre existența umană și în-
deletnicirile acesteia de-a
lungul timpului. Prin așa-zisa
cunoaștere sau teoria
cunoașterii omul este mereu în
căutare de sine în a descoperi
și a produce cât mai multe lu-
cruri noi prin intermediul cărora
determină acțiuni cu efecte
spirituale, efecte ce fac viața
umană tot mai frumoasă și mai
interesantă. Prin această viz-
iune despre viață, omul, la
nesfârșit, este mereu într-o
cercetare în scopul de a găsi
noul cât mai original care să
dezvolte existența umană la
cele mai înalte limite. În așa
mod, omul în timp s-a dez-
voltat din punct de vedere int-
electual și, corespunzător, a
creat arta despre literatură, cu
alte cuvinte, arta scrisului care
a evoluat, prin faze succesive,
la un nivel destul de superior –
activitate umană care denotă
cultură spirituală.

Ca urmare, cultura
spirituală umană raportată și
corelată la cultura literară s-a
extins considerabil, în rezultat
fiind prezentă de-a lungul și
latul universului; iar așa numita
„creație artistică”, fondată de
omul naturii, s-a reprodus prin
cele mai diverse forme și valori
estetice, având la bază variate
mijloace de exprimare cu car-
acter specific. Cultura literară,

întrunind în sine natura umană,
reprezintă în același timp și
cultura personală a individului
care scrie lucrări originale de
artă, de știință, de creație
artistică etc., în cele din urmă,
toate acestea valorificând cul-
tura propriei identități și cultura
propriei națiuni. Respectiv, prin
cultura propriei națiuni se dist-
ing, pe bună dreptate, 
succesele și realizările omului-
scriitorului în arta literaturii, cât
și în alte domenii de activitate
spirituală. Sub această formă a
valorilor culturale s-a promovat
în cel mai distinct mod arta
cunoașterii prin literatură, ac-
tivitate care este prezentă în
toate țările lumii. Drept urmare
a acestui proces, literatura
română, parte componentă a
culturii românești, își are locul
său destoinic în cultura
universală și în totalitatea valo-
rilor spirituale universale.

Făcând o paralelă la
cultura română, vom aborda
caracterul specific și complex
al culturii literare românești,
bogăție națională urmată din
moși-strămoși. Cu bogate și
apreciate conținuturi, cu genuri
literare corespunzătoare, liter-
atura română de-a lungul tim-
pului s-a remarcat într-un mod
nespus de pozitiv și sigur nu
numai în cadrul hotarelor sale,
dar și în cultura universală.
Fiind influențată de curenții
creștinismului, literatura
română, de la începuturi, 
a fost promovată în cultura
europeană de marii scriitori
care la timpul lor au fost
preocupați de domeniul culturii
clasice – umanismul, printre ei
fiind prezenți lingvistul și filozo-
ful, istoricul și politicianul, aca-
demicianul și umanistul,
cercetătorul și savantul, scri-
itorul și antropologul etc. Dim-
itrie Cantemir (născut la 26
octombrie 1673, Iaşi – decedat
la 21 august 1723; pentru
foarte scurt timp fiind domnitor
al Moldovei; a scris despre
Țăra Românească, Imperiul
Otoman etc., lucrări de mare
valoare – „Descrierea
Moldovei”, „Divanul”, „Istoria
ieroglifică”, „Sistema religiei
mahomedane” – scrisă în
limba latină etc.; în lucrările
sale abordând tematici despre
amplificarea situației social-is-
torice din Moldova la sfârșitul
secolului al XVII-lea și în-
ceputul secolului al XVIII-lea;
este foarte bine cunoscut în
comunitatea academică din
Germania și comunitatea
academică din Europa pentru
renumitele sale opere în
știință, membru titular al Acad-
emiei de Științe și Științe
Umanistice din Berlin, din anul
1714; este primul scriitor
român recunoscut în cultura
universală și europeană;
meritele sale excepționale în
arta scrisului sunt bine cunos-
cute în istorie), Miron Costin,
scriitorul de cronici și letopisețe
– cronicarul, diplomatul, per-
sonalitate credincioasă nea-
mului românesc și scriitorul
care a promovat și a valorizat
literatura română ca artă
autentică în cultura româneasă
(născut în anul 1633 – decedat
1691, Roman, Moldova; opere

originale și importante precum:
„Letopisețul Țării Moldovei de
la Aron vodă încoace”(1675), o
continuare a  cronicii lui Grig-
ore Ureche; „Viața Lumii” –
poem folozofic; „De neamul
moldovenilor, din ce țară au
ieșit strămoșii lor” – un manu-
scris care nu a fost realizat
până la sfârșit, ulterior în 1852
acesta fiind editat de Mihail
Kogălniceanu), Grigore Ure-
che, cronicar (născut, cu
aproximație, 1590 – d.1647,
Goești, Iași, personalinate
eminentă în slujba scrisului
care a tratat aspecte de istorie
în dezvoltarea fenomenelor
precum deșteptarea poporului
prin conștiința națională; op-
erele realizate fiind „Letopisețul
Țării Moldovei”, titlul original
fiind „Letopisețul țărâi
Moldovei, de când s-au
descălecat țara și de cursul
anilor și de viiața domnilor
carea scrie de la Dragoș vodă
până la Aron vodă” – lucrare
care a pus bazele științei în is-
toriografie, alte), Ion Neculce,
cronicar în teme istorice
(n.1672, Prigorenii Mici, Iași –
d.1745, Târgu Frumos, Româ-
nia; monografia de valoare și
fundamentală fiind „Letopisețul
Țării Moldovei de la Dabija
Vodă până la a doua domnie a
lui Constantin Mavrocordat”),
precum și alte personalități
marcante din cultura
românească, la rândul lor, cu
toții fiind producători de studii
filozofice în promovarea isto-
riei, culturii și limbii române; si,
în același timp, cu toții 
fiind luptători adevărați 
pentru protejarea pământu-
lui strămoșesc, pentru
descătușarea poporului care
era nespus de asuprit.

În acest context, scri-
itorul, poetul, istoricul literar
Gheorghe Adamescu în lu-
crarea sa „Istoria literaturii
române” scrie despre unul din-
tre ei: „Neculce a fost un mili-
tar distins, iar Petru cel Mare
l-a prețuit mult și i-a arătat o
deosebită simpatie. Tot așa era
privit și de familia lui Cantemir
și de ceilalți boieri; de aceea
când a voit să se întoarcă în
țară, cu multă greutate a
scăpat de insistențele lor. El
însă a ținut cu orice preț să-și
vadă țara și nu s-a temut că i
se va întâmpla vreo nenoro-
cire, vreo persecuție, ci – pre-
cum însuși zice – și-a pus
nădejdea în Dumnezeu, care
din toate l-a scăpat”. Iar
George Călinescu scrie:
„Adevăratul dar al lui Ureche
este… portretul moral. Aici el
creează, sintetizează, fiindcă
izvoadele nu-i dădeau nici un
model. Omul este privit sub o
însușire capitală sau un vițiu
sub care se așază faptele lui
memorabile, într-o cadență
tipică […]. Ureche n-a avut
răgaz decât să prefacă izvoad-
ele. Dacă ar fi dus cronica
până în vremea lui Vasile
Lupu, prin domniile
Moghileștilor, a lui Graziani și a
celorlalți pe cari îi va descrie
Miron Costin, cu toată
experiența vieții și cu acea
vecinică scrutare morală, abia
atunci cronica ar fi fost
extraordinară.” […] În ultimă

analiză, toată mierea cronicii
lui Ureche se reduce la cuvânt,
la acel dar fonetic de a sugera
faptele prin foșnitura și aroma
graiului. […] Vorbirea croni-
carului e dulce și cruntă,
cuminte și plină de ascunzișuri
ironice…”. Cât despre Dimitrie
Cantemir, cu prilejul
comemorării celor 300 de ani
de la numirea lui Dimitrie Can-
temir în calitate de membru al
Academiei de Științe din
Berlin-Brandenburg, în iulie
2014 a fost dezvelit bustul de
bronz al marelui umanist
român în cadrul aceleași acad-
emii. Așa fiind, marii umanişti
români ai secolelor XVII-XVIII
din Țara Românească și
Moldova, erudiți și cu
cunoștințe vaste în diverse
domenii de activitate, cât și
prin cunoașterea multilaterală
a limbilor străine  (la cele re-
latate mai sus, cerem scuze că
nu s-a făcut referință și la alți
scriitori români umaniști cum ar
fi Nicolae Milescu din Moldova
– traducătorul Bibliei/Vechiul
Testament în limba română;
Constantin Cantacuzino din
Muntenia/Țara Românească,
studii universitare realizate la
Constantinopol și Universitatea
din Padova/Italia, care a creat
teorii despre civilizație și rolul
ei în existența omului, despre
istorie și geografie; precum și
despre alți cronicari umaniști
români), au creat teorii despre
ființa umană, despre cultura și
istoria neamului românesc, au
promovat concepte reale și
principii raționale sistematice
în termeni filozofici despre
lume și dogmele religiei, în așa
mod conferind importanță val-
orilor umane spirituale, con-
comitent exprimând orientare
către civilizația și cultura
europeană, dar și cea
universală.

Odată cu trecerea tim-
pului convingerile scriitorilor
români devin tot mai aprofun-
date în producea unor
schimbări radicale în viața
socială și culturală a națiunii
române, în apărarea drep-
turilor și aspirațiilor naționale,
în lupta împotriva inechității so-
ciale, în promovarea ideilor de-
spre valoarea omului în
societate și perfecționarea cât
mai civilizată a acestuia, toate
aceste acțiuni găsindu-și
prezența în opere literare și
științifice recunoscute nu
numai în plan național, dar și în
spațiul cultural universal. Mulți
dintre scriitorii secolului XIX și
XX, cu studii serioase în
străinătate, au realizat și au
pus în lumină lucrări de mare
importanță culturală, ele
ghidând de la apartenența lim-
bii române până la cele mai
oportune și sofisticate
chestiuni ale vieții spirituale
românești. Literatura română
din perioada susmenționată a
fost realizată de către scriitori
notorii – Mihai Eminescu,
Tudor Arghezi, Bogdan Petri-
ceicu Hasdeu, Eugen Ionescu,
George Călinescu, Nicolae
Iorga, Nichita Stănescu, Mihail
Sadoveanu, Lucian Blaga,
Liviu Rebreanu, Camil Pe-
trescu,  Eugen Lovinescu,
Mircea Eliade, Emil Cioran,

Octavian Goga, George Ba-
covia, Ion Barbu, Vintilă Horia,
Constantin Brâncuşi (sculptor
român), Tudor Vianu, Paul
Goma etc., – accentul forte în
lucrările realizate bazându-se
pe conceptul dezvoltării libere
și multilaterale a personalității
umane; iar multe dintre
creațiile literare ale acestora, în
timp, au fost apreciate în sens
deplin de către comunitatea
culturală mondială, respectiv,
considerate ca bunuri cultur-
ale/spirituale universale. Mihai
Eminescu (n.15 ianuarie 1850,
Botoșani – d.15 iunie 1889,
București; poet, prozator, scri-
itor, filolog, jurnalist, politician
etc.), personalitate onorabilă a
neamului românesc și identi-
tate literară universală, este
unul dintre cei mai renumiți
scriitori români de nivel mon-
dial, Nicolae Iorga consid-
erându-l pe Eminescu „ca
fondator și părinte al limbii
moderne române”. Ca urmare,
prin intermediul lucrărilor scrise
de marele Eminescu, de o
semnificație neobișnuită, s-a
întemeiat modelul autentic de
creaţie literară, în mod aparte,
poezia originală care a
îmbogăţit cultura română şi
cea universală la cele mai
înalte valori, valori care vor fi
mereu autentice atât pentru lit-
eratura clasică, cât şi pentru lit-
eratura contemporană.

Mihai Eminescu, con-
siderat geniul literaturii
române, a abordat probleme
reale cu care se confrunta
naţiunea română  în acea
perioadă, accentul fiind pus pe
identitatea neamului româ-
nesc, iar aspectele de
conştiinţă naţională erau cen-
trate în dezvoltarea cât mai
benefică a poporului român.
Poezia eminesciană a fost
motivată de folclorul popular,
obiceiurile și tradițiile populare,
istoria neamului, cât și de un
sentiment înalt de afecțiune –
dragostea pentru concetățeni,
pentru țară, pentru glia
strămoșească. Creațiile distin-
sului Eminescu au fost traduse
în 85 de limbi, iar poemul
„Luceafărul” a fost recunoscut
în anul 2009 de The World
Records Academy ca cel mai
lung poem de dragoste scris
vreodată. Despre acest poem
renumit profesorul, filologul și
traducătorul francez Alain
Guillermou a menționat: „Nu
există nici o altă operă în liter-
atura română care să fi fost
studiată, scrutată, explorată ca
poemul Luceafărul. Ar fi de
făcut o anchetă asupra mo-
tivelor prestigiului extraordinar
de care se bucură acest text în
faţa românilor. Ar trebui de
cercetat de ce aceste strofe
suscită un asemenea entuzi-
asm, – şi aşa de unanim: crit-
ica română, care nu se dă
deloc înapoi în faţa judecăţilor
parţiale sau grăbite, se opreşte
în faţa Luceafărului, depune
armele şi nu cutează a enunţa
nici cel mai mic cuvînt defavor-
abil”. 

-urmare în pagina a 4 a -
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CConform celor re-
latate, putem confirma de mii și
sute de ori că creația literară a
celebrului scriitor Mihai Emi-
nescu este o piatră de temelie
în cultura și literatura română,
și în cultura și literatura
universală. Cu referire la
creația literară a lui Eminescu
s-au pronunțat consacrați crit-
ici literari și traducători din în-
treaga lume, aceștea, la rândul
lor, făcând analize pertinente
asupra poeziei, dar și a întregii
opere literare a marelui scriitor
român. Printre scriitorii și
traducătorii din lumea
universală se numără Amita
Bhose (scriitoare și
traducătoare din Calcuta,
India,  eminescolog care,
totodată, din anul 1959 este o
mare admiratoare pentru  cul-
tura română; este prima
traducătoare în Asia care
realizează traduceri din poezia
lui Eminescu în limba bengali;
a publicat volume consacrate
operei lui Eminescu – „ Emi-
nescu și India”, „Eminescu și
limba sanscrită”, „Eminescu și
Tagore”, „Cosmologia lui Emi-
nescu”, „Proza literară a lui
Eminescu și gândirea indiană”
etc), Rosa Del Conte (Profesor
universitar la Facultatea de
Limba și Literatura Română și
Filosofie din Roma,  academi-
cian, traducător, eminescolog
și autor a mai multor lucrări de-
spre opera lui Eminescu, dintre
ele fiind „Mihai Eminescu o del-
l’Assoluto”/„Eminescu sau de-
spre Absolut ”, Modena,
Società Tipografica di Edizioni
Modenese, 1961; a publicat ar-
ticole despre literatura română
în diverse enciclopedii și
dicționare de autori, traduceri
numeroase din lirica lui Emi-
nescu), Alain Guillermou
(lingvist francez, profesor uni-
versitar,  Paris, despre opera
lui Eminescu a publicat volu-
mul de critică literară „La
génèse intérieure des poésies
d ’ E m i n e s c u ” / „ G e n e z a
interioară din poezia lui Emi-
nescu”, Paris, Editura Didier,
1963), Giuseppe Manitta (scri-
itor, Italia, a editat monografia
„Mihai Eminescu e la «letter-
atura italiana»”/„Mihai Emi-
nescu și literatura italiană”,
Castiglione di Sicilia, Il Con-
vivio Editore, 2017); precum și
multi alții care au scris despre
opera eminesciană, realizând
concomitent și traducerile re-
spective. Cât despre creațiile
literare ale altor scriitori români
– George Călinescu, Nicolae
Iorga, Emil Cioran, Mircea Eli-
ade, Tudor Arghezi, Ion Vinea,
Camil Petrescu, Eugen Lovi-
nescu, Nichita Stănescu etc.,
de asemenea au fost nespus
de binevenite în cultura
universală; astfel cultura și lit-
eratura română fiind
descoperită și apreciată destul
de pozitiv de mari personalități
din spațiul cultural-literar uni-
versal. De exemplu, același
Alain Guillermou (lingvist
francez, profesor universitar
din Franța), care a scris mult

despre opera lui Eminescu, s-a
pronunțat destul de pozitiv și
despre limba română în
ansamblu, ca urmare editând
monografia „Manuel de langue
roumaine”/„Manualul de limbă
română”, ediție din 1953 și  a
doua ediție fiind realizată în
2003. La fel, Alain Guillermou
a tradus din creația 
lui Mircea Eliade: „Forêt inter-
dite”/„Noaptea de Sânziene”-
1955, „Le vieil homme et
l’officier”/„Pe strada Mân-
tuleasa”-1977, „La Nuit ben-
gali”/„Folio”-1979, „Le Temps
d’un centenaire, suivi de
Dayan”/„Tinerețe fără tinerețe”-
1981. Aceeași nuvelă „Tinerețe
fără tinerețe”, scrisă în 1976 de
Mircea Eliade, a fost tradusă și
în limba engleză de către scri-
itorul american Mac Linscott
Ricketts, sub denumirea
„Youth Without Youth”; iar în
anul 2007 a fost montat filmul,
cu aceeași denumire Youth
Without Youth, de către scri-
itorul, scenografistul și regi-
zorul american Francis Ford
Coppola, coproducție realizată
în colaborare cu S.U.A.,
România, Franța, Italia și Ger-
mania. De menționat că Mircea
Eliade (n. 9 martie 1907,
București – d. 22 aprilie 1986,
Chicago, S.U.A.; filozof, cele-
bru scriitor din secolul XX în is-
toria religiilor, scriitor, profesor
la Universitatea din Chicago,
până în 1957 profesor la Uni-
versitatea din Sorbona şi École
de Hautes Études din Franţa;
nominalizat cu titlul onorific de
„Distinguished Service Profes-
sor” în Statele Unite, precum și
alte premii) a publicat peste 30
de monografii științifice, iar
lucrările sale literare au fost
traduse în 18 limbi. Referitor la
creația lui Mircea Eliade, Mar-
cello De Martino (compozitor și
scriitor italian, Roma) publică
lucrarea „Mircea Eliade eso-
terico”/„Esotericul Mircea Eli-
ade” (Roma, Edizioni Settimo
Sigillo, 2008) prin care
evidențiază arta filozofică de
nivel superior al scriitorului. Pe
când scriitorul și istoricul bri-
tanic Bryan Rennie tratează
analize ample despre person-
alitatea Mircea Eliade în lu-
crarea „The Diplomatic Career
of Mircea Eliade: A Response
to Adriana Berger” /„Cariera
diplomatică a lui Mircea Eliade:
un răspuns pentru Adriana
Berger”, publicată în Revista
Religion 22, pagini 375–392,
1992.

Despre cultura, liter-
atura și limba română au scris
și și-au expus părerea foarte
mulți scriitori și personalități
notorii din întreaga lume. Rosa
Del Conte, pe lângă analizele
literare efectuate despre
creația eminesciană, a scris
cronici și despre creația literară
a mai multor scriitori români,
cât și despre literatura română
în ansamblu în diverse enci-
clopedii și dicționare de autori
din Italia. În mod
corespunzător au procedat și
scriitorii Giuseppe Manitta,
Perpessicius, Edgar Papu,
Lauro Colasanti etc., cu toții
punând accente clare pe
conținutul performant și calita-
tiv al literaturii române, conținut

care reflectă determinare
perfectă în raport cu subiectele
propuse. Dacă să vorbim de-
spre scriitorul, dramaturgul,
criticul, istoricul, academi-
cianul, savantul și politicianul
român Nicolae Iorga (n. 17 ian-
uarie 1871, Botoșani – d. 27
noiembrie 1940, Strejnic),
atunci vom realiza cât de mult
această personalitate română
a fost apreciată și respectată în
mediul literar și academic din
Europa și nu numai, Domnia
Sa fiind membru al Academiei
de Științe din Franța, Iu-
goslavia, Polonia, având și ti-
tlul onorific de Doctor Honoris
Causa al Universităţii din Ox-
ford, concomitent fiind mult re-
cunoscut prin participări active
la conferinte si congrese inter-
nationale în țări din Europa si
Statele Unite ale Americii.
Creația literară și științifică a lui
Nicolae Iorga, recunoscută la
nivel mondial, a fost onorată de
numeroși intelectuali din sfera
literară și științifică universală,
unul dintre ei fiind istoricul și
savantul englez Arnold Joseph
Toynbee, care a relatat: „regret
că nu l-am cunoscut niciodată
pe Nicolae Iorga… Sunt în
special recunoscător pentru că
a scris Istoria Imperiului
Otoman – acea mare istorie a
lui Iorga pe care o am în
bibliotecă într-o ediţie
germană. Nicolae Iorga este o
mare figură a ştiinţei, istoriei,
atât a României, cât şi a Eu-
ropei şi a lumii întregi, iar
sfârşitul său tragic a fost o
pierdere generală”. Iar cu o
lună mai târziu după moartea
renumitului scriitor și savant
român, profesorul și filologul
francez Mario Roques în
cadrul ședinței de comemorare
de la Academia Franceză a di-
fuzat următoarele: „Nicolae
Iorga a fost unul dintre acei 
oameni ai vremurilor 
epice, iniţiatori, conducători,
îndrumători neobosiţi ai naţiei
lor, care trebuie să înţeleagă
tot ce este în legătură cu ţara
lor, să fie la curent cu tot ce se
întâmplă, dar mai ales să des-
curce naţiuni, aplicând totul la
ei în ţară, să organizeze totul,
să verifice, să corecteze şi
adeseori să ia totul de la în-
ceput”. O altă personalitate
ilustră cunoscută în cultura
universală este scriitorul și po-
etul român Tudor Arghezi (n.
21 mai 1880  – d. 14 iulie 1967,
București), care în activitatea
sa scriitoricească s-a remarcat
profund prin arta poeziei și prin
literatura pentru copii, în pe-
rioada anilor’ 90 contribuind
esențial în crearea unui nou
model de poezie lirică. În
opinia lui Ovid S.
Crohmălniceanu, critic literar
român și scriitor de literatură
științifico-fantastică, creația lui
Tudor Arghezi este văzută așa:
„Arghezi a descris principalele
drumuri ale poeziei românești
interbelice. Miraculoasă e
siguranța cu care a intuit
aproape toate formele liricii
moderne, e placa turnantă a
liricii românești”. La nivel
internațional Tudor Arghezi
este menționat în enciclopedii
din Marea Britanie și Italia, iar
în anul 1965 i se decernează

Premiul Herder, contribuție
semnificativă pentru cultura
română și pentru cultura
europeană. Despre George
Călinescu (n. 19 iunie 1899,
București – d. 12 martie 1965,
Otopeni), după cum se
cunoaște, a fost o mare per-
sonalitate în cultura și literatura
română (critic și istoric literar,
publicist, academician etc.),
fiind considerat unul dintre cei
mai iluștri critici literari români
din toate timpurile, după Titu
Maiorescu, dar și după Eugen
Lovinescu. Pe lângă faptul că
este considerat o autoritate no-
torie enciclopedică în literatura
română, George Călinescu
este cunoscut și în literatura
universală în calitate de
traducător din limba italiană în
limba română, acest lucru fiind
prezent prin romanul tradus
„Un om sfârșit”, autor Giovanni
Papini, și nuvela din romanul
„Decameronul”, scris de Gio-
vanni Boccacio. Cu mult suc-
ces, George Călinescu publică
în limba italiană cartea sa de
debut în 1925, întitulată „Alcuni
missionari cattolici italiani nella
Moldavia nei secoli XVII e
XVIII” /„Unii misionari catolici
italieni în Moldova în secolele
XVII și XVIII”, în același timp
fiind și colaborator la Revista
Roma din Italia cu începere din
ianuarie 1921. Iar dacă să vor-
bim despre Eugen Lovinescu
(n. 31 octombrie 1881 – d. 16
iulie 1943, București), în cali-
tate de remarcabil critic și is-
toric literar, sociolog,
dramaturg, romancier, memo-
rialist, nuvelist român (critic lit-
erar de mare prestigiu, evident,
în urma lui Titu Maiorescu),
atunci acest distinct scriitor s-a
impus cu multă inteligență în
arta cunoașteriii, atât în
literatură, cât și în cercetarea
științifică, astfel aducând ben-
eficii enorme culturii naționale
române și culturii universale.
Susținerea doctoratului la
Paris, cu lucrarea „Jean-
Jacques Weiss et son oeuvre
littéraire”/„ Jean-Jacques
Weiss și opera sa literară”, îl
face pe tânărul scriitor să fie
cunoscut și apreciat destul de
bine la nivelul culturii și științei
europene, lucrarea de doctorat
fiind înzestrată cu o prefață de
profesorul și criticul literar
francez Émile Faguet și de o
apreciere destul de pozitivă din
partea vestitului critic literar
francez Gustave Lanson. Prin
capacitățile sale intelectuale, în
paralel cu lucrarea de doctorat,
Eugen Lovinescu prezintă și
monografia „Les voyageurs
français en Grèce au XIX-e
siècle (1800-1900)”, cu o
prefață de Gustave Fogères,
profesor și scriitor francez. Cât
despre Emil Cioran (n. 8 aprilie
1911, Rășinari – d. 20 iunie
1995, Paris), scriitor și filozof
român, Domnia Sa a realizat
opere literare inegalabile în
cultura universală. Cele mai
importante lucrări în domeniul
filozofiei și nu numai, scrise de
Emil Cioran, au fost traduse în
limba engleză de profesorul,
scriitorul, poetul, criticul literar
și traducătorul american
Richard Joseph Howard, toate
fiind publicate în S.U.A.

Pentru primul său
volum scris în limba 
franceză „Précis de décompo-
sition“/„Tratat de descom-
punere“, publicat la Editura
Gallimard din Franța, Cioran
este nominalizat cu prestigio-
sul Premiu „Rivarol” în anul
1950. Peste 23 de cărți, autor
Emil Cioran, au fost traduse în
limba italiană, cu aportul scri-
itorilor, lingviștilor, criticilor liter-
ari și traducătorilor italieni
precum Annunziata Capasso,
Mattia Luigi Pozzi, Fulvio Del
Fabbro, Cristina Fantechi,
Diana Grange Fiori, Giovanni
Rotiroti, Andrea Rigoni, Tea
Turolla, Lauro Colasanti, Carlo
Laurenti, Luigia Zilli, etc.
Cunoscut ca mare filozof în
cultura universală, Emil Cioran
este prezent în renumitele en-
ciclopedii din Marea Britanie,
SUA, Franța, Italia, Germania,
etc., respectiv prezent și în
renumitele biblioteci din în-
treaga lume. Referitor la
Nichita Stănescu (n. 31 martie
1933, Ploiești – d. 13 decem-
brie 1983, București), mare
poet, scriitor și eseist român, în
anul 1977 este propus la Pre-
miul Nobel de către scriitorul
suedez Arthur Lundkvist, iar în
anul 1975 i se decernează val-
orosul Premiu european „Jo-
hann Gottfried von Herder”.
Lucrările distinsului poet sunt
traduse în mare parte în Iu-
goslavia, inclusiv două volume
de poezii editate în limba
română și iugoslavă – ediție
bilingvă, totodată sunt publi-
cate și alte ediții traduse în
limba engleză, iar editura Nar-
odna Kultura din Bulgaria
editează volumul „Bazorelief
cu îndrăgostiți”, traducerea
realizată de Ognean Stam-
boliev. Nichita Stănescu este
unul dintre cei mai importanți
scriitori din literatura română,
reprezentând curentul neo-
modernist românesc din anii
1960-1970. Pe când Eugen
Ionescu (Eugene Ionesco, n.
26 noiembrie 1909, Slatina – d.
28 martie 1994, Paris; dra-
maturg, scriitor în limbă
franceză, eseist, traducător,
critic literar, membru al Acade-
miei Franceze, membru post-
mortem al Academiei Române)
este unul dintre cei mai de
vază dramaturgi români ai sec-
olului XX. Opera lui Eugen
Ionescu a prezentat temeiul
motivațional în compunerea și
rescrierea multiplelor lucrări lit-
erare, multiplelor studii de
cercetare, în organizarea
nenumăratelor manifestări cul-
turale internaționale. În 1990
Editură Gallimard din Paris a
editat întreaga opera de teatru
a lui Eugen Ionescu în colecţia
Biblioteca Pleiadei; iar în anul
2009, cu prilejul centenarului
de la naștere, opera distinsului
scriitor a fost onorată și
sărbătorită în întreaga lume.
Despre opera lui Eugen
Ionescu au scris renumiți scri-
itori și critici literari din literatura
universală precum Alexandra
Laignel-Lavastine, Marie-
France Ionesco, Giovanni
Rotiroti etc.

●
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La vama indiferenței noastre naționale…La vama indiferenței noastre naționale…

Cezar Adonis
Mihalache

DDa, este adevărat!…
Era mai mult acolo pentru că
dădea bine ca nume… În
esență însă, nu a produs
nimic, nu a adus nimic…
Dar nici nu ne așteptam să
producă minuni, izbucniri,
înflăcărări, nașteri de clipe
astrale sub vremurile prin
care am trecut și trecem… A
fost o simplă sintagmă care
nu și-a concretizat „identi-
tatea” prin proiecte, acțiuni,
măsuri… Pentru că îi lipsea
încărcătura emoțională,
afectivă, dedicarea, rostul și
menirea… Și era pusă
acolo, așa, ca o titulatură
care părea gândită doar
pentru a da bine… Dar
măcar se regăsea într-un
loc, fie și în așteptarea unor
vremuri în care să ne urnim
întru’ reafirmarea Identității
Naționale.

Și a fost acolo și în
anul în care am fi putut rupe
barierele pe care siguri ni le-
am ferecat… Căci Identi-
tatea Națională în Anul
Centenarului Marii Unirii ar fi
trebuit să fie proiectul de
țară, nu al unui an, nu al
unui mandat, ci al începutu-
lui de scriere al următorului
secol… Dar, am rămas
ignorați… Poate prea
mulțumiți că există, că ni se
acceptă identitatea măcar
într-o titulatură, aproape la
„și altele”, pusă într-un colț,

să nu deranjeze, să nu
ridice praful ignoranței de pe
soclurile devenirii noastre,
am mers mai departe…
Chiar dacă ar fi fost momen-
tul ideal de reimpunere…
Chiar dacă, cu fiecare clipă
trecută ne îndepărtam, nu
de nume, sigle, acronime

ale identității și unității, ci de
fundații, de filoane, de trăiri
și regăsiri…

Prezența Identității
Naționale în numele Minis-
terului Culturii ar fi trebuit să
fie, nu un moment, nu o
clipă de istorie, fie și „de re-
curs”, ci un mesaj pentru vi-
itor, pentru următorul
Centenar,  dar am ratat din
nou aprinderea unei făclii…
Și apoi, alte și alte mo-
mente…

Am ratat impunerea
Identității Naționale în fața
pretențiilor și acțiunilor ve-
neticilor și cozilor de topor
de a ne acoperi urmele în is-
torie, de a ne șterge, răzui,

elimina… L-am ratat și pe
cel al reafirmării, căci numai
așa mai puteam răspunde
răului generat de ignoranța,
tăcerea, lașitatea din clipele
în care am fi putut să ne im-
punem… Și am ajuns în
punctul în care vom începe
a vorbi despre identitate ca

încercare de regăsire… La
momentul în care mai întâi
va trebui să explicăm
tinerelor generații despre ce
este vorba, să le convingem
că aceasta era parte din
mersul firesc al nostru ca
Neam și Țară…

Dar, iarăși tăcere…
Din nou umbra deznădejdii
pe care numai lașitatea o
poate lăsa, acel repetitiv
„Degeaba”, mai întâi ca
strigăt cultural, artistic, apoi
social, dar nu ca revoltă,
apoi economic și, nu în cele
din urmă, devenit, după trei
decenii, aproape proiect de
țară… Unul de
„desțelenizare”, ca Neam,

ca Istorie, ca Repere…
Iar timpul nu (ne)

iartă!… Lașitatea astupă
mai repede ca lopețile ve-
neticilor urmele pe care le-
au lăsat înaintașii în timp…
Mărturiile lor, faptelor lor
devin istorie la propriu… Ies,
le scoatem cu mâinile noas-
tre din cărți, din cronici, și le
trecem în istoria abandonu-
lui, plecării, disipării… Și nu
va mai trece mult timp până
vom mai vorbi despre Identi-
tate Națională din mijlocul
unei disperate cumpene a
încercării de regăsire…
Când va trebui să scor-
monim după timide artefacte
care să ne dea dreptul de a
clama redobândirea. Din
păcate, va fi și în cu totul alt
context al dreptului nostru la
repere…

Astăzi nu mai este
vorba despre tupeul unui
mârșav slujbaș, al unui
ipochimen de partid, de a-și
face și el simțită prezența.
Iar eliminarea Identității
Naționale din numele Minis-
terului Culturii constituie
doar o recenzie a faptelor de
până acum… Acelea de re-
desenare a țării… De
punere între alte granițe, în-
cepând cu ștergerea
reperelor, mutarea, demo-
larea, strivirea monu-
mentelor, apoi „grănițuirea”
sub fel și fel de vreascuri ve-
netice și focuri de veghe,
cârpe mozolite de osânze
pofticioase. Căci, nu-i așa?!,
cum să mai vorbești de

Identitate Națională în țara
în care actorii politici princi-
pali par adunați dintr-un ser-
tar cu pașapoarte străine.
Nu unele împrumutate, nu
unele dobândite fraudulos,
ci intrate în noi prin vama
identității indiferenței noas-
tre. Iar noi doar tăcem…

Liberalii ar fi trebuit
să așeze Identitatea
Națională ca stindard al
jurământului lor pentru
țară… Dar ei nu au pus
mâna pe Biblie, nu au dus-o
nici la inimă în jurământul
„de credință” către țară, de
unde atâta închinare?!… Ei
nu își privesc proprii
înaintași doctrinari ca pe
niște mucenici ai identități
liberale… Cum ar face asta
cu noi, cu toți ceilalți?!…

Liberalii ar fi trebuit
ca să ne vorbească, în
memoria înaintașilor lor
politici, în onoarea
înaintașilor noștri făuritori de
țară, despre un Minister al
Unirii, Reunirii, Reîntregirii și
Identității Naționale. Dar
prima lor socoteală cu noi, la
altarul Timpului nostru  ca
neceas al vredniciei, a fost
să se dezică de românii de
pretutindeni, iar acum 
de sintagma Identității
Naționale…

Rușine vouă, liberali
de bani gata… Săvârșiți
trădarea, nu a conștiinței
voastre, ci a odihnei
înaintașilor...
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Ionuț
Țene

ÎÎn ultimii 20 de ani,
românii din Diaspora au
ajuns la cifra impresionantă
de peste cinci milioane, care
trăiesc și muncesc, în spe-
cial în Europa de vest și
America de Nord. Treptat s-
a constituit un nou areal
românesc, o nouă geografie
etnico-religioasă în afara
granițelor țării. În Diaspora
avem comunități compacte
care sunt unite în special
prin misiunile ortodoxe ale
BOR, care au înființat centre
culturale și parohii, pro-
topopiate sau episcopate
puternice. Se vorbește deja
de o a doua Românie în
afara granițelor statului
român. De inter-conectarea
acestora cu instituțiile de la
București se ocupă Minis-
terul românilor de pretutin-
deni, care a reușit pe lângă
ambasade și consulate să
organizeze centre culturale
puternice și evenimente cul-
tural-artistice de excepție,
fapt ce ține unită Diaspora
de România și cultura
română. Viena a devenit
capitala românilor din Dias-
pora în ultimii ani.

De asemenea, Min-
isterul românilor de pretutin-
deni se ocupa și de soarta
românilor din Rep. Moldova,
Ucraina, Valea Timocului și
Peninsula Balcanică, uitați
de oficialii bucureșteni. Dias-
pora pentru România este
un tezaur uman, cultural și fi-
nanciar. Cine dorește acum
ruperea legăturilor cu Dias-
pora și desființarea Minis-
terului românilor de
pretutindeni, deci dis-
trugerea unui tezaur româ-
nesc, care este cel mai
puternic lobby al țării peste
hotare? E halucinantă
dorința noului premier de-
semnat din partea PNL, Lu-
dovic Orban, care vrea
desființarea acestui minister,
adică distrugerea legăturilor
Diasporei cu țara. Fiul fostu-
lui comandant al securității
brașovene din anii
bolșevismului – poreclit
„torționarul” – vrea ceea ce
au dorit șefii de atunci ai țării:
ruperea relațiilor cu românii
din occident? Să fie o
reminiscență de familie, fiul
urmează testamentul neo-
kominternist al tatălui, prin
izolarea românilor de afară
țării? Ministrul pentru românii
de pretutindeni, Natalia In-

totero, susține că intenția
premierului Ludovic Orban
de a desființa acest minister
în viitorul Guvern este ”o
bătaie de jos la adresa
românilor din diaspora”. Di-
aspora este iarăși pusă la
coada listei intereselor gu-
vernamentale. Ea este
folosită de agenții SIE doar
ca masa de manevră și bus-
culade la secțiile de votare?
Noul guvern a scos Minis-
terul românilor de pretutin-
deni de pe lista cu portofolii.

„Să ne gândim totuși
că avem zece milioane de
români în afara granițelor și
ar trebui să reprezinte o pri-
oritate esențială pentru ori-
care guvern. Sunt complet
împotriva desființării acestui
minister și știu că nu este o
soluție mutarea sa la Minis-
terul de Externe. Ministerul
de Externe gestionează po-
litica României în raport cu
alte națiuni, cu alte entități
statale externe României, or
românii de pretutindeni sunt
tot români, fac parte din
ceea ce înseamnă națiunea
română și relația cu ei nu
este și nu poate fi niciodată
aceeași pe care o ai cu un
stat străin sau cu un popor
străin, pentru că din toate

punctele de vedere acolo
vorbim de alți parametri, de
alt mod de raportare în ceea
ce privește dinamica politicii
internaționale. Voi vota acest
guvern, dar sunt împotriva
desființării acestui minister, o
consider o mare greșeală și
sper să se revină asupra ei
într-un timp cât mai scurt de
acum încolo” susține în
presă Daniel Gheorghe,
deputat PNL, membru al
Comisiei comune pentru in-
tegrare europeană dintre
Parlamentul României și
Parlamentul Republicii
Moldova.

De aceea, consider
desființarea Ministerului
românilor de pretutindeni
este o greșeală majoră, un
atac la adresa intereselor
naționale ale României și un
afront adus celor peste nouă
milioane de români care
trăiesc în jurul țării și în Di-
aspora. Prin ruperea
legăturilor cu Diapsora, pre-
mierul desemnat face
jocurile marilor puteri, în
special al Germaniei și Brux-
elului, care au tot interseul
ca România să rămână o
țară mică, subdezvoltată și
izolată, care să nu poată
beneficia de uriașul potențial

al Diasporei. Bine gestionată
de la București, cu simț pa-
triotic și deschidere
democratică, Diaspora
poate fi un berbece social,
economic și politic împotriva
unor centre de putere occi-
dentale care nu doresc ca
România să acceadă în
spațiul Schengen sau să
devină o forță economică pe
continent. Deci desiințarea
acestui minister e un fel de
trădare a intereselor supe-
rioare ale poporului român.
Pentru desființarea interfaței
României cu Diaspora ar tre-
bui să iasă românii din mar-
ile capitale europene în
stradă, nu ca să legitimeze
marionetele, cei care conduc
destinele temporare ale țării
ca să dea pe gratis pădurile
și resursele naturale, aurul
Apusenilor la firme străine
gestionate de marile puteri.
Ministerul românilor de pre-
tutindeni este pașaportul
României spre democrație:
Europa și America de nord,
desființarea acestuia ne
reîntoarce la politica
autarhică din vremea Anei
Pauker, Vasile Luca și Dej.
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