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„Nu există oameni mari şi oa-

meni mici, ci numai oameni

care se străduiesc să-şi facă da-

toria.”

- Al. Vlahuță

Informație, opinie și atitudine publicistică

Mărul otrăvit din gâtul presei cu botniță…Mărul otrăvit din gâtul presei cu botniță…

Cezar Adonis
Mihalache

CCând, în plină pan-
demie, guvernanții au
azvârlit presei un presupus
colac de supraviețuire
financiară, era evidentă
încercarea de a îndepărta
din spațiul celor ce mai con-
tau prin opiniile și atitudinile
lor, și ultimele răzvrătiri de
exprimări libere, de îndoieli,
de întrebări legate de logica
și necesitatea anumitor
măsuri… Și chiar dacă era
vorba despre un „ajutor” fi-
nanciar cât o poamă strivită
dintr-o ladă cu multe fructe
putrede, media s-a așezat
grabnic sub crengile „dar-
nice” ale guvernanților… Iar
răul a fost făcut prin accep-
tul presei, nu prin „oferta”
guvernanților, de a accepta
acest „ajutor” financiar fără
a cere minime garanții, fără
a pune minime condiții de
nonintruziune în zona
editorială a celor „sprijiniți”…
Din foame, dintr-o prea
adâncă foame ce a năruit, în
vremurile non-pandemice,
deontologia și etica unei
profesiuni-vocație, transfor-
mând-o într-o meserie cu
multe gulere pătate,
oficinele de presă s-au
întins după pomana pan-
demico-viitor-electorală… A
fost prima eroare…

A doua greșeală a
fost tăcerea de mormânt în
fața fake news -ului care a
încolăcit sprijinul financiar
„de criză”… Un tăvălug de
ironizare și decredibilizare a
mediei, radio-TV -ului, zonei
on-line dar și a celei scrise,
atât cât a mai rămas, de
prezentare a presei ca fiind
avantajată în criză față de
sectoarele economice și
chiar culturale, de presu-
pusa cumpărare cu
bunăvoințe proguvernamen-
tale, în fapt, în cazul presei
„mari” (tv și radio), cu sume
îndrăznețe, dar cu bani
puțini, vândută aproape pe
nimic, în cazul „jurnalismu-
lui” de laborator, cel on-line,
și cel de aproape eprubetă-
etuvă, gazetăria-„muzeu” de
pe ultimele coli de hârtie.

În acest fel, în
mediul virtual, inclusiv în
spațiul public de mani-
festare al cârcotașilor de
informații, s-a rostogolit im-
presia existenței unor fleici
aruncate de către
guvernanți și acceptate de

trusturile de presă. Dar ni-
meni nu a punctat faptul că,
în realitate, „pomana” nu era
gratuită… La schimb,
guvernanții cereau presei
intrată în acest program
spații-imagine, spații-audio,
spații-„litere” pentru pro-
movarea mesajelor legate
de epidemie. Aparent, un
troc echitabil… Doar că, din
nou, nici o structură de
presă nu a solicitat public
garanții vizând respectarea
identității, nu a impus ca
acest angrenaj de interese,
bani în schimbul spațiilor TV
și radio, casete și rânduri
on-line, să nu se treacă
vreodată dincolo de o
simplă campanie de infor-
mare. Sigur, foamea prea
mare putea fi o scuză…
Doar că, prea sărăcită, nu
atât financiar, cât mai ales în
rostul menirii sale, presa s-
a vândut pe nimic, pentru
nimic…

Or, cum să mai
surprindă acum tupeul
guvernanților de a pune pre-
siune pe spațiul de pro-
movare pandemică din
sfera presei așezată la
muștiucurile de supurare a
banilor (de altfel, uriașă lista
beneficiarilor ce și-au mezat
rostul și libertatea de expri-
mare) pentru a împinge
campania „oficială” de infor-
mare în zona unei
autocenzurări în spiritul, nu
al informării măcar la limita
știrilor strict pozitive,
agreate de guvernanți, 
ci a eliminării 
oponenților, „negaționiștilor”,
părărelogilor sau chiar a
satiro-umoriștilor…

Grupul de cenzură
media din starea de urgență
a trimis acum, ca împărțitor
al unui „cod” pandemic al
presei, nu unul deontologic,
ci unul de conduită impusă
pe linii directoare, că de aia
v-am plătit și vă plătim, să
„supraviețuiți”, aidoma
restului societății, primiți atât
cât să nu muriți cât timp ne
puteți fi utili, a expediat,
dară, prin CNA normele de
comportament redacțional-
editorial.

Un abuz mai grav
chiar decât închiderea
otova, dar măcar
temporară, a zeci de site -uri
pentru anumite opinii, arti-
cole, minciuni, falsuri pro-
movate în starea de
urgență, strategii „grupului”
delegând CNA cu rostul de
editor-corector-cenzor…

Practic, orice derapaj al
CNA, orice interpretare
abuziv-politică a legii, va păli
de acum înainte în fața
asumării rolului de cenzor,
prin „instrucțiunile” trans-
mise posturilor de radio-TV,
Consiliul intrând cu bocancii
în libertatea editorială, im-
punând nu doar selectarea,
separarea, eliminarea opini-
ilor contrare, neconforme cu
politica informațiilor oficiale,
dar, strivind orice virgulă ce
ar mai putea fi speculată,
menționând și necesitatea
suprimării așa-zisei „in-
fodemii”, ca proces al
suprainformării populației cu
știri pandemice (fie ele și
doar informații corecte).

Cenzură pe subiect,
cenzură pe cantitate… De
calitate se ocupă oricum
secția de știri oficiale a
Grupului de comunicare
strategică, mâine livrator
unic pe piața uniformizată a
presei știrilor „pozitive”.
Pentru că, în fond, și pan-
demia poate genera numai
știri pozitive, nu?!… De-
pinde doar de cerberii care
vor decupa, trunchia și re-
modela informația „sursă”…

Prețul prostituției la
cântarul cu poame otrăvite
poate fi însă chiar sufocarea
cu resturi putrezite… Mai
ales că, astăzi, presa, cu
garda lăsată atât de jos,
inexistentă chiar, când e
vorba de rosturile, de prin-
cipiile, de reperele, de valo-
rile ei etice, nu mai trebuie
trădată din interior, nu mai
are nevoie nici măcar de
„caii troiani” ai marilor
dezinformări, manipulări și
vânzări din vremurile în care
își trădea difuzarea, hârtia,
tiparnițele, ci doar de firimi-
turi spre cursa finală întinsă
de șobolanii politici…

●

Normalitate înseamnă a rămâne OM!Normalitate înseamnă a rămâne OM!

Maria Diana
Popescu

CCine a dat tonul miz-
eriilor în numele multicultural-
ismului deformator şi a
aşa-zisei discriminări a
deviaţilor-sexual? Cine îi
încurajează pe „curlangii”,
cum îi numea Panait Istrati în
povestirea „Stavru”? Chiar Io-
hannis, autodeclaratul toler-
ant, care a adus 
injurii creştinilor ortodocşi,
useriştii, cioloşiştii şi soroşiştii
oengeurilor. Să-i ceri individu-
lui Iohannis (sau miniştrilor gu-
vernului său) să gîndească
prin prisma spiritualităţii nea-
mului românesc, cînd acesta
pune în aplicare Befehl-urile
primite dinspre Poarta Bran-
demburg şi Muntele Rush-
more, e prea mult! Prin
intermediul unor astfel de an-
t i r o m â n i ,  
„specialiştii” haosului globalist
administrează periodic cîte un
vaccin periculos credinţei
noastre creştine şi fiinţei
naţionale.

Acele panouri public-
itare stradale, apărute în
capitală şi în marile oraşe ale
ţării, copiate din S.U.A., în
care bătrîne şi bătrâni de 80
de ani sînt înfăţişaţi drept ho-
mosexuali sau transsexuali,
sugerînd ca fiind normală
deviaţia sexuală, chiar şi la
vîrste înaintate, au fost am-
plasate în locuri strategice,
agresînd ochiul privitorului
creştin, de la copii,
adolescenţi şi maturi. Atunci,
hai să judecaţi limpede, dragi
români. Răul vine de la ruşi
sau de la americani? Dacă am
fi beneficia de un climat de
moralitate strictă, astfel de
nenorociri nu ar avea loc.
Deviaţii-sexual n-ar fi ieşit din
bîrlog pe străzi. S.U.A. şi-a
permis să sfideze România
creştină, trimiţîndu-ne un am-
basador gay, împreună cu
mizeriile aferente, care s-au
înmulţit necontrolat, precum
aceşti dereglaţi. De fapt cum
se înmulţesc ei, cînd sînt
anormali? Ăştia trebuie trataţi
şi reeducaţi. Au nevoie de un
preot să le scoată diavolul din
ei. Dacă îi duci la un psiholog,
îi dă şi psihologul cu libertăţile
lor false, produs al unei
imaginaţii bolnave. O bună
parte a presei suflă şi ea în
dosul acestor posedaţi care
maculează societatea umană.

Pînă în anii ’70,
tratatele de psihiatrie şi codifi-
carea internaţională a bolilor
(I.C.D.) conţineau diagnosticul
de boală numit „homosexuali-
tate”, fiind trecut la capitolul
„deviaţii sexuale”. Homosexu-

alii americani, extrem de
numeroşi, pentru că din Amer-
ica au plecat astfel de nenoro-
ciri în toată lumea, prin lobby
politic şi presiuni non-
ştiinţifice, au determinat
Asociaţia Psihiatrilor din
S.U.A. să elimine diagnosticul
„homosexualitate” din tratatele
de psihiatrie. Ca şi cum, la
presiunea străzii, am decide
acum că nu mai există diabet
sau tuberculoză. Odată cu
eliminarea politică a diagnos-
ticului de „homosexualitate” a
dispărut şi tratamentul. Nu
există orientarea sexuală, ci o
propagandă pseudo-ştiinţifică
machiavelică. Cu ce se ocupă
deviaţii sub plapumă e anor-
malitatea lor, sînt liberi s-o ac-
ceseze cum vor, dar la ei
acasă, nu în demonstraţii pub-
lice, într-o comunitate
normală, într-o ţară emina-
mente creştină. Din partea
Guvernului Orban de două
parale cerem măsuri drastice
de stopare a infestării
populaţiei creştine cu microbii
Lesbian, Gay, Bisexual şi
Transgender, Queer+…
(L.G.B.T.Q.+)., la fel ca în
Rusia creştină şi în Israel. Re-
cent, autorităţile de la
Ierusalim au dat jos de pe
clădirea Ambasadei S.U.A. un
banner uriaș prin care se cel-
ebra luna iunie ca luna Gay
Pride, prilej cu care vice-pri-
marul oraşului, Arieh King, a
declarat: „Oricine încearcă să
pângărească Orașul Sfânt
Ierusalim trebuie oprit. Fie că
vorbim de un israelian și cu
atât mai mult de un oaspete la
noi în oraş. […] municipali-
tatea să se mişte rapid şi efi-
cient pentru a curăţa această
mizerie din oraşul nostru”.
Deci, dacă oamenii întregi la
minte vor, pot! Legalizarea
căsătoriei între „bipezi” de
acelaşi sex, e o sinucidere a
rasei umane, iar adopţia de
copii de către asemenea cu-
pluri de rătăciţi este un act
criminal asupra viitorului aces-
tor copii!

Cum să înveţe
generaţiile tinere bunul simţ,
morala creştină, dacă mass-
media şi Ministerul Educaţiei
le servesc educaţie sexuală
pe pîine? Dacă refuzi acest
lucru şi te declari pentru per-
petuarea filonului sănătos al
naţiei române creştine, eşti
transformat în duşmanul mul-
ticulturalismului nefast, un ăla
care nu înţelege faptul că am
fost băgaţi în Europa, deşi sîn-
tem acolo de cînd lumea, iar
capetele noa-stre luminate au
civilizat cultura Europei..

●



Firea românilor 3

100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon

Vasile
Lenchințan

EEnorme greşeli în
România privind abordarea
problemei retrocedărilor către
biserici maghiare, din pe-
rioada interbelică până astăzi

Și astăzi, unele cer-
curi maghiare sunt pe altă
cale… De exemplu, o
problemă foarte gravă este
cea a administrării corecte,
drepte şi echitabile a
fenomenului retrocedărilor
către bisericile maghiare.
Memorandiştii români de la
1892 (vezi foto) s-au plâns
împăratului de la Viena că ofi-
cialii maghiari au îndepărtat
pe români, treptat, de la
bunurile publice. Într-adevăr,
era o realitate zguduitoare să
nu se mai atribuie românilor
partea lor de venituri din fon-
duri publice, pentru a-şi
acoperi şi ei atâtea lipsuri
dureroase în epocă. Nu s-a
cerut explicaţii atunci din
partea Vienei, mai mult, Mem-
orandul românilor din Transil-
vania şi Ungaria a fost plasat
spre rezolvare Budapestei,
care ştim cum a rezolvat, în
loc să ceară explicaţii pentru
a îndrepta lucrurile, au pus
sub acuzare pe memorandişti
şi i-au închis la Vaţ (Vac) şi
Seghedin (Szeged).

Vine Marea Unire de
la 1 Decembrie 1918, apoi
Tratatul de la Trianon din 4
iunie 1920, dar fondurile sau
fundaţiile publice la care s-au
referit, desigur, memorandiştii,
continuau să fie administrate
de maghiari prin Statusul Ro-
mano-Catolic din Transilva-
nia, excluzând, în continuare,
pe români de la beneficiile
acestora. Mai mult, o mare
parte a terenurilor au fost ex-
propriate şi sume imense a în-
casat Statusul de la statul
român în calitate de „propri-
etar”. Marele patriot Onisifor
Ghibu, profesor universitar la
Cluj, are meritul de a fi atras
primul atenţia asupra acestei
uriaşe nedreptăţi şi deturnări
de fonduri din istoria Transil-
vaniei, încercând să obţină
Fondul de Studii pe seama
Universităţii din Cluj.

Marile fonduri sau
fundaţii instituite de
împărăteasa Maria Tereza
pentru Transilvania, şi anume
Fondul de Studii, Fondul de
Burse şi Fondul de Religie,
deturnate de Statusul Ro-
mano Catolic din Transilvania
în scopuri pur maghiare, elim-
inând pe români de la ben-
eficiile lor, aveau în total, în
anul 1911 – fără a pune în cal-
cul numeroasele palate
şcolare şi clădiri numeroase
de închiriat – o suprafaţă
totală de 27 266 iugăre
cadastrale (15 688 ha) teren
arabil, păduri şi păşuni, în
localităţi din Transilvania, în
principal în Cluj, precum
Domeniul Cluj-Mănăştur. Cum
s-a abordat problema acestor
fonduri în perioada
interbelică? Total greşit.

Maghiari din conducerea Sta-
tusului sus-amintit au spus că
sunt fonduri religioase ro-
mano-catolice, fapt total
neadevărat, ele fiind instituite
de stat, din fonduri de stat, dar
nu exclusiv pe seama ro-
mano-catolicilor sau a catoli-

cilor de rit latin. Cele fondate
de statul austriac pentru Un-
garia, similare celor din Tran-
silvania, au fost administrate
doar de statul ungar, de la
fondarea lor, în 1773, până la
anul 1948. În România, o
greşeală enormă a fost că
prin Concordatul României cu
Vaticanul din 1927, ratificat în
1929 şi prin Acordul de la
Roma din 1932, a fost implicat
Sfântul Scaun în problema
administrării fondurilor, de-
sigur nu în problema
proprietăţii lor, care aparţinea
fondului/fundaţiei. În anul
1948 a fost însă denunţate
Concordatul şi acordurile ulte-
rioare dintre România şi Vati-
can. Greşeala profesorului
Onisifor Ghibu a fost că a pre-
luat mitologia maghiară a
dreptului de patronat al
regelui Ungariei asupra bis-
ericii romano-catolice
maghiare pentru a arăta că
acest drept ar reveni, după
1918 şi după Trianon, asupra
regelui României, bazându-se
pe această cale de preluare a
Fondului de Studii. Cercetări
recente ale istoricului Şerban
Turcuş în arhivele Vaticanului
demonstrează clar că regele
Ungariei Ştefan cel Sfânt nu a
avut niciodată şi nici nu putea
avea drept de patronat asupra
Bisericii Catolice ungare,
aceasta fiind una din marile
mituri mincinoase ale Un-
gariei.

S-au găsit documente
care desființează juridic și
ecleziastic conceptul imaginar
de regat apostolic maghiar. Şi
aşa statul român a intentat
proces împotriva Statusului
sus-amintit în 1933, pe
temeiuri juridice greşite, Tri-
bunalul Cluj a preluat greşelile
profesorului Ghibu. Universi-
tatea din Cluj a câştigat în
primă instanţă, dar apoi Sta-
tusul a făcut recurs, cu unele
argumente solide dar şi cu al-
tele foarte abile, dar deloc
juste, şi partea românească a
pierdut procesul, nicio avere a
Fondului de Studii nu a
revenit Universităţii din Cluj. A
greşit Tribunalul Cluj argu-
mentând că Fondul de Studii
a fost donaţie făcută expres
“Universităţii din Cluj”, în
1581, de principele Ştefan

Bathory, care era şi rege al
Poloniei. Niciun rost nu a avut
să se raporteze la acel act,
aserţiune total inutilă,
deoarece toate bunurile
iezuiţilor au fost etatizate în
1773 de către împărăteasa
Maria Tereza, deci de aici tre-

buia pornit, de la faptul că fon-
durile/fundaţiile au fost
înfiinţate din averea publică a
statului, indiferent de unde
proveneau aceste averi, adică
de la iezuiţi. Ele erau deja bun
al statului austriac. În recurs,
Statusul Romano-Catolic
Ardelean afirmă că în proces
s-au violat mai multe legi,
printre care, culmea, Appro-
batae Constitutiones, “care
asigură bisericei catolice, pre-
cum şi fondurilor şi
fundaţiunilor ei o situaţie de
drept specială”. A fost, de-
sigur, o sfidare adresată
românilor, să apeleze la o
constituţie medievală care a
asuprit pe români secole la
rând şi i-a scos înafara
oricăror drepturi politice şi ju-
ridice. Recursul a indus în
eroare şi prin afirmaţia că ven-
iturile Fondului de Studii au
fost întrebuinţate pentru
instituţii de educaţie „cu car-
acter făţiş şi incontestabil de
rit latin”, ignorând pe catolicii
români de rit grec, şterşi
printr-un condei de la drepturi.

În recurs se
recunoaşte că fondurile simi-
lare instituite de Maria Tereza
pentru Ungaria au fost admin-
istrate de statul ungar. Cele
din Transilvania au fost ad-
ministrate de statul Transil-
vaniei istorice din 1773 până
la 1867, când împăratul le-a
dat în administrare Statusului
sus-amintit şi când a început
de fapt deturnarea averilor
acestora, treptat, în scopuri
pur maghiare. Se mai
recunoaşte că fondurile n-au
fost trecute în cartea funciară
pe seama Statusului, ca pro-
prietar. A fost, aşadar, o
greşeală enormă şi cu proce-
sul din 1933 de la Cluj, care a
frânat rezolvarea justă a prob-
lemei averilor marilor fonduri
tereziene. După cel de-al
Doilea Război Mondial, Sta-
tusul a donat comuniştilor
clădiri enorme care au fost
pentru închiriat, proprietatea
fondurilor tereziene, iar statul
a etatizat palatele liceelor
mari ale Transilvaniei, foste
proprietatea numitelor fonduri,
apoi şi terenurile lor au fost
etatizate. Vine Revoluţia din
decembrie 1989 şi începe
Retrocedariada în România.

Episcopia Romano-Catolică
de Alba Iulia aduce instanţelor
administrative şi judecătoreşti
documente ale cărţilor fun-
ciare, în care figurează clar
proprietar fondurile sus-am-
intite, revendicând deja,
abuziv şi ilegal, proprietatea
asupra acestora. Statul
român, extrem de “generos”,
datorită inconştienţei celor
care se ocupau cu
retrocedările, a împroprietărit
masiv Episcopia Romano-
Catolică de Alba Iulia cu
palatele unor licee, elevii
românii fiind alungaţi imediat
din aceste clădiri, construite
exclusiv din bani publici şi nu
din cei ai Episcopiei de Rit
Latin de Alba Iulia, palate din
Miercurea Ciuc, Odorheiu Se-
cuiesc, Cluj-Napoca etc.

A fost o greşeală
enormă a statului român, nici
măcar statul ungar nu a re-
cunoscut proprietatea Sta-
tusului sus-amintit sau a
numitei Episcopii asupra fon-
durilor tereziene, iată că statul
român le schimbă propri-
etatea şi acordă în mod ilegal
altcuiva dreptul de propri-
etate, mai mult, acum, din
2005 începând, statul român,
din bani publici, plăteşte chirii
enorme noilor proprietari. S-a
ajuns astfel ca statul român
să legifereze deja dreptul
maghiar de a exclude pe
români de la beneficiile fon-
durilor tereziene, fapt pentru
care s-au plâns memorandiştii
români la 1892.

Cum au reacţionat
românii, societatea civilă, int-
electualii la aceste nedreptăţi
şi greşeli flagrante? Universi-
tatea din Cluj, de pe timpul
rectorului Marga, când se
făceau aceste „retrocedări”,
adică falsuri şi ilegalităţi
grosolane, a reacţionat tactic,
adică nu s-a implicat să le
clarifice. Au curs însă nu-
meroase teorii şi plângeri în
mass-media din partea unor
“specialişti”, astfel că bietul
cetăţean obişnuit a fost com-
plet zăpăcit. S-a vorbit con-
tinuu, cu rost şi fără rost, de
optanţii unguri care acum vin
să ceară înapoi pământul şi
statul român plăteşte acum
despăgubiri din nou, chiar de
trei-patru ori aceluiaşi propri-
etar, că peste patru tone de
aur ar fi dat România în urma
procesului optanţilor etc.

Tot astfel de mesaje
au apărut în spaţiul public, de
românul obişnuit se crucea,
iar autorităţile statului tăceau,
în loc să intervină cu docu-
mente reale în această
problemă extrem de serioasă,
în care era vorba, la urma
urmei, de onoarea şi demni-
tatea României. Realitatea
era că se retroceda masiv
unor grofi care nu erau
optanţi, dar unii dintre ei au
comis ostilităţi şi chiar au fost
responsabili de atrocităţi în cel
de-al Doilea Război Mondial,
cazul criminalului de război
Wass Albert, condamnat la
moarte în contumacie de Tri-
bunalul Poporulului din Cluj în

1946, a grofului de la
Treznea, dar nu numai. Ei au
fugit după război din România
şi averea lor a fost
administrată de Comisia pen-
tru Administrarea şi
Supravegherea Bunurilor In-
amice şi nu s-au întors în cei
patru ani 1945-1948 când
puteau să-şi revendice propri-
etatea dacă demonstrau că n-
au comis ilegalităţi şi crime în
perioada războiului.

Astăzi vin de pe
aiurea urmaşi de-ai acestora,
statul român „generos” le
retrocedează averile, aceştia
le vând imediat şi adio, statul
român este înşelat groaznic
pentru că încompetenţii legis-
latori români nu au impus o
clauză ca timp de cel puţin
zece sau treizeci de ani cel
căruia i se retrocedează imo-
bilul să nu aibă dreptul să-l
vândă. Deci aici e problema
mare, nu vânturarea proble-
mei optanţilor, care trebuie
explicată caz cu caz, dacă s-
au întâmplat asemenea
retrocedări, nu generalizată.
Apoi, în problema fondurilor
tereziene s-au ivit iarăşi
numeroşi „specialişti” care au
copiat masiv din Onisifor
Ghibu, şi nu partea bună,
excelentă a cercetărilor mare-
lui Profesor, ci greşelile cu
dreptul de patronat al regelui
României etc.

„Specialiştii” spuneau
că prin Tratatul de la Trianon
toate clădirile revin statului
român. Desigur că prin
Tratatul de la Trianon doar
clădirile foste ale statului
ungar reveneau statului
român şi nu toate de-a valma.
Şi aşa cetăţeanul român a
fost bulversat de către
„specialişti”, iar statul român şi
justiţia română erau
legat/legată la ochi de partea
maghiară, nu pentru a decide
imparţial, ci pentru a nu vedea
adevărul şi pentru a dispune
extrem de nedrept şi de arbi-
trar în problema
retrocedărilor, jignind profund
memoria istorică a românilor
transilvăneni.

Să revenim la idealul
enunţat la început, în care
cred, de stabilire a unor relaţii
frumoase şi armonioase cu
maghiarii de la noi şi cu cei
din Ungaria. Şi aceasta numai
dacă statul român are oameni
competenţi în problema
retrocedărilor, care să descu-
rajeze orice pretenţii necin-
stite, fie chiar şi din partea
unor capi ai bisericilor, să aibă
un înalt profesionalism care
să poată aduce lumină,
adevăr, dreptate, fermitate şi
chiar spirit creştinesc, dacă se
poate, în această problemă
gravă.)

●
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Ioan Aurel
Pop

SS ă r b ă t o r i r i l e ,
aniversările și comemorările
fac parte din viața cotidiană a
popoarelor civilizate. Ne
gândim și la înfrângeri, așa
cum ne gândim și la victorii, le
readucem pe toate, din când în
când, în memorie, fiindcă din
toate avem de învățat. Există
regimuri politice și popoare
care accentuează tragediile,
precum sunt altele care
glorifică împlinirile. Românii nu
s-au gândit niciodată cu prea
multă insistență la nereușitele
lor istorice – și au fost destule
de-a lungul vremii! – preferând
amintirea, uneori prea
apăsată, a victoriilor. Poate să
se reflecte în această atitudine
și câte ceva din firea noastră
de popor latin. Vecinii sârbi, de
exemplu, dimpotrivă, au făcut
din tragica bătălie de la
Kossovopolje, din 1389 (în
urma căreia turcii au luat
inițiativa în regiune), un mo-
ment de referință pentru identi-
tatea lor națională și un simbol
al sacrificiului pentru credință.
Vecinii unguri augăsit cu cale
să considere anumite înfrân-
geri situate de-a lungul isto-
rieilor drept evenimente
memorabile sau chiar sărbători
naționale: Epoca Modernă în-
cepe, de exemplu, în istoria
ungurilor, în1526, odată cu
„dezastrul” de la Mohács; 15
martie 1848 (când s-a decis,
între altele, „unirea Transil-
vaniei cu Ungaria”) marchează
gloria unei revoluții pierdute;
23 octombrie 1956 este ziua
altei revoluții înăbușite în
sânge,de data aceasta de tan-
curile sovietice; 4
iunie1920este ziua „catastro-
fei” de la Trianon etc. În ultima
vreme tot auzim de numele de
Trianon, legat de semnarea,în
urmă cu un secol, a unui tratat
de pace. La finele Primului
Război Mondial, s-a încheiat
câte un tratat de pace de către
toate puterile învingătoare la
un loc cu fiecare dintre statele
învinse luate separat. De
aceea, în anii 1919-1920, s-au
semnat la Paris și în împre-
jurimi cinci documente care
puneau capăt oficial războiului.
Tratatul de la Trianoneste ul-
timul din seria celor cinci. Se
cheamă așa după numele
palatului numit Marele Trianon,
de lângă somptuosul Ver-
sailles. Dacă nu se semna
acolo acest tratat dintre puter-
ile aliate și asociate și Ungaria,
probabil că puțini români ar fi
auzit de Trianon. Documentul
regla toate problemele dintre
învingători și Ungaria, care, la
declanșarea războiului, nu fus-
ese subiect de drept
internațional. De fapt, pentru
prima oară după circa o
jumătate de mileniu (1541-
1920), Ungaria redevenea 
o țară independentă,
recunoscută oficial ca atare
tocmai prin acest înscris.
Tratatul consfințea, între multe
alte lucruri, desprinderea din
teritoriul Ungariei istorice („Un-
garia coroanei Sfântului
Ștefan”) a tuturor teritoriilor

(țări, provincii) în care ungurii
erau minoritari sub aspect de-
mografic. Aceste teritorii erau,
în principal, Croațiași Voivod-
ina, SlovaciașiTransilvania,
care au fost recunoscute ca
făcând parte dinRegatul Sâr-
bilor, Croaților și Slovenilor,
Cehoslovacia și, respectiv,
România. Prin aceste decizii
(și prin cele ale Tratatului de la
Saint Germain), „Ungaria
istorică” pierdea în favoarea
populațiilor majoritare, care-și
deciseseră destinul în 1918,
camdouă treimi din teritoriu.
Acest document, ale cărui
prevederi sunt valide, în gen-
eral, și astăzi, este prezentat
de propaganda maghiară drept
„cea mai mare nedreptate
istorică făcută de către marile
puteri occidentale Ungariei-
eterne, stăpâna Bazinului
Carpatic”. De aceea, mulți
maghiari văd în Tratatul de la
Trianon momentul destrămării
Ungariei, în urma „răpirii”de
către marile puteri a „provinci-
ilor sale istorice”, anume Tran-
silvania, Slovacia, Croația etc.

Care este realitatea?
Mulți spun astăzi, în plin rela-
tivism, că adevărul este așa
cum îl vede fiecare („adevărul
semnificație”), ceea ceeste,
însă, evident, lipsit de
consistență logică. Când vor-
bim despre noua arhitectură a
Europei Centrale și de Sud-Est
de după Primul Război Mon-
dial, este obligatoriu să facem
distincție între realitățile de fapt
și cele de drept. De fapt, toată
ordinea veche a regiunii s-a
prăbușit în anul 1918, când au
căzut patru imperii și s-au for-
mat noi state ori s-au întregital
tele, după criterii etnice și
naționale. Cauza acestei
imense schimbări a fost, fără
îndoială, lupta de emancipare
națională a popoarelor,
declanșată în secolul al XVIII-
lea și ajunsă la apogeu în „sec-
olul naționalităților” și la anii
1900. Ocazia schimbării imi-
nente a fost, fără îndoială,
războiul mondial, „marele
război”, care a favorizat îm-
plinirea voinței popoarelor, pe
fondul înfrângerii Puterilor
Centrale. De drept, noua or-
dine a fost acceptată în anii
1919-1920, prin pomenitele
tratate de pace. Pentru români,
cehi, slovaci, croați etc., mo-
mentul culminant al
schimbărilor a fost toamna an-
ului 1918. Tratatul de la Tri-
anon înseamnă pentru aceste
popoare doar desăvârșirea
procesului, prin consfințirea
internațională a unei realități
preexistente. În viziunea aces-
tor popoare, nu marile puteri
au creat România Întregită,
Slovacia (în cadrul Cehoslova-
ciei) șiCroația (în cadrul Re-
gatului Sârbilor, Croaților și
Slovenilor), ci chiar popoarele
respective, prin elitele lor, în
urma mișcărilor de emancipare
națională. Este clar pentru
oricine că nu Trianonul a
hotărât destrămarea Imperiului
Austro-Ungar, ci chiar
națiunilecare nu au mai vrut să
trăiască în „închisoarea
popoarelor”. Pentru români,
Tratatul de la Trianon nu are
cum să fie considerat drept

înfăptuitor al unirii Transilvaniei
cu România, din moment ce
acest document a oficializat
doar, în plan internațional, o re-
alitate mai veche. Unirea
provinciilor românești, inclusiv
a Transilvaniei,cu România nu
s-a făcut în urma tratatelor
încheiate de învingători cu
statele învinse (prin urmare,
nici în urma Trianonului), ci
datorită mișcării de emanci-
pare națională, culminate cu
deciziile luate la Chișinău,
Cernăuți și Alba Iulia. Tratatul
de la Trianon nu a hotărât
unirea Transilvaniei cu Româ-
nia, ci doar a consfințit în plan
internațional actul înfăptuit de
români în 1918. Frontierele
României Întregite nu au fost
recunoscute doar la Trianon, ci
și la Saint-Germain (granița de
nord-esta României, cu Polo-
nia), Neuilly-sur-Seine (granița
de sud-est, cuBulgaria; astfel,
pentru români, Trianonul este
doar un episod juridic, legat de
granițade vesta României(este
drept, extrem de importantă),
din epopeea Marii Uniri.În
consecință, acțiunile organi-
zate de România la cei o sută
de ani trecuți de la semnarea
Tratatului de la Trianonse
corelează, în general, cu ace-
lea ale țărilor și popoarelor
eliberate la 1918 de sub
dominația austro-ungară. Este
bine ca aceste acțiuni să se
refere la recunoașterea
internațională ale deciziilor
popoarelor, la noua arhitectură
europeană de după Marele
Război, care nu este decizia
Marilor Puteri; acestea din
urmă nu au făcut decât să
recunoască actele popoarelor
eliberate. Aceste popoare din
vecinătatea României au
învățat să nu fie la remorca
ofensivei ungare, să nu
răspundă mereu și punctual
provocărilor venite de la Bu-
dapesta. Argumentele princi-
pale ale Ungariei împotriva
Trianonului erau bazate, la
1920, pe dreptul istoric, pe
dreptul sabiei, pe „misiunea
civilizatoare a maghiarilor în
Bazinul Carpatic”. Dealtminteri,
în anumite documente orches-
trate de cercuri oficioaseale
Budapestei, se iterează și
astăzi ideea rasistă că, la
1920, marile puteri occidentale
au dat Transilvania, „perla Re-
gatului Ungariei” pe 
mâna „necivilizatei Românii
balcanice”. Argumentele
României, Slovaciei, Croației
etc. se centrează pe etnia
majorității populației, pe de-
cizia majorității populației, pe
dreptul popoarelor de a-și
hotărî singure soarta (principiul
autodeterminării popoarelor,
susținut și impus de S.U.A. prin
președintele Woodrow Wil-
son). După cum se vede, este
vorba despre două viziuni
complet diferite. În dreptul
internațional, nici la 1919-
1920și nici acum, argumentele
Ungariei nu au validitate, nu
fac parte din arsenalul
democrației și nu au fost re-
cunoscute de către comuni-
tatea internațională. Poziția
Ungariei este singulară,
izolată, pe când poziția
României este împărtășită de

mai mulți actori în cadrul
configurației internaționale.
Deciziile de recunoaștere a
noilor state și a celor întregite
la 1918 au fost revalidate (în
mare măsură) după Al Doilea
Război Mondial, apoi la
Conferința de la Helsinki
(1975) și apoi după căderea
Cortinei de Fier. Pentru noi,
pentru români, este dureros că
au rămas în vigoare urmările
Pactului Ribbentrop-Molotov
(încheiat la 23 august1939),
care, deși a fost denunțat, pro-
duce, în continuare, efecte.
Dar acest fapt grav nu are
legătură cu Trianonul. Granița
de vest a României cu Un-
garia, cu excepția episodului
din 1940-1944 (petrecută în
timpul unui regim totalitar fas-
cist, condamnat de toate
instanțele internaționale), a
rămas de un secol
neschimbată, fiind
consideratăexpresia relațiilor
democratice și a principiilor
internaționale de conviețuire
pașnică.Unirea Transilvaniei
cu România nu a fost actul
unei elite(deși elita l-a votat), ci
un act democratic cu caracter
plebiscitar: 1228 de delegați,
aleși și numiți din partea
unităților administrativ-teritori-
ale, partidelor politice, biseri-
cilor, asociațiilor profesionale,
femeilor, studenților etc., au
votat la 1Decembrie 1918 nu
doar în numele lor individual, ci
și al milioanelor de români care
le-au delegat dreptul 
de vot, prin documente 
de încredințare, numite
„credenționale” (publicate re-
cent, în cele opt volume ale
lucrării monumentale numite
„Construind Unirea cea Mare”,
elaborate de Universitatea
„Babeș-Bolyai”). Prin urmare,
un vot exprimat la Alba Iulia
este votul a zeci și sute de
români, iar toate cele 1228 de
voturi reprezintă, de fapt,
poziția tuturor românilor tran-
silvani. După orice război, ori-
unde și oricând în lume, au fost
învinși și învingători. Întot-
deauna, învinșii au fost
pedepsiți, iar învingătorii au
decis soarta țărilor din zona lor
de acțiune. Însă, pentru prima
oară în istorie, învingătorii din
Primul Război Mondial au fost
obligați să țină seama, în
proporție covârșitoare, de
voința popoarelor implicate.
Învinșii, ca întotdeauna, au
avut frustrările și suferințele lor,
dar, în cazul special al poporu-
lui maghiar, o parte din elită
(cea de extracție nobiliară)a
cultivat mentalitatea de victimă
obligată să se răzbune. În
consecință, tot ceea ce face
România legat de centenarul
Trianonului trebuie să fie
detașat de contingent, trebuie
tratat fără înverșunare și în-
cadrat în contextul general de
recunoaștere a noii arhitecturi
a Europei prin sistemul de
tratate de la Paris (Versailles,
Saint Germain, Neuilly-sur-
Seine, Trianon și Sèvres) din
1919-1920. România de la
1918 s-a legitimat în lume, iar
legitimarea au făcut-o
instanțele internaționale de
atunci și au repetat-o mereu
cele care au urmat, până

astăzi.Istoria este interpretată
diferit de către diferitele
popoare. Românii, polonezii,
cehii, slovacii, croații, litu-
anienii, letonii, estonienii și
mulți alți europeni celebrează
tratatele de pace de la Paris
tocmai fiindcă acestea au ac-
ceptat deciziile popoarelor de
formare a noilor state
naționaleși federale, pe ruinele
imperiilor german, austro-
ungar, țarist și otoman. Este
drept că aceste realități noi au
fost acceptate de către puterile
aliate și asociate, învingătoare
în cadrul Primului Război Mon-
dial. Dar așa s-a întâmplat de
când este lumea.De-acum un
secol și până astăzi, alte de-
cizii cu putere juridică
internațională au confirmat –în
linii mari –tratatele din anii
1919-1920 și existența statelor
naționale din regiune, așa că
orice discuție nostalgică de-
spre vechi imperii și state
multinaționale devine caducă.
Mai ales că astăzi, statele și
popoarele din fosta „Europă de
Răsărit” comunistă militează
pentru integrarea cât mai
deplină în Uniunea Europeană.
Sau, mai exact, în viziunea
României, așa ar trebui să
facă.Între pozițiile oficiale ale
Ungariei și României este o
diferență de accent, dar ac-
centul este grav. România
vede noul eșichier politic-teri-
torial al Europei Centrale ca
parte a unui proces înfăptuit de
popoare (1918) și legitimat de
marile puteri (1919-1920), pe
când Ungaria vede doar legiti-
marea și doar momentul 1920,
neglijând complet rolul
popoarelor. Evident, Tratatul
de la Trianon are importanța sa
internațională și națională greu
de estimat și imposibil de min-
imalizat: el a legitimat voința
dreaptă a poporului român și
ne-a întărit în plan internațional
o moștenire scumpă.
Popoarele cărora li s-a re-
cunoscut dreptatea istorică
prin tratatul de la Trianon au
cuvânt să-l apere și să-i
susțină justețea, din moment
ce toate tratatele internaționale
care i-au urmat l-au confirmat.
Cu alte cuvinte, cu excepția im-
periului rusesc(care s-a refăcut
mereu în diferite forme), toate
celelalte imperii destrămate de
popoare în 1918, au rămas
doar o amintire istorică. În
schimb, statele polonezilor,
românilor, cehilor, slovacilor,
croaților, lituanienilor, letonilor,
estonilor etc., create, recreate,
întregite sau renăscute după
Primul Război Mondial, au
rămas și dăinuie și astăzi. În
consecință, prima noastră
menire este să ducem mai de-
parte moștenirea lăsată de
acei mari bărbați de stat
și„părinți ai patriei” care au
construit deciziile de la
Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia
și care au făcut posibil Tri-
anonul. Este bine să medităm
din când în când asupra aces-
tei moșteniri și să nu ne
întrebăm atât – ca să
parafrazez o mare conștiință a
lumii –ce ne-a dat nouă țara,
cât ce i-am dat noi țării.

●
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Întâiul, dar și cel din urmă, tratat de capitulare a României…Întâiul, dar și cel din urmă, tratat de capitulare a României…

Cezar Adonis
Mihalache

ÎÎntâiul, în mod ofi-
cial… Pentru că felurite
vânzări, trădări, cedări
mișelești s-au tot făcut în
acești 30 de ani… În aceste
decenii ce au consemnat
doar o istorie politică a in-
teresului, o istorie de clan,
de fățărnicii, de frustrări, de
ură, o istorie neagră a pig-
meilor, epigonilor, detracto-
rilor, scursurilor, leprelor și
cozilor de topor… Și am tot
consemnat „capitulări”, de la
cedările în fața pretențiilor
maghiaro-secuiești, capete
de pumnal unguresc, la cele
legate de drepturile noastre
de a ne rosti și 
rostui Demnitatea, Identi-
tatea, Onoarea…

Acum însă ar fi pen-
tru întâia oară când o capit-
ulare, fie și (încă) nenumită
așa, ar putea fi consemnată
oficial, iscălită cu un
nedemn „pentru” de larvele
de aici ale mușuroiului bu-
dapestan, și parafată cu sig-
iliul unui Trianon răzbunat și
„recuperat” de către Un-
garia. Ar fi cel din dintâi
tratat de capitulare; dar și ul-
timul… Ultimul al unui stat

Național, Unitar, Indivizibil…
O capitulare a unei nelupte,
a unui război neeroic, a unei
nepăsări și lașități, a unui
confort și a unei distanțări
de noi, de istoria noastră, de
trecutul nostru, de efigiile de
panteon, de jertfele atâtor
generații, a unei negări a
propriului rost pe pământul
secat de venetici de sân-
gele, onoarea, demnitatea
ce ne-au ținut ființa laolaltă
atâtea milenii.

Și ce poate fi mai
umilitor, dacă umilința va
mai conta măcar cât o
lacrimă, vărsată, poate, la
un colț de ghișeu în
așteptarea rândului la im-
pozitarea „nefericirii” și
„neșanselor” noastre, decât
„generozitatea” acelora în
fața cărora am capitulat,
verb pe care îl vom scrie ca
epitaf al gloriei generațiilor
trecute, ce poate fi mai
batjocoritor, dară, decât a
ajunge să ne scriem singuri,
după dictare, condițiile
„capitulării”.

Cu asta va rămâne
în istorie ministrul nostru de
externe… Cu marea reușită
de a ne fi pus pe hârtie
condițiile impuse de afară…
Un „afară” ce va deveni
eticheta unui popor ajuns la

morga indiferenței sale…
Practic, cel mai bun negoci-
ator pe probleme externe
chiar (ne-)a „negociat”… Și
va consemna pesemne
„opera” vieții lui: cedarea
unui neam cu tot cu istoria
lui. Dar, oare, cât de înda-
torat trebuie să fii pentru a
ține cu propria mână pistolul
veneticilor la tâmpla națiunii
tale? Sau, devenind sluga
unor venetici împăunați cu
aere de națiune, a unui hun-
garism huliganic, pentru el
nu mai contează toate aces-
tea?

Cât de nemernic să
fii, nenorocit de ură în pro-
pria-și ură, pentru a cerși
bunăvoința Ungariei de a te
lăsa să scrii, ba, după
dictare chiar!, planul intruzi-
unii financiare și economie
dorite de Budapesta în
Transilvaniei, ministrul nos-
tru de „externe”, Aurescu
Bogdan, solicitând omo-
logului ungar un „proiect de
acord” pentru un tratat bilat-
eral (!) „privind programele
economice desfăşurate în
România”. Pentru a da,
așadar, o formă scrisă,
oficială, acelor mizerii ce
trebuiau stârpite, la nevoie,
cu tancurile și tunurile pe
linia graniței!…

Iar imbecilitatea
acestor pigmei, doar asta le
depășește lipsa de onoare,
este atât de mare încât, nu
doar că recunosc existența
unei acțiuni de acaparare a
Transilvaniei, dar cerșesc în
genunchi un acord scris și
parafat! Și este poate pen-
tru întâia oară când o țară
vânată, mezată, aflată în
pragul raptului economic,
pre teritorial, cere să își
scrie singură predarea, pen-
tru că despre asta este
vorba, despre capitularea
unei Națiuni… În loc de o
declarație oficială a Parla-
mentului, de condamnare a
intruziunii Ungariei, de
punere în aplicare a unor
mecanisme de stoparea a
felului în care Budapesta și-
a plantat sâmburii de otravă
sub fiecare cărămidă, sub
fiecare fundație, sub fiecare
bornă și aproape sub
fiecare piatră din Transilva-
nia, Aurescu Bogdan vrea o
ratificare a acordului de
cedare în fața Budapestei
chiar în Parlamentul
României.

Dar cum mai poți
respira netrebnicule aerul
țării după o asemenea
malversațiune? Cum mai
poți privi cerul Patriei? Cum

mai poți călca pe pământul
strămoșesc pe care îl vinzi
pentru a rămâne, nici măcar
o piatră, nici măcar un bolo-
van cu impresie de bornă pe
firul timpul, ci un scârbavnic
fir de nisip ce va fi risipit
înainte ca tușul vânzării să
se fi uscat?…

Or, ne mai
revoltăm?… Sau doar
ridicăm sprâncenele a mi-
rare și apăsăm firav pe
taste, curând fără diacrit-
icele limbii noastre, at-
ingându-le tot mai ușor
pentru a nu deranja care
cumva descălecarea
ungurească, fără a mai
avea nici măcar curajul unui
rând, ci, poate, doar loc
pentru un „emoticon”
înlăcrimat…

●
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Ionuț
Țene

ÎÎn ultimii ani,
universităţile din ţară noastră s-
au pliat pe programa unor
universităţi occidentale, care
au trădat sau eludat ştiinţa şi
educaţia în favoarea propa-
gandei, ideologiei şi activismu-
lui totalitar de extremă stângă.
Asistăm din 1968 în Occident
la o denaturare a educaţiei uni-
versitare, care devine o isa-
gogie şi imagologie a
neo-marxismului, nişte centre
de producţie de activişti şi
propagandişti, nu de
specialişti. Filosofia lui Marx,
Sartre sau Marcuse au sădit în
universităţile occidentale fer-
mentul mediocrităţii, propagan-
dei şi ideologiei, devenind
producători de activişti
robotizaţi doar pe cultura urii
de clasă, decât pe dragostea
faţă de ştiinţă, cultură şi artă,
de formare de cetăţeni integraţi
progresului educaţional şi
mondial. Se observă deja o
decadenţă universitară în cen-
trele occidentale, care prin pro-
grame stipendiate inoculează
acest stil pseudo-educaţional
spre universităţile româneşti,
renăscând vechea interogaţie
maioresciană a „formelor fără
fond”. Universităţile româneşti
încep să creeze componente şi
compartimente care nu au
nicio legătură cu ştiinţa, cultura
sau arta, ci cu doar propa-
ganda, ideologia şi activismul
deconstructivist, devenind
unităţi de producţie şi de pro-
dus şomeri tineri, care nu-şi

găsesc un loc de muncă sau în
societate, căzând astfel pradă
anarhismului şi urii de clasă
sau de rasă. E de remarcat că
există profesori clujeni şi
bucureşteni care trag un sem-
nal de alarmă faţă de transfor-
marea universităţilor româneşti
în centre de propagandă sau
doar în hosting-uri şi softuri
digitale fără personalitate, un
fel de obiective obturate de
realităţile socio-culturale.
Universităţile îşi asumă
benevol o atitudine de retenţie
a bibliografiei oficializante, de
excludere a tot ce nu este în
canoanele limitării noii
„revoluţii culturale”. Ideea
troţkistă a revoluţiei perma-
nente a subţiat fundamentele
valorice ale universităţilor occi-
dentale. Nu mai primează val-
oarea, ci propaganda. Notele
se dau pe criterii ideologice ca
în anii 1950, nu pe bună şi
corecta asimilare a ştiinţei.
Profesorul clujean Adrian Pa-
pahagi contrază politizarea
ideologică a conducerii UBB.

„Studiile zise de gen
sunt o impostură intelectuală,
care a înlocuit materii serioase
în universități. Ideologia de gen
e sexo-marxism, resentiment,
perversitate și reducerea sau
instrumentarea ideologică a
studiilor umaniste: am obosit
să explic asta. Nu sunt pentru
interdicții, nu consider că există
studii tabu, iar universitățile n-
au decât să se autodistrugă și
să devină școli de activiști ai
ideologiei stângiste, dacă asta
vor. Câtă vreme funcționează
pe banii statului, e totuși cam
ipocrit să se plângă că statul

reglementează diverse chestii.
De pildă, nu sunt permise dis-
cipline care ar studia 
teze rasiste (superioritatea
intelectuală a membrilor unei
rase sau a alteia, de pildă). La
fel, se pot interzice conținuturi
considerate nocive care, din-
colo de orice adevăr științific, le
explică tinerilor că, dacă așa
vor, bărbații sunt femei sau te
miri ce altceva. De asemenea,
statul reglementează materii și
aprobă linii de studiu. Când ai
redus latina la o oră pe
săptămână în clasa a VIII-a, ai
decis practic dispariția latinei
din învățământul secundar, cu
repercusiuni în cel universitar.
Școala nu e independentă de
nimic (socialiștii ar trebui să fie
primii care să știe asta, că tot
ne predică ei dominația so-
cialului), ci e teren perpetuu de
luptă politică și intelectuală
(sau ideologică, în termenii
stângii). Acum: eu aș vrea
numai școli private, libere să
predea ce doresc, fără nicio re-
glementare statală, ale căror
diplome să valoreze exact atât
cât valorează tinerii care le
posedă. Mi-ar plăcea mult să
predau într-un colegiu mic și
selectiv, axat pe studiul marilor
cărți, dar el nu există în Româ-
nia, fiindcă nu avem o clasă de
mijloc suficient de bogată și de
rafinată ca să susțină așa
ceva. Cum însă predau într-o
mare universitate, îmi văd de
treaba mea: filologia
medievală și studiul câtorva
mari autori din secolele VI-
XVII. Nu îmi mai fac mari iluzii
privind mersul lumii: mențin
doar aprinsă candela vechiului

tip de erudiție, în caz că mai
vrea cineva să-și ia lumina de
aici”, este de părere Adrian Pa-
pahagi. Un alt profesor, de
data aceasta din Bucureşti
trage un semnal de alarmă faţă
de facultăţile de ştiinţe politice,
care se transformă într-un fel
de centre de propagandă şi
ideologie, în maniera Acade-
miei „Ştefan Gheorghiu” a
PCR. Cătălin Avramescu,
arată că nu toate cadrele di-
dactice împărtășesc opinia
conducerii instituției privind
ideologizarea universitară în
dauna libertăţii şi constituţiei.
”Aceste „programe” sunt o
rușine pentru spațiul universi-
tar. Nu e de mirare că după ce
a introdus asemenea făcături,
Universitatea București a căzut
peste 300 de locuri în topurile
universităților. Asemenea „cur-
suri” nu trebuiau niciodată
acreditate…

„Masteratele” despre
„identitatea de gen” nu sunt
altceva decât exerciții în
pseudo-știință, delir ideologic
combinat cu viziuni de tipul
Baba Vanga. Aceste „pro-
grame” sunt o rușine pentru
spațiul universitar. Nu e de mi-
rare că după ce a introdus
asemenea făcături, Universi-
tatea București a căzut peste
300 de locuri în topurile
universităților. Asemenea „cur-
suri” nu trebuiau niciodată
acreditate.Pe ușa facultății la
care predau scrie Științe
Politice. De ani de zile acolo se
fac cursuri de „egalitate de
șanse” și altele asemenea,
fără nici o legătură cu dome-
niul. S-au scos, la trei mâini,

din programă, cursuri funda-
mentale de teorie politică,
politică comparată, istorie
politică și istoria ideilor politice,
filozofie politică, etică, etc.
Avem absolvenți care nu au
deschis o carte din autorii cla-
sici.Suficient. Este cazul să
revenim la normalitate”. Drep-
tul la diferenţă este interzis în
univerităţi? Contează acum
doar un punct de vedere care
cenzurează pe toate celelalte?
Aceste semnale de alarmă
sunt anticorpii unui organism
infectat de propagandă, ide-
ologie, activism politic 
din cadrul universităţilor
româneşti, care se prăbuşesc
în clasamentele globale pentru
că nu reuşesc să facă diferenţa
între cunoaştere şi agitaţie,
între valoare şi non-valoare,
între creaţie şi vid.
Universităţile româneşti nu pot
deveni laboratoare sau
pepiniere de activişti agitaţi şi
inculţi, care nu-şi găsesc locul
într-o societate modernă 
şi progresistă. Cenzura
ideologică frânează creativi-
tatea şi libertatea universitară,
fapt care produce în timp o
prăbuşire a ierarhiilor valorice
şi a educaţiei generale, o
distopie ca în Cambodgia lui
Pol Pot, China maoistă sau
Cuba lui Castro, cu consecinţe
dezastruoase pentru evoluţia
civilizaţiei şi democraţiei.
Educaţia nu este apanajul ide-
ologiei şi propagandei promo-
vate, instrumente folosite în
general de cei mediocri, care
nu reuşesc să înţeleagă epis-
temologia.
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