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„Am făcut şi eu paşi 

pe nisipul eternităţii..” 

- C. Brâncuși
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Principiile necivice ale politicianului „procivic”!Principiile necivice ale politicianului „procivic”!

Cezar 
Adonis Mihalache

PParcă am fi
blestemați! Să avem de-a
face doar cu politicieni
frustați și vanitoși. Person-
aje ce se consideră cu mult
peste noi, ceilalți, prostimea
ale(r)gătoarea, ei rez-
ervându-și dreptul de a-și
respecta propriile convin-
geri. Nouă ne cer să
mergem la vot! Ei și-au rez-
ervat însă „autoritatea” de a

boicota alegeriile pentru că
au... principii, iar calitatea de
politician le dă dreptul de a-
și respecta „principiile” chiar
când este vorba de știrbirea
interesului civic al celorlalți.
Al nostru. Pentru că ei,
politicienii, nu sunt parte a
interesului nostru. Ar fi prea
decadent pentru ei să fie
parte a maselor, nu?! La ei
interesul civic se confundă
cu propriul interes. Dacă nu
se mai suprapun, își rezervă
dreptul de a-și respecta pro-
priile „principii”. Adică, de a
șterge în dosul urnei de vot
cu partea noastră de civism!

Cristian Diaconescu
părea un personaj care ar
putea lupta din interiorul sis-
temului pentru interesul nos-
tru „civic”. Sau măcar și
pentru partea noastră de in-
teres. Dar felia de infatuare
pe care mușcat-o din mărul
(politic) al Elenei pare a i se
fi oprit între presupusul al-
truism civic pus în slujba
noastră, și orgoliul unui nar-
cisism prezidențial. Iar
otrava infatuării i-a dezlegat,
pentru o clipă, frâiele
nemulțumirilor. Nu cele de-
sprinse din exercițiul de
revoltă față de sistem, ci
frustarea posibilei neșansei
de afirmare.

Este adevărat, Cristi
Diaconescu avea oricum

șanse infime în cursa pentru
Cotroceni. Dar nu pentru
„marea finală” intra în cursă.
Ci pentru a contribui, alături
de ceilalți candidați, la
diminuarea șanselor lui Vic-
tor Ponta de a trage cortina
socialismului peste țară și
creșterea șanselor candi-
datului dreptei în turul al
doilea. Dar, coborât dintr-un
turn de fildeș, Cristi Dia-
conescu pare a fi realizat
abia acum că este un sim-
plu jolly-jocker în turul întâi.
Un jocheu menit să maxi-

mizeze șansele candidatului
dreptei. Iar trezirea din visul
alergătorului de unul singur
pare a-l fi revoltat atât de
rău că ne-a pălmuit pe noi,
ceilalți, dându-ne peste
obraz cu interesul nostru
civic cu tot!

Și ne-a muștruluit:
dacă nu va intra în turul al
doilea, el își va urma propri-
ile principii. Pe care trebuie
să le respecte pentru că, nu-
i așa?!, le are... Și nu va mai
merge la vot în cel de al
doilea tur! Curat Caragiale,
ne-a trântit-o în farfurie cu
sictir politic: „Dacă nu intru
în turul doi la prezidenţiale,
probabil că nu mă mai duc
la vot!”

Și este de departe
cea mai elocventă imagine
a respectului pe care ni-l
poartă politicianul român.
Care face apel la civismul
nostru, dar care, având pro-
priile principii, „pe care tre-
buie să și le respecte”, ne
dă peste bot cu nejertfa lui
civică. Și este o coloană de
cauciuc definitorie pentru
majoritatea candidaților...
Căci, scopul lor personal
primează interesului nostru
civic, dar noi nu carecumva
să ne permitem să clamăm
propriul nostru interes
„civic”. Acela de a nu mai
merge să-i votăm pe ei,

acești clovni ai civismului de
mahala politică.

Prin această
declarație, Cisti Diaconescu
s-a așezat în rândul impos-
torilor procivici. În rândul
politicenilor care, una spun,
alta fac în numele „principi-
ilor” lor. Iar dacă Victor
Ponta a exersat șefia unei
campanii electorale pentru
un candidat pe care, per-
sonal, nu l-a votat, alegând
„dușmanul” (dar măcar a
votat!), Cristi Diaconescu nu
mai voiește nici măcar să ne

onoreze cu votul lui dacă
nu-și regăsește numele pe
buletinul de vot și în turul al
doilea! Or, dacă va continua
cu astfel de declarații infan-
tile, Cristi Diaconescu s-ar
putea să nu mai intre nici
măcar în turul întâi al
alegerilor prezidențiale!
Pentru că, pentru a ajunge
printre candidații, trebui să
renunțe la anumite principii,
având nevoie de suportul
formațiunii sale. Adică mi-
marea interesului civic pen-
tru membrii PMP-ului până
când aceștia îi vor fi strâns
listele necesare...

P.S.:

„Principiile lui”?! Dar
unde le-a găsit? Nu cumva
la Cotroceni? Căci prea
seamănă cu îndemnurile
Băselului din vremea în care
președintele ne cerea să
stăm acasă, să nu mergem
la vot! Sau a încurcat Elena
bilețele cu îndemnuri pentru
electorat? Și, de fapt, de
acum chiar că ar sta mai
bine acasă... Că nu se știe
de îi mai încape semnul
ipocriziei pe buletinul de vot!

●

Disprețul și umilința…Disprețul și umilința…

Viorel
Sandu

ZZilele acestea am văzut
încă o dată, dacă mai era
nevoie, dispreţul şi umilinţa la
care suntem supuşi, zilnic, de
către oligarhii politici. Partidele
se întrec în demagogie şi
prostie, înşelând pe fata acest
popor, această naţiune. Se fac
şi se desfac alianţe, fuziuni de
găşti şi grupuri de partide şi de
interese, se atacă reciproc unii
lideri, oferind un spectacol de
circ, demn de toată milă…
Aceleaşi personaje sinistre care
bântuie politica românească de
un sfert de veac, se dau în
spectacol, într-o reprezentaţie
gratuită şi jalnică, în faţa unui
public adept al acestor specta-
cole, fani şi fanatici ai acestor
impostori publici. Figuri de tristă
amintire, nici nu se gândesc să
părăsească scena circului, ci
dau show-uri după show-uri, tul-
burând apele şi mintea năucă şi
apatică a omului de rând,
făcându-i pe unii contestatari iar
pe alţii adepţii acestor torţionari
ai României de azi. Dezastrul
apocaliptic este şi mai mare
când ne gândim cu stupoare că
nimeni şi nimic nu-i mai poate
împiedica pe aceşti monştri sac-
rii ai jafului naţional…. Că este
Blaga, Videanu, Macovei, An-
tonescu, Voiculescu, Tăriceanu,
Băsescu, Ponta, sau Dragnea,
Negoiță, Boc, Flutur, Hunor,
Predoiu, Stolojan sau alte per-
sonaje ale dezastrului naţional,
care prezidează şi poluează po-
litica românească de ani şi ani
încât ai convingerea că avem
marele noroc că aceşti „oameni”
sunt în fruntea politicii! Că doar
aceştia, bine înfipţi în scaunele
lor, reprezintă crema
intelectualităţii româneşti fără de
care statul ar dispărea definitiv
de pe harta Europei…

Care este marele avan-
taj şi marele merit că aceşti „oa-
meni” se află la cârma politicii
româneşti? Pentru ce sunt pro-
movate an de an, candidatură
de candidatură, aceste person-
aje? Poate pentru vânzările
resurselor energetice? Poate
pentru vânzarea petrolului şi a
gazelor naturale? Pentru vân-
zarea aurului? Pentru vânzarea
economiei naţionale la fier
vechi? A flotei maritime? A CFR-
ului? Pentru desfiinţarea a mil-
ioane de locuri de muncă?
Pentru desfiinţarea culturii
naţionale? Pentru desfiinţarea
agriculturii româneşti? Sau pen-
tru devalorizarea şi ţinerea mon-
edei naţionale sub control? A
preţurilor la nivel european? A
salariilor de mizerie şi a taxelor
şi impozitelor exorbitante? Pen-
tru alungarea românilor din pro-
pria țară în căutarea unui loc de
muncă decent plătit? Or, pentru
ce să-i mai votăm pe aceiaşi!?
Pentru ce? Pentru ce aceiaşi

omniprezenţi şi omnipotenţi la
toate candidaturile electorale?
Nu am văzut la aceştia decentă,
bun simţ, moderaţie şi
cumpătare. Nu am văzut, o
propunere şi o promulgare pen-
tru reducerea numărului de can-
didaturi per candidat. Una, cel
mult două, în cazuri speciale şi
excepţionale! Nu am văzut o
propunere şi o promulgare pen-
tru interzicerea migraţiei politice
de la un partid la altul! Nu am
văzut măcar o propunere de in-
terzicere a numirilor în funcţii pe
criterii de partid (sau de clientelă
de partid), ci doar prin „evalu-
area” politică a candidaţilor. Am
văzut în schimb doar o Ligă a
Partidelor care îşi dispută „cam-
pionatul” întocmai ca în fotbal,
cu blaturi peste blaturi şi aranja-
mente la masă verde şi de
culise. Am văzut şi spectatori
înghesuiţi în tribune asistând la
acest spectacol jalnic şi plătind
preţul asistentei lor la acest joc
unde noi toţi suntem perdanţi,
fie că asistăm impasibili, fie că
suntem suporterii unora sau al-
tora dintre echipe (găşti). Rezul-
tatul este acelaşi, decontarea
facturilor o facem noi prostimea
cască-gură la acest spectacol
grotesc…

Acum, cârcotaşii şi su-
porterii oligarhilor mă vor con-
testa spunând că nu toţi au
devalizat şi jefuit tara, că mă las
manipulat şi eu… Dar răspunsul
meu este clar, dragi Tovarăşi, şi
se bazează pe faptele celor
care au dat cu oistea-n gard de
mii de ori, spunând doar „Par-
don, aşa-i în politică!”.

Nu merge aşa! Cei care
au fost la putere, ajung în
opoziţie, iar cei din opoziţie
ajung la putere! Apoi, se acuză
reciproc în bâlciul politic de pe
la TV, în fata prostimii, iar după
spectacol se întâlnesc la o
șuietă şi împart cozonacul! Din
păcate, sunt unul dintre mil-
ioanele de fraieri care a simţit şi
simte pe propria-i piele, şi în
propriul buzunar, ce înseamnă
dezmăţul oligarhilor de partid în
cei 25 de ani fatidici pentru ţară!

Unde este opoziţia
reală, palpabilă, faţă de aceşti
oligarhi? Există, dar lipseşte cu
desăvârşire! Şi atunci de ce ne
mai mirăm că sunt astfel de
anomalii şi absurdităţi în Statul
Oligarhic Roman?! Să ne
mulţumim cu ce primim,
atunci… Cu sistemul actual de
educaţie, cu lipsa locurilor de
muncă în ţară şi prost plătite, cu
economia subterană înflori-
toare, cu drumurile pline de
gropi, cu sistemul de sănătate
publică muribund, cu asistența
socială jalnică, cu o justiţie
ineficientă, cu o administraţie
publică haotică şi păguboasa,
cu un viitor incert şi sumbru pen-
tru noi toţi.

Trăiască, atunci, oli-
garhia de partid!

●
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Combaterea ereziilor și a prozelitismului sectarCombaterea ereziilor și a prozelitismului sectar

Radu
Iacoboaie

„U„Un aspect important
neglijat de ierarhia Bisericii
Ortodoxe Române în ultimul
deceniu, mai ales după
alegerea lui Daniel Ciobotea
ca Patriarh al României în
2007 este combaterea erezi-
ilor și a prozelitismului sectar
în rândul credincioșilor
ortodocși. Nu știu dacă ați ob-
servat poate faptul că există
totuși foarte puține cărți, re-
viste, articole, conferințe etc.,
care abordează această
mare problemă cu care se
confruntă Biserica Lui Hristos.
La Trinitas (TV și radio), care
sunt vocea Patriarhiei, nu se
vorbește deloc despre
această provocare. Explicația
acestei tăceri condamnabile
înaintea Lui Dumnezeu? Dia-
logul între confesiuni, de-
sigur… Să nu fie atinsă nici
pan-erezia ecumenismului…
Să nu fie deranjată cumva
nici erezia francmasonică…

Ne mai miră atunci de
ce tot mai mulți români, mai
ales dintre cei nevoiași cad în
plasa sectarilor și slăbește
credința ortodoxă? Pentru că
aceștia le oferă ajutor mate-
rial și consiliere spirituală. De
ce nu-i sprijină Biserica
Ortodoxă Română și statul
român în loc să se preocupe
excesiv de construirea unor
imense catedrale în marile
orașe sau ziduri? Când sunt
zeci de mii de familii de
români cu mulți copii, care se
zbat zi de zi doar ca să
supraviețuiască și nu le
întinde nimeni o mână de aju-
tor… Am auzit pe unii preoți la
Trinitas spunând chiar, că
rolul Bisericii nu este activi-
tatea caritabilă. Îndeamnă pe
credincioși să facă milostenie,
dar ei înșiși se exclud…

Monahul Teodot de la
mănăstirea Petru Vodă
spunea într-unul dintre inter-
viuri, că primii care îl vor primi
pe antihrist vor fi Martorii lui
Iehova și să fim atenți când
vom auzi de un guvern mon-
dial, pentru că el va fi condus
de către antihrist. Și, în para-
lel cu alte acțiuni de
anvergură mondială precum
efectuarea plății prin carduri
electronice (inclusiv a salari-
ilor și pensiilor), instituirea
monedei virtuale electronice
(bitcoin) care va elimina banii
cash, impunerea actelor bio-
metrice în multe state ale
lumii, unii dintre români au
avut surprinderea să
găsească acasă la intrare sau
au primit pe stradă ori prin
alte modalități, care mai de
care mai pragmatice, pliante
de la secta Martorii lui Iehova
cu o invitație la un congres, în
care se va vorbi despre UN
GUVERN MONDIAL!… Mai
mult decât atât, se sugerează
în acest pliant prin câteva
întrebări legate de acest gu-
vern, că AVEM NEVOIE DE
UN GUVERN MONDIAL, că

ESTE CHIAR POSIBILĂ
ÎNFIINȚAREA UNUI ASTFEL
DE GUVERN și de ce nu,
ridică deja problema
competenței celui care să-l
conducă… Iată cum se
lucrează fărădelegea, treptat,
nu dintr-odată, ci șerpește.
Ori, noi știm foarte bine, că
atunci când vom auzi că a
apărut un guvern mondial ofi-
cial, vom fi siguri că a apărut
și antihrist, cel care îl va con-
duce… Iar un guvern mondial
înseamnă și DESFIINȚAREA
STATELOR ȘI TRANSFOR-
MAREA LOR ÎN SIMPLE
PROVINCII…

Întrucât se specifică,
că la congrese vor fi prezenți
misionari și delegați
internaționali, în cele trei zile
(25-27 iulie 2014) la Sala
Polivalentă din Botoșani, de-
ducem că acest congres este
unul internațional și a fost
inițiat de către conducerea
sectei din străinătate, de forul
conducător al acesteia din
SUA, care și-a propus să facă
,,evanghelizarea” în masă a
românilor. De ce tocmai la
Botoșani? Pentru că este o
zonă a țării mai săracă și ide-
ologiile prind pe un astfel de
teren (vezi comunismul)…

Se precizează încă
de la început în invitație că
este vorba despre un ,,dis-
curs biblic încurajator”, care
se numește ,,NOUL
CONDUCĂTOR AL
PĂMÂNTULUI: CINE ESTE
CU ADEVĂRAT COMPE-
TENT?” Păi, am mai avut
vreun conducător al
pământului, ca să fim întrebați
dacă ne dorim unul nou?
Chestia cu ,,Cine este cu
adevărat competent?”, pentru
a deveni liderul omenirii, sună
cam de genul emisiunii glob-
alizante ,,Mari români”, care
nu cred că a mai fost
continuată cum se urmărea
inițial cu o emisiune-concurs
,,Cel mai mare pământean”.
Cum să ne punem noi oare
această problemă și între-
bare, dacă NOI NU NE
DORIM UN LIDER AL
OMENIRII ȘI UN GUVERN
MONDIAL?

Redau textual din pli-
ant: ,,Tema congresului este:
Continuați să căutați mai întâi
Regatul lui Dumnezeu!
Aceasta se bazează pe cu-
vintele lui Isus din Matei 6:33.
DIN PROGRAM: Două
drame, una modernă, iar alta
având la bază o relatare
biblică, vor scoate în evidență
aspecte practice pentru zilele
noastre… CINE POATE
ASISTA? Oricine dorește. In-
trarea este liberă; nu se face
colectă.” Observăm încă de la
început, în ce hal s-a ajuns să
se răstălmăcească îndemnul
Mântuitorului: ,,Căutați mai
întâi Împărăția lui Dumnezeu
și toate vi se vor adăuga
vouă.” Apoi, hula adusă Mân-
tuitorului Iisus Hristos prin
scrierea greșită a numelui
Său (Isus, care în traducere
din ebraică înseamnă măgar).

Apoi, ademenirea publicului
cu două piese de teatru, care
să fie atractive și interesante
tocmai pentru ,,aspectele
practice” ale acestora… Sub-
linierea faptului că poate
asista oricine dorește este de-
sigur de natură să stimuleze
curiozitatea pentru evenimen-
tul ,,cultural”. Mai sunt lansate
la urmă invitația lecturării
broșurii ,,O veste bună din
partea lui Dumnezeu” (?!),
precum și auto-invitația pen-
tru un ,,studiu biblic gratuit la
domiciliu”… Foarte intere-
sant! Apoi, se indică și un site
pe internet: http://www.jw.org.
Revista acestei secte – ,,Tur-
nul de veghe” se laudă în
primul rând cu longevitatea ei,
din anul 1879 încoace. Ea
,,anunță vestea bună că, în
curând, Regatul ceresc al lui
Dumnezeu va pune capăt
răutății și va transforma
pământul într-un paradis”.
Paradis pe pământ?! Nu era
și visul comunismului? Ei cred
că paradisul pierdut înaintea
izgonirii protopărinților Adam
și Eva va fi restabilit pe
pâmânt… Și mai au profeția
că ,,înainte ca Regatul să
preia în mod deplin controlul,
asupra omenirii se vor abate
necazuri, cum ar fi războaie și
cutremure.” (din revista Tur-
nul de veghe, 1 octombrie
2013, pag.6).

Tot în această revistă,
Martorii lui Iehova Îl văd pe
Hristos ca pe ,,un om perfect,
care a ascultat tot timpul de
Dumnezeu.” Mare erezie și
blasfemie totodată! Masonii și
ateii Îl consideră la fel, un pro-
fet sau un om excepțional,
negându-i dumnezeirea…
Așa cum și monofiziții susțin
că Hristos a avut doar o
singură fire… PRIN
ACEASTA, EI NEAGĂ DUM-
NEZEIREA ȘI ÎNTRUPAREA
FIULUI LUI DUMNEZEU! EI
NU CRED ÎN ÎNVIEREA LUI
HRISTOS. EI SUNT ALIAȚII
ȘI SLUGILE EVREILOR
SIONIȘTI CARE ÎL
AȘTEAPTĂ ÎNCĂ PE MESIA
LOR, ANTIHRISTUL. De
aceea, sunt convins că
această sectă este condusă
de masoneria din SUA. Și mai
există o precizare importantă
care ne spune că: ,,Această
publicație nu se
comercializează. Ea este
distribuită în cadrul unei
lucrări mondiale de instruire
biblică, susținute prin donații.”
Este clar acum pentru cine
lucrează ei? Mai observăm că
această revistă pune un de-
osebit accent pe articolele
ușoare, de factură laică, fără
tentă religioasă, precum
găsim în atâtea reviste pentru
femei… Aceasta înseamnă
că ea se adresează în special
femeilor, care sunt mai ușor
de racolat în cadrul Martorilor
lui Iehova, datorită exploatării
slăbiciunilor și sensibilității lor
și că această sectă este cu
totul în afara creștinismului…

Vorbind despre
sectanți, un cercetător al

fenomenului ne spune în
acest sens: ,,Trebuie spus că
mijloacele, formele de aca-
parare a conştiinţelor prin
prozelitism şi de menţinere a
acestora în comunitate sunt
deosebit de moderne şi, în
acelaşi timp, sunt exploatate
cu multă abilitate senti-
mentele omeneşti, afectivi-
tatea.” (Diac. P. I. David,
Călăuză creştină – sectolo-
gie. Pentru cunoaşterea şi
apărarea dreptei credinţe în
faţa prozelitismului sectant,
Ed. Episcopiei Argeşului,
Curtea de Argeş, 1994). În lu-
crarea monumentală
,,Călăuză în credința
ortodoxă” (Ed. Episcopiei Ro-
manului, 2000, pp.51-540),
părintele arhimandrit Ilie
Cleopa ne spune astfel:
,,Martorii lui Iehova sau
studenţii în Biblie, zis şi
milenişti sau Russelişti, este
una din cele mai periculoase
secte care acţionează şi în
ţara noastră. Adepţii ei s-au
numit „Russelişti”, după nu-
mele întemeietorului;
„Milenişti”, ca unii care
răspândesc învăţătura despre
„mileniu”, sau „Studenţii în
Biblie”, ca unii ce ar studia
mai serios decât ceilalţi Biblia
şi în fine „Martorii lui Iehova”,
ca singurii martori ai lui
Iehova. Întemeietorul sectei
lor a fost Carol Russel, com-
erciant din America, născut la
Pitsburg, statul Pennsylvania,
în 1852, din părinţi irlandezi,
prezbiterieni, emigranţi în
America. Ajungând în contact
cu adventiştii, ei s-au molipsit
de învăţăturile acestora de-
spre inexistenţa iadului şi de-
spre apropiata a doua venire
a Domnului pentru aşezarea
împărăţiei de 1000 de ani pe
pământ. […] La noi în ţară,
iehoviştii au pătruns mai întâi
prin mijlocirea unor unguri în
Ardeal. Prin 1920, un român
din America, Ioan B. Sima,
molipsit de doctrina „marto-
rilor”, este trimis în România
ca să organizeze secta.
Neobţinând nici aprobarea
necesară, o organizează pe
baze comerciale, înfiinţând la
Cluj casa de editură „Viaţa”.
Însă în 1927, convins că
iehoviştii – sub masca
religioasă – tind spre
anarhism, părăseşte secta,
demascându-i toate planurile.
Încercările iehoviştilor ameri-
cani de a-l împăca rămân
zadarnice. Conducerea sectei
o iau nişte unguri, iar propa-
ganda şi-o susţin prin revista
„Turnul de veghe” şi prin alte
reviste şi broşuri fără de
autor, fără indicarea datei, ed-
iturii etc. La adunările lor
cântă din cartea „Imnurile zo-
rilor mileniului”.

Învăţăturile specifice
iehoviştilor sunt: a)
Cunoaşterea exactă a datei
venirii a doua; b) Mileniul –
împărăţia lui Hristos de o mie
de ani; c) Nu există suflet ne-
muritor, omul neavând suflet,
ci fiind suflet (adică fiinţă vie,
sufletul nefiind altceva decât

viaţa); deci nu există ne-
murire. Învierea este un dar
deosebit al lui Dumnezeu dat
celor aleşi ai Săi; d) Nu există
iad şi chinuri veşnice;
păcătoşii la înviere vor fi
nimiciţi; învierea va fi o
restaurare sau o restabilire la
loc a lucrurilor, aşa cum le-a
făcut Dumnezeu la început;
e) Sfântul Duh nu este o
persoană a dumnezeirii, ci
numai o energie a Tatălui –
deci nu există Sfânta Treime;
f) Iisus Hristos este o creatură
a lui Dumnezeu pe pământ.
El a fost numai om şi ca om a
murit pe cruce pentru tot-
deauna; g) Nu există nici o
sărbătoare.

Celelalte rătăciri sunt
comune cu ale altor sectari,
având mai multe puncte co-
mune cu adventiştii.

În anul 1961 a apărut
propria lor traducere a Bibliei
în limba engleză, în care îşi
introduc ereziile lor; cea mai
grosolană fiind aceea că Iisus
Hristos nu este Dumnezeu, ci
una din creaturi. Această
organizaţie sectară a devenit
una din cele mai bogate din
lume. Scopul fundamental al
iehoviştilor este de a aduce
cât mai mulţi oameni în „sin-
gurul adăpost”, care este
secta lor. De aceea ei umblă
din casă în casă ca să-i de-
termine pe oameni să intre în
secta lor, împărţindu-le din
belşug publicaţiile Societăţii
„Turnul de veghe”.

Sub masca unei
organizaţii religioase se as-
cunde una din cele mai mari
întreprinderi economice
bazate pe o îngrozitoare ex-
ploatare a credulităţii
adepţilor săi, transformaţi
printr-o strategie bine pusă la
punct, în fiinţe fără voinţă pro-
prie, care execută orice
dispoziţii sau ordine primite
de sus, cu un fanatism rar în-
tâlnit şi foarte periculos. Este
suficient să amintim că după
credinţa „Martorilor lui
Iehova”, orice organizaţie în
afară de cea a lor este
satanică.

Cât despre convin-
gerile lor religioase, acestea
sunt atât de rătăcite faţă de
dogmele creştine, încât cu
greu ar putea cineva să-i
recunoască fie şi caracterul
de sectă creştină. Aceasta
pentru că „Martorii lui Iehova”
resping principalele învăţături
şi practici ale credinţei. După
ei Iisus Hristos este o
creatură a lui Dumnezeu pe
pământ. El n-ar fi înviat, ci în
locul lui ar fi înviat
Arhanghelul Mihail. Resping
Biserica, preoţii, icoanele,
sfinţii, crucea. Nu au un cult
propriu-zis, acesta fiind în-
locuit de răspândirea pro-
duselor Societăţii „Turnul de
veghe”.

●



4 Tichia de politician

Povara românismului...Povara românismului...

George
Petrovai

SSuntem români şi ar
trebui ca-n orice timp şi-n
orice loc să dovedim prin
gândire, atitudine, vorbe şi
fapte că suntem vrednici de
acest nume, întrucât el ne
conferă identitate, altfel
spus poziţie clară şi
indiscutabilă în istoria
omenirii şi între semeni. Mă
rog, este lesne de presupus
că aşa gândeau şi de
asemenea sentimente
înălţătoare se lăsau
călăuziţi străbunii noştri de
mai departe şi de mai
aproape, adică toţi aceia
care nu pregetau să fac scut
din piepturile lor pentru a-şi
apăra „sărăcia, şi nevoile, şi
neamul”. Căci luptând pen-
tru apărarea gliei străbune
de poftele de înavuţire ale
străinilor hrăpăreţi şi cruzi,
ei cei mulţi demonstrau tu-
turor nepoftiţilor purtaţi de
vânturile istoriei că – prin
trudă şi continuitate –
legăturile lor cu pământul
dătător de hrană şi veşnică
odihnă devin aidoma
legăturilor indestructibile
dintre o mamă iubitoare şi
fiii săi preaplecaţi, idee
generoasă pe care semeţii
vulturi romani au sorbit-o din
apele tulburi ale religiilor
precreştine (osirianismul,

isismul, mithraismul,
metroacismul, dionisianis-
mul, orfismul), pentru ca
după îngenuncherea Daciei,
păsările imperiale să o pi-
cure în sângele locuitorilor
statornici de pe aceste me-
leaguri…

Dar iată că ne este
dat să vedem cum românis-
mul a ajuns o povară mult
prea grea pentru majori-
tatea românilor din aceste
vremuri de interminabilă
tranziţie de la ceva mon-
struos prin consecvenţa cu
care erau întrebuinţate de
către vechiul regim mecan-
ismele de nivelare şi ster-
ilizare intelectuală, înspre
ceva năucitor de amăgitor,
precum luminiţa de la
capătul tunelului, luminiţă
care pe parcursul campaniei
electorale are darul să
însufleţească feţele hâite
ale tuturor mâncătorilor de
rahat şi să focalizeze
speranţele alegătorilor, pen-
tru ca îndată după ce s-au
văzut cu sacii în căruţa
scârţâitoare a puterii,
guvernanţii să facă tot ce le
stă în putinţă fie pentru
îndepărtarea ei până la fron-
tiera cu viitoarea campanie,
fie pentru completa ei stin-
gere. Căci taman acest unic
şi mare adevăr îl conţine şi
abecedarul democraţiei
noastre postdecembriste
atunci când glăsuieşte de-

spre politicienii politruci şi
despre faptele lor de
pomină: Sint ut sunt aut non
sint (Să fie toate cum sunt
sau să nu mai fie).

Prea puţini români ai
zilelor noastre au habar de
faptul că, ne informează dis-
tinsul istoric Neagu Djuvara
în O scurtă istorie a
românilor, “România este
singura ţară din Europa, în
afară de ţările mici, al cărei
sentiment naţional este ex-
clusiv întemeiat pe limbă”,
că în vechime prin limbă se
înţelegea neam sau popor,
respectiv că România (chiar
acest nume ilustru ce
găzduieşte în variantă nord-
dunăreană numele eternei
Rome), precum şi limba
română s-au afirmat pînă la
parametrii deplinei
consacrări în lume printr-o
suită de împrejurări favora-
bile care ţin mai degrabă de
miracol decât de un noroc
întâmplător.

Limba română la
rândul ei s-a descotorosit de
balastul grecismelor şi tur-
cismelor, s-a îmbogăţit şi
modernizat prin împrumuturi
masive din franceză 
(grosul neologismelor), într-
o măsură mult mai mică prin
tranzitări şi împrumuturi din
italină (altă limbă romanică
foarte apropiată de română)
sau direct din latină, pentru
ca îndată după aceea prin

operele marilor noştri artişti
ai cuvântului (Eminescu în
primul rând), ea să se
impună în cultura
europeană şi universală ca
un formidabil vehicul al noii
culturi române, o cultură
caracterizată printr-un
adorabil echilibru între
tradiţie şi modernism. Prin
urmare, concluzionează
Neagu Djuvara, marea cul-
tura română a avut nevoie
doar de două generaţii pen-
tru a se racorda la cultura
occidentală („Iată, ne spune
istoricul, un fenomen care
ţine de miracol!”), pe când
marea cultură rusă – după
occidentalizarea decretată
de ţarul Petru cel Mare prin
ucaz în anul 1700 – a trebuit
să aştepte circa 120 de ani
ca Puşkin să-şi afirme ge-
niul în poezie şi cam 150 de
ani ca Gogol, Turgheniev,
Dostoievski şi Tolstoi să-şi
scrie capodoperele…

Ocupaţi până peste
cap ba cu afacerile (în gen-
eral) suspecte din ţară, ba
cu slugăritul în străinătate,
românii nu catadicsesc să-
şi mai bată capul cu fleacuri
precum istoria României şi
a limbii naţiei care i-a
zămislit. De altminteri,
ajunşi în străinătate din di-
verse motive şi pe diferite
căi (cei puţini au fugit în tim-
pul bolşevismului, grosul a
plecat legal după Decem-

brie ’89), mulţi dintre românii
strămutaţi se simt atât de
confortabil în noile medii,
încât nu numai că s-au
hotărât să rămână până la
moarte în ţările ce i-au
adoptat, dar – fără a lua
câtuşi de puţin aminte la ex-
emplul multimilenar oferit de
evrei, care rămân evrei ori-
unde ar vieţui în lumea asta
largă – ei refuză să
vorbească româneşte chiar
de la a doua generaţie!

Drept este că nici
guvernanţii postdecembrişti
n-au depus eforturile tre-
buincioase pentru întărirea
raporturilor dintre diaporă şi
ţara-mamă. Măcar aşa ca
pe la alte case fost comu-
niste (unguri, polonezi),
unde relaţiile de acest gen
se cultivă cu grijă şi dăruire
de ani şi ani, ceea ce
înseamnă de decenii. Dar
cum românii ţin să fie origi-
nali în toate cele („în NATO
unşi ca plătitori/ şi-n Europa
manglitori…”), nu puteau să
se dezmintă la acest gingaş
capitol şi să procedeze alt-
minteri de cum le dictează
ceasul rău şi destinul lor
poznaş. 

●

Țara-abator…Țara-abator…

Al. Stănciulescu
Bârda

SScade populația,
scade! Numărul a coborât sub
douăzeci de milioane, iar în
urmă cu un sfert de veac se
apropia de douăzeci și trei!
Populația îmbătrânește și se
stinge ușor-ușor. Ici-colea auzi
de câte un nou născut, în timp
ce listele morților sunt kilomet-
rice. Trec luni de zile și nu văd
o femeie gravidă. Toate sunt
siluete, tinere și frumoase! Rar
mai vezi și câte una bătrână,
cu părul alb! Nu! Toate sunt
numai sub treizeci de ani, după
cum le arată părul, fardurile,
portul. Satele, aceste rezer-
voare de populație ale țării de
altădată, sunt tot mai tăcute,
tot mai triste sau pe cale de
dispariție. Se închid școlile din
lipsă de copii, nu se mai aude
gălăgia și strigătele de
altădată, când până târziu în
noapte copiii se jucau. Se
pune problema că într-un viitor
destul de apropiat, fondurile de
pensii se vor epuiza, fiindcă
numărul cotizanților este tot
mai mic, în timp ce beneficiarii
sunt tot mai mulți!

Situația nu este
specifică numai țării noastre, ci
Europei întregi. Un continent
îmbătrânit, un continent care a
fost leagănul culturii și
civilizației lumii întregi a scăpat
frâiele în acest domeniu.
Populația locală, europeană,

îmbătrânește și se
împuținează de la an la an, în
timp ce valuri-valuri de asiatici
și africani o înlocuiesc. După
două mii de ani de creștinism,
Europa a devenit continentul
cu cele mai multe și mai grave
probleme de morală. Fluturând
flamura libertății și a drepturilor
omului, Europa a devenit pro-
pria sa victimă. Patimi de care
altădată nici nu se făcea vor-
bire au ajuns azi să fie legal-
izate în multe state europene,
făcând din continentul nostru
patria destrăbălării și a des-
frâului. Continentul Atlantida a
dispărut când a ajuns pe o
anumită treaptă de dezvoltare
tehnologică, după cum se
spune, dispariția ei semănând
mai mult cu o sinucidere. Eu-
ropa se sinucide ușor-ușor, zi
de zi, tocmai prin politica ei
aberantă privind ,,libertățile” in-
dividului. Sute de ani au încer-
cat musulmanii să cucerească
Europa cu sabia și n-au reușit.
Pentru asta a curs sângele ca
Dunărea, dar Europa a rămas
Europa, continentul creștin, de
sine stătător. Iată că astăzi
musulmanii – și nu numai ei –
cuceresc Europa prin
dragoste. Ei își iubesc familiile,
femeile și copiii și Dumnezeu
le binecuvintează casele cu
zeci de copii. Noi legalizăm
căsătoriile homosexuale,
încurajăm familiile uni-
parentale, promovăm ideea că
un copil trebuie să vină pe
lume numai cu mercedesul, pe

când ei nu se supără și nici nu
se tem ca pruncii să le vină și
cu barza, așa cum veneau și la
noi altădată. Noi, europenii,
vrem bani, vrem avere, suntem
stresați de grija îmbogățirii cu
orice preț și nu mai știm de
familie, de dragoste, de bucu-
ria de a ține un copil în brațe.
Asiaticii și africanii profită de
legile noastre, de înlesnirile de
la noi și se înmulțesc ca potâr-
nichile. Mi-e teamă să mă gân-
desc la ziua când Europa va fi
orice altceva, dar nu va mai fi
Europa!

Până în 1989 era acea
politică dictatorială, prin care
avorturile erau pedepsite cu în-
chisoarea, femeile brutalizate
și controlate la perioade
scurte, ca nu cumva vreuna să
fie gravidă și să scape de
supraveghere. S-a născut o
generație de copii nedoriți,
,,ceaușeii”, copii ai fricii, ai
nașterilor comandate. A venit
1989 și s-a sărit peste cal. Au
început întreruperile de sarcină
tot într-o veselie, oficial și neo-
ficial. Milioane și milioane de
prunci nevinovați, născuți sau
nenăscuți, au fost uciși cu voia
părinților, medicilor și celor cu
putere de decizie. La un mo-
ment dat se vorbea la noi de
peste douăzeci de milioane de
avorturi oficiale, înregistrate,
fără a mai vorbi de cele ilegale.
Altfel spus, o a doua Românie
aruncată la canal.

Altădată, copilul era
socotit darul pe care Dum-

nezeu îl făcea unei tinere
familii. Prin copil, Hristos însuși
intra într-o casă. Tocmai de
aceea erau socotite ,,familii
românești adevărate” cele care
aveau peste zece copii. Nu
erau nici atunci vremuri de
belșug și bunăstare.
Dimpotrivă. Dacă am vedea
documente din epocile respec-
tive, am înțelege că viața era
mult mai grea, dar oamenii nu
îndrăzneau să se atingă de
viață pentru a rezolva prob-
lemele economice, financiare.
Maria Lătărețu a fost al pais-
prezecea copil al familiei.
Înainte de a se naște, s-a pus
problema avortării ei. Părinții
erau de acord, dar bunica s-a
opus și a venit cu următorul ar-
gument: ,,- Dacă Dumnezeu
trimite acest copil în lume, nu-i
va da drumul cu mâna goală,
ci-i va da și lui un pic de zestre,
cu care să-și poată câștiga
pâinea! Lăsați-l că nu va muri
de foame! De unde mâncăm
noi, șaisprezece, va mânca și
al șaptesprezecilea!” Vorbă
înțeleaptă, fiindcă Maria
Lătărețu nu numai că și-a
câștigat pâinea pentru ea cu
talentul pe care i l-a dat Dum-
nezeu, dar și-a întreținut și
părinții și frații din câștigurile ei.

Taina vieții este taina
lui Dumnezeu. Numai El dă
viața și numai El are dreptul să
o ia, să o curme. Uciderea,
pruncuciderea și sinuciderea
sunt păcate grele, păcate de
moarte. Fiecare părinte,

fiecare familie, ar   trebui să
gândească mult mai profund
înainte de a lua hotărârea de
a-și ucide copilul. În primul
rând, este creația lui Dum-
nezeu, darul și odorul Lui; în al
doilea rând, sufletul părinților
care acceptă uciderea unui
prunc este suflet de criminal și
va fi judecat ca atare; în al
treilea rând, nu trebuie uitat că
acel copil ucis și aruncat la
canal ori în crematoriu poate ar
fi fost un viitor savant, un viitor
artist de seamă, poate
părintele unui viitor neam. Este
atâta nevoie azi în lume de
capete luminate, ca să
găsească leacuri pentru atâtea
boli, ca să rezolve atâtea prob-
leme cu care se confruntă
lumea prezentă și cea viitoare!
Fiecare dintre noi avem o mis-
iune a noastră în acest mecan-
ism social. Dacă nu existăm
când și unde trebuie, acel
mecanism se defectează și
suferă tot angrenajul. O șaibă
sau un șurub dacă lipsește,
motorul se defectează. Așa
este și în societate. Poate toc-
mai de aceea sunt atâtea lu-
cruri anapoda, pe care nu le
mai înțelegem, fiindcă cei care
trebuiau să fie acolo, să le re-
zolve, au fost aruncați la
tomberon de părinții lor! Nu
avem voie și nu avem dreptul
să defectăm mecanismul
acesta, care este creația lui
Dumnezeu!

●
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Regrete, bucurii…Regrete, bucurii…

Cezar 
A. Mihalache

ÎÎn vreme ce ministrul
„fă, Doina!”, ce pana ei!, își
exprima regretul că „nici
inundațiile nu mai sunt ce au
fost odată”, pesemne cu gân-
dul la vremurile în care pom-
pierii o plimbau în barcă
împreună cu premierul, ca pe
sfintele moaște, ori poate,
vorba lui Victoraș, avea fe-
meia „chef de niște inundații”,
un alt ministru, păstrând fun-
dalul apelor revărsate ce pur-
tau pe coamele furioase
bușteni, catrafuse (poate și
niște afișe PSD!), medita
nostalgic vizavi de bogăția pe
care o reprezintă apa în sim-
bolistica populară. Un soi de
noroc (chior, politic!) adus
românilor de apele revărsate,
Mihnea Costoiu încurajându-
ne că „apa la români aduce
noroc la un eveniment şi eu
cred că va aduce noroc şi
premierului şi PSD”. Vorba
aceea, ghinionul nostru,
norocul lor (electoral)… Iar la
câțiva pași mai încolo, Liviu
Dragnea se declara la rându-
i „foarte încărcat pozitiv”
după vizitarea comunelor
afectate de inundații!

Ba, chiar și el, candi-
datul, a văzut în aceste
inundații o oportunitate, de-

clarând că „Dumnezeu
aşează lucrurile mai bine
decât noi!”, evenimentele
permițându-i să-și lanseze
candidatura „puţin mai de-
vreme, la Novaci”, acolo
unde, nu-i așa?!, nu a fost
nici un semn divin în faptul că
apele i-au măturat cel mai
fidel fief (ca în primăvară!)…

Iar gulerele scrobite
ale PSD-ului nu au
descălecat între ape (pe
uscat!) pentru a-și sufleca
mânecile și a da o mână de
ajutor sinistraților. Ba, era cât
pe aici să asistăm la un atac
de panică al (prim)candidat-
ului (acest… parfuridi!), dar
nu la vederea dezastrului și a
sărăciei și mai sărăcite de vi-
ituri, ci în clipa în care
sinistrații, luându-i în serios
prezența, i-au cerut să dea și
el o mână (la propriu) de aju-
tor. „Păi acum, să venim cu
utilaje, că dacă venim cu
mâna, ce facem?” – a tăiat-o
repede dintre ape pre-
mierul…

În schimb, social-
electorații au „maximizat”
spectacolul apelor într-un
fundal al lansării candidatului
Ponta. Deși, mai bine îl
lansau la apă și îl lăsau să se
ducă… Eventual dipă utila-
jele promise!

Și ce așteptări să
avem de la un candidat care,

ca prim mesaj a ceea ce va
face el ca președinte, s-a
găsit să ne spună că aidoma
situației din partea de țară
unde s-a dus să se lanseze,
în dezastrul de la Novaci, așa
va fi și mandatul lui de
președinte: „Cu probleme, cu
necazuri…” Un dezastru care
nu l-a împiedicat să meargă
„la inundații”, nu doar
dimpreună cu toate gulerele
țâfnoase ale socialismului, ci
și cu studioul de campanie
electorală al Antenelor, pas-
torul Gâdea relatând despre
eforturile candidatului… orto-
dox Ponta prin deloc subtile
treceri de la subiectul
inundațiilor, cu apa la pi-
cioare, la viitorul luminos, cu
țara la picioare, al
prezidențiabilului Ponta!

Desigur, alegerea
simbolică a zilei referendu-
mului din 2012 pentru
lansarea candidaturii pentru
Cotroceni, cu tot norocul cla-
mat și de către superstițiosul
ministru Costoiu, s-ar putea
să nu se dovedească prea
fericită în cele din urmă.
Căci, așa cum „acțiunea ref-
erendumul” a fost ratată, ba
s-au ales și niște dosare pe-
nale de acolo, așa s-ar putea
întâmpla și în noiembrie,
acum, doi ani mai târziu! Dar
ar fi o ocazie pentru Victor
Ponta pentru a învăța să facă

diferența între un „deja vu” și
un plagiat ordinar! Mai ales
că, după ce a plagiat,
chipurile „în parafrază”, și
lozinca lui Basescu, trecând
de la „Să traiti bine!” (acum,
noi, fie și ipotetic…) la
„Părinții și bunicii noștrii vor
trăi bine!” (nu copii noștri, ci
bunicii, dar și ei, nu azi, ci
poate cândva, pesemne de
la paștele cailor încolo!), pre-
mierul a furat și sloganul de
campanie al fraților de pe
peste Prut: „Schimbare până
la capăt!”.

Oricum, cel mai bun
debut al campaniei pentru
PSD l-ar fi reprezentat chiar
amânarea lansării. Ar fi arătat
că „marele partid” este alături
de oameni. Și nici nu ar fi fost
prea dificil de gestionat o
asemenea amânare. Căci,
așa cum ședința de guvern a
putut fi amânată acum, ba,
așa cum în primăvară, tot la
inundații, Ponta a dictat sus-
pendarea campaniei PSD
pentru europarlamentare, la
fel ar fi trebuit să facă și în
aceste zile.

El este însă prim-
candidatul! Iar mașinăria
PSD nu trebuia să se
oprească… Nici în fața stihi-
ilor naturi, nici în fața
suferinței oamenilor… Și nu
trebuie să se împleticească
nici măcar de morții

inundaților, intrați ca inventar
în spectacolul de pomenire a
candidatului PSD pentru
prezidențiale. Pentru că
acesta este mastodontul
PSD.. Un monstru de cinism
atât de dornic de ceremonii,
de autogratulare, încât își
caută festinul și în mâlul din
casele inundate. Asta dacă
vede mâlul… Căci, zicea Vic-
tor Ponta, dând lecții celor de
la Comandamentul pentru
Situaţii de Urgenţă Dolj de-
spre felul în care ar trebui să
gestioneze mesajele, pe la
început de calamitate, de se
mirau și SPP-iștii gonflabili
de pe lângă el, „nu trebuie
creată panică, nimeni nu a
păţit nimic”! Și în parte așa
era! Doar că i se împleticise
limba în gură și, de fapt, era
vorba de faptul că nici un
baron nu pățise nimic.

Iar apa va trece…
Dar vor rămâne pietrele,
agățate de gâtul țării, dar și
mult mâl, moloz, suferință,
„aproximativ doi morți” (dixit
generalul izmenar Oprea!) și
un candidat...

●
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DDespre lichelismul
românesc s-a scris adesea
cu mult năduf și uneori cu
destulă competență, de
fiecare dată profitorii lui și
vanitoșii având câte ceva de
ripostat. Sătui însă de
lâncezeală și ajunși într-o
nouă criză identitară,
românii se văd în pragul
alegerilor prezidențiale
nevoiți să caute soluții
printre valorile altor etnii
după ce și-au irosit ori și-au
compromis cu râvna lor
cunoscută propriile valori.
Dreapta dâmbovițeană,
fascinată de brandul ger-
man, a luat și ea cunoștință
de așazisul secol german,
despre care scria recent și
ediția europeană a
săptămânalului american
Newsweek.

Soluția Klaus Johan-
nis este, evident, una de
dreapta prin natura ei.
Soluția aceasta a dus și la
ruperea USL; alternativa
unui Johannis vicepremier
neputând fi agreată de Vic-
tor Ponta și de grupul său
de interese. Și iată că pre-
mierului, și el candidat la
președinție, nu scapă de
amenințarea Johannis; un
adversar greu, incomod, al
cărue electorat e de
neinfluențat cu mijloacele

lichelismului politic, mai ales
cu lozinci desuete, de genul:
Mândri că suntem români!
Această mândrie s-a ridi-
culizat chiar prin timiditatea
premierului manifestată in-
clusiv cu ocazia tragediei
aviatice din Ucraina, ca să
nu mai vorbim despre ofen-
siva maghiară din secuime,
despre limba română a vi-
itorului ministru al Culturii
din cabinetul său etc.
Marele partid al românilor,
așa cum se gudură PSD să
i se spună, se vede debuso-
lat de oferta dreptei, chiar și
neconfirmată deocamdată,
pentru că parte din elec-
toratul produs de Antena 3
va sesiza diferența
cauză/efect tocmai în
diferența problemă/soluție.
Confruntarea politică îl va
invita pe Victor Ponta să nu
mai vorbească despre eter-
nul motiv Băsescu și va tre-
bui să pună degetul pe
problemele actualității
românești, să transceadă
oricărui subiectivism. Klaus
Johannis se conturează el
însuși ca un Cine, pe când
Victor Ponta nu mai poate
rămâne un Ce. Klaus Jo-
hannis, așa cum o spunea
și la Congresul Comun al
Dreptei de sâmbătă, invită
la acel soi de politică aptă
să producă rezultate, nu
circ. Victor Ponta, obișnuit
să facă circ ieftin pe seama
președintelui Băsescu, se

vede nevoit să cânte într-o
tonalitate pentru care nu are
ambitusul necesar (vezi
mesaje de genul: Reuni-
unea nebunilor și a mișeilor,
Trădătorii câștigă doar pe
termen scurt etc., replici
fade la mesajele lui Klaus
Johannis).

Un contracandidat
precum Cătălin Predoiu, cu
toată invulnerabilitatea și
seriozitatea lui, i-ar fi fost
mai comod lui Ponta și tipu-
lui său de ofensivă
electorală. Cu Klaus Johan-
nis lucrurile se schimbă rad-
ical: rigoarea germană
începe cu propriul Sine și se
continuă în lucruri, pe 
când tipul de 
personalitate dâmbovițeană
se legitimează prin
intenționalitate și mai puțin
prin finalizări, de unde se
trage și lichelismul româ-
nesc. Guvernarea lui Victor
Ponta ar susține mai multă
audiență doar pe această
frecvență a intenționalității,
deja bruiată de modelul ger-
man despre care scriau și
americanii de la Newsweek.
Așadar un Cine care își
confirmă legitimitatea, con-
tra un Ce care și-o pierde.
Este nevoie de mai multă
sobrietate în exercitarea
funcției de președinte, con-
stata sâmbătă Johannis,
ceea ce, după episodul
Băsescu, este tot mai evi-
dent. Din acest punct de

vedere oferta neamțului
este neîndoielnică din start;
Victor Ponta trebuie încă să
facă dovada sobrietății față
de o instituție împotriva
căreia a lucrat după scenar-
iul din 2012, cel puțin în
percepția acelei părți din
electorat care a rămas fidelă
lui Traian Băsescu. Desigur,
Instituția Președintelui,
spunea Johannis, trebuie
repoziționată în raport cu
nevoia de modernizare a
Statului de Drept, cu
independența Justiției, cu
nevoia de prosperitatea și
mai ales de afirmare
europeană. Vorbim despre
credibilitate: Victor Ponta
are de recuperat în fața
unor instituții europene,
Klaus Johannis pleacă deja
de la un potențial probat nu
numai în calitatea de primar
al Sibiului, ci și ca etnic ger-
man, scutit de orice suspici-
uni autohtone și mai ales de
orice iredentism. Noul Par-
tid Național Liberal, noua
alianță electorală, în afara
căreia mai rămân ceva forțe
de centru-dreapta posibil
până la turul al doilea al
prezidențialelor, au simțit
pericolul ca stânga să asig-
ure și președinția cu atât
mai mult prin Victor Ponta,
perceput ca o incertitudine
pentru independenței
Justiției, ca o loialitate față
de aliații nord-atlantici și de
la Bruxelles căreia i se

preferă probabil Klaus Jo-
hannis. Crin Antonescu a
înțeles asta și a preferat să
facă pasul înapoi din cursa
prezidențialelor, a preferat
să-și scoată partidul dintr-o
alianță care nu putea con-
tinua în parteneriat cu PSD
și cu Victor Ponta, cum a
motivat el însuși la momen-
tul oportun și, decât o victo-
rie deja calculată, mai bine
o construcție bine
întemeiată.

De fapt, candidatul
noii alinațe de centru-
dreapta va fi anunțat la 4
august, însă previziunile,
după Congresul de
sâmbătă, au căpătat mai
mult contur în preajma lui
Klaus Johannis, personali-
tate puternică, reclamată 
de o conjunctură
asemănătoare celei care l-a
adus pe Carol I să
construiască România
Modernă, după ce s-a
depăși o inhibiție ce se es-
tompa încă din secolul al
XIX-lea. Cu viitorul
președinte, de fapt vom
sărbători și centenarul Marii
Uniri, eveniment crucial,
amintit de germanul Klaus
Johannis, dar pe care
băștinașul Victor Ponta uită
să îl pomenească între
dezideratele sale alături de
înlăturarea regimului
Băsescu.
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