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„Cu mine se petrece ceva. 

O viaţă de om.” 

- Marin Sorescu
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Fără „ei”! „Pas cu pas”…Fără „ei”! „Pas cu pas”…

Cezar 
Adonis Mihalache

PPăi, treabă este
asta: să decorezi un fost
deținut politic?! Să-i conferi
o înaltă distincție înainte de
a le fi plâns „lor” de milă pe
seama unei „chestiuni”
(eventual, reinventate!) din
care să-și mai tragă un
ghișeft de compensație? Și
da, este treabă! Nemțească!
Să începi să repui lucrurile
pe făgașul lor normal.

Probabil, s-ar fi
așteptat să li se ceară
părerea, ba, poate chiar să
li se solicite un „aviz favora-
bil” pentru nominalizarea
primei personalități decorate
de către noul președinte.
Numai că decizia de acor-
dare a ordinului Steaua
României a fost atât de re-
pede luată de către Klaus
Iohannis că nu au mai avut
timp să vină cu lecțiile de-
spre vinovățiile noastre a
priori și „dreptul” lor de a ne
spune pe cine și cum să el-
ogiem!

S-a întâmplat dară
să nu li se mai ceară
părerea! Să nu se mai țină
cont de vaietele lor ambal-
ate, acele veșnice acuze
despre cât de nenorociți
suntem noi, ca neam, în
vinovățiile trasate de
„dânșii”. Noul președinte a
decis să decoreze o person-
alitate dintr-un front al
demnității la care ceilalți
președinți nu s-au gândit.
Ori nu au îndrăznit să se
gândească fără voia
„aleșilor”.

Klaus Iohannis a
decorat un fost deținut
politic! Nu un personaj di-
nainte pregătit pentru a con-
stitui marota continuității
culpabilizării noastre. Și
este o grea lovitură dată
procesului de autovic-
timizare a acelora care ne-
au impus statutul de vinovați
de serviciu și agenți de
despăgubire. Este pentru
întâia oară când vinovăția
impusă pălește. Este pentru
întâia oară când nu „dânșii”
mai sunt în prima linie a
recunoștiinței, inclusiv prin
despăgubiri, ci sunt aduse
la lumină paginile adevărate
din dramaticul nostru drum
al recăpătării demnității
naționale.

De aceea, Centrul
pentru Monitorizarea și
Combaterea Antisemitismu-

lui și-a ieșit din fire. Căci,
procesul automat de culpa-
bilizare a românilor ar putea
fi întrerupt. Ar putea fi pusă
o lungă pauză învinovățirii
nedrepte a nemului nostru
prin asumarea, de la nivel
prezidențial, a recunoașterii
și omagierii firești a faptelor
eroilor noștri.

Ar putea fi momentul
în care impunerea statutului
de vinovați de serviciu,
culpabilizați pentru fapte ce
nu au avut legătură cu ființa
noastră, să înceteze.

Acest lucru i-a der-
anjat pe cei obișnuiți a fi
tratați, inclusiv prin periodice
și consistente „despăgubiri”,
în mod prioritar. Pentru că,
mesajul, primul mesaj
contează! Iar din clipa în
care președintele a avut cu-
rajul să treacă peste ceea
ce devenise cutumă,
alegând să acorde distincția
unui personalități din
panoplia de eroi pe care am
fost obligați să-i ținem de-
parte de ochii țării, s-ar
putea ca întreg procesul de
abordare istoriografică să se
schimpe. „Pas cu pas”…
Pentru prima dată, istoricii și
corifeii institutelor de cerc-
etare ar putea să-și asume,
public, acel „Destul!”.
Ajunge cu nedreapta culpa-
bilizare a poporului român,
care ne-a fost impusă
decenii întregi pentru a le fi
bine unora, străini de
seminția noastră, dar bine
lipiți de ghișeftul de a trăi din
teatralismul transformat în
ghișeft!

Se prea poate ca
ssociația cu pricina să fi
„înghițit” până la urmă chiar
și decorarea fostului deținut
politic. Dacă nu ar fi fost pus
în capul listei! Ar fi trecut și
peste motivul pe care i-l
reproșează lui Klaus Iohan-
nis: faptul că a decorat un
personaj care s-a afișat
public „cu un partid
susţinător al Mişcării Le-
gionare şi al neo-nazismu-
lui”. Iar asta pentru că Octav
Bjoza, preşedintele
Asociaţiei Foştilor Deţinuţi
Politici din România, a
îndrăznit să participe, în
2009, la un moment solemn,
de comemorare religioasă a
unor legionari asasinați.

Pentru că, nu-i
așa?!, noi nu avem dreptul
nici măcar să 
ne comemorăm morții;
darămite să-i elogiem, să-i
tratăm ca eroi sau martiri la

nivelul panopliei naționale,
nu?!

Pentru acel onor
prin prezență, Octav Bjoza a
fost catalogat legionar. Și nu
mare mirare va fi să vedem
cum alte și alte asociații (la
nivel internațional, de data
aceasta!) vor sări ca arse.
Pentru că este un moment
bun în care „păcatul” lui
Klaus Iohannis de a fi deco-
rat un „legionar” (de fapt, un
simpatizant al istoriei acelor
vremuri, nu un participant
activ) poate fi transformat
într-un reproș din care să-și
tragă și ei ceva foloase.
Asta dacă tot nu au fost puși
în fruntea listei!

În fapt, chiar Octav
Bjoza spunea cu mulți ani în
urmă: „Nu sunt legionar, dar
norocul meu a fost să fiu ed-
ucat în temnțe de unii dintre
ei”. În închisorile de la
Codlea, Gherla, Galați,
Brăila, Văcărești și Jilava, în
lagărele de muncă din Balta
Brăilei de la Strâmba,
Stoienești, Salcia, Periprava
unde a fost închis pentru un-
eltiri împotriva regimului co-
munist…

Vreme de două
mandate, Traian Băsescu
nu a decorat nici un deținut
politic. A fost alegerea lui!
Klaus Iohannis vine și
acordă prima decorație unui
fost deținut. Și nu este doar
o îndreptare firească a lu-
crurilor, ci și un semnal că a
venit momentul pentru acel
„Punct și de la capăt!”.

P.S.:

Statutul „non grata” al
fostului deținut nu vine din par-
ticiparea la comemorarea din
2009! Este de dată mai
recentă, de la participarea, în
2013, la o conferință
organizată de Institutul de
Cercetare a Crimelor Comu-
nismului și Memoria Exilului
Românesc împreună cu Insti-
tutul Național pentru Studiul
Holocaustului în România
„Ellie Wiesel”. Atunci, Octav
Bjova a deranjat prin curajul de
a fi subliniat că nu este
normală culpabilizarea tuturor
membrilor Mișcării Legionare
și, mai ales!, curajul de a fi crit-
icat public Institutul Elie Wiesel
pentru presiunile pe care le
făcea pentru retragerea titlului
de „Cetățean de onoare al
orașului Târgu Ocna” al fostului
deținut politic Valeriu Gafencu
(supranumit „Sfântul închiso-
rilor”), reproșând Institutului că
„nu ne lasă nici să ne alegem
sfinții”.

●

Semne bune anul are!Semne bune anul are!

Iulian
Chivu

NNu cred în predicții, cu
toată poezia înrâuririi lor din
oracolul delfic ori de la augurii
romani, și de aceea rămân cap-
tiv judecăților logice, oricâtă
nostalgie mitică ar ascunde cele
mai multe din tradițiile noastre
privitor la înnoirea timpului la în-
ceput de an. Ieșirea românului
din espectativa constatativă,
neutră, iată, este pe cale să se
producă după regulile oricărei
revoluții autentice (revoluțiile din
gândire le devansează cu mult
pe cele sociale).

Și cu toate acestea, am
să folosesc o expresie
consacrată în cele din urmă tot
de o predicție într-o cunoscută
piesă din folclorul tradițiilor:
Semne bune anul are! Și anul
2015 ar putea fi pentru români
un an fast din moment ce mai
neîndoielnic ca niciodată ei
înșiși s-au mobilizat în 
alegerea președintelui țării.
Deocamdată Klaus Iohannis
rămâne încă o promisiune,
rămâne să reprezinte toate
speranțele superioare ale unui
popor întârziat de propriile
ezitări. Să nu uităm însă că nici
acum, la un sfert de veac de la
așa-zisa revoluție, am putea
rămâne din nou la jumătate de
drum, fiindcă frânele se pot
pune tot de la Guvern și de la
majoritatea pesedistă din Parla-
ment ca și sub președinția lui
Traian Băsescu. Înfrângerea lui
Ponta a fost percepută de
acesta și ca un vot împotriva
aroganței sale și a corupției din
partidul pe care îl conduce, nu
numai ca un simplu meci pier-
dut.

Tristețea lui nu este
ipocrită, ci sinceră; nu știm însă
și cât de educativă va fi.
Deocamdată, orice analiză
predictivă respectabilă nu poate
să nu ia în seamă două ele-
mente determinante: fermitatea
lui Klaus Iohannis cu care a
câștigat alegerile și incapaci-
tatea PSD de a se reforma.
Ceea ce a operat fără rezerve 
la pierderea alegerilor
prezidențiale de către Adrian
Năstase și mai apoi de Mircea
Geoană nu mai operează și în
cazul lui Victor Ponta. La al
doilea nivel al judecății, cram-
ponarea PSD de putere, fie ca
voință a partidului, fie doar o
amânare (per vestigia delere)
care să șteargă urmele, e de
natură să stârnească neîn-
credere. Klaus Iohannis, neîn-
doielnic, știe asta și de aceea
este firesc să-și pregătească
partidul care l-a propulsat pen-
tru preluarea puterii, fiindcă
mașinăria de vot a actualei
majorități a fost deconspirată în
toate mecanismele ei oculte
(morți care votează, ignoranța

ce vrea fără să gândească etc.).
Însă Klaus Iohannis e neamț și
verticalitatea lui morală nu 
va cultiva contracarări, ci
construcții durabile, cel puțin
așa este de așteptat.

Proiectul guvernării lui
Ponta, devenit desuet de acum,
lipsit de orice susținere USL și
forțând nota cu alternativa
Tăriceanu, este iar de natură să
stârnească neîncredere. USL-ul
care va fi adunat voturile inve-
stirii este deja de domeniul tre-
cutului prin implozia de acum un
an. La acest verdict intern se
adaugă cel dat la 16 noiembrie
de o majoritate concludentă a
electoratului. Iată, așadar,
circumstanțele obiective în care
românii încep anul 2015. Sigur
este că PSD nu va trece pragul
moral al înlocuirtii lui Ponta cu
un alt premier fără a stârni o
mișcare anarhică în interior
greu de controlat cu toată lecția
de disciplină dată lui Vanghele,
Ghiță și lui Geoană. Și totuși,
semne bune anul are! Iar aces-
tea vin cu certitudine dinspre
președinție. Presainternațională
a salutat rezultatul alegerilor din
16 noiembrie, cu toate că Victor
Ponta fusese cu colindul pe la
marile cancelarii în timpul cam-
paniei sale; șefii statelor din
Uniunea Europeană și din
NATO au primit cu interes rezul-
tatul scrutinului prezidențial de
la București prin declarații sin-
cere, optimiste.

Pe de altă parte, nici
declarațiile de susținere a luptei
anticorupție și nici cele de asig-
urare a independenței Jusției
clamate de PSD nu conving
cum nu au convins nici promisi-
unile electorale venite din
aceasta parte. Deocamdată
speranțele românilor se
cantonează în promisiunea Io-
hannis, dar care ar putea fi cu
ușurință neantizată de percepția
politicianistă discreționară a
conceptului dâmbovițean de
majoritate. 

O mutație axiologică
importantă este sigur pe cale să
se producă în cultura politică a
electoratului românesc și ea se
referă la convingerea că fermi-
tatea de opinie duce la decizii
importante, chiar și atunci când
este exprimată încă în spirit
caragialesc în expresia: nu pot
ei fura cât putem noi vota! Neîn-
doielnic, de celaltă parte, PSD
este constrâns să dea un
răspuns crizei morale în care
singur a intrat. 

Orice amânare nu îl
poate salva nici pe Victor Ponta
și nici nu poate evita judecata
aspră a propriului electorat.

●
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O personalitate enciclopedică...O personalitate enciclopedică...

Stelian 
Gomboș

SSpirit enciclopedic şi
personalitate complexă a
generaţiei ’27, cu o viaţă
socială intensă, bucurîndu-
se de poziţii importante în
societate şi de onoruri pe
măsură, dar având un starlit
martiric, Mircea Vulcănescu
este o figură exemplară 
în panteonul Dreptei
româneşti. De aceea, dorim
să-l evocăm aici şi acum –
cu prilejul împlinirii a 60 de
ani de la naşterea sa cea
cerească şi veşnică, care a
avut loc în data de 28 oc-
tombrie anul 1952, la Pemi-
tenciarul din Aiud.

Cuprins şi solicitat
fiind în prea multe urgenţe
de moment, n-a găsit
răgazul pentru a-şi consol-
ida opera. Toate exprimările
sale - scrise sau orale,
deopotrivă de profunde şi
de minunat şlefuite - sunt
prilejuite de solicitările celor
care îl preţuiau. Firesc şi
competent, a abordat
subiecte şi teme dintre cele
mai diverse, fermecîndu-şi
auditoriul. Fără stridenţe di-
tirambice şi patetisme ief-
tine, a ştiut să releve
esenţialul în privinţa
românismului şi a ortodox-
iei. Erudit şi cu o inteligenţă
formidabilă, a lămurit
chestiuni fundamentale
pentru că i s-a cerut şi nu
din voinţa clădirii unei
opere. Acesta pare a fi mo-
tivul principal pentru care, în
ciuda notorietăţii şi a re-
spectului de care a benefi-
ciat în epoca interbelică,
posteritatea îi este modestă.
S-a risipit cu o superbă gen-
erozitate şi cu umor.

În conştiinţa noastă
publică, numele lui Mircea
Vulcănescu nu are nici pe
departe ecoul celor ale lui
Nae Ionescu, Lucian Blaga,
Nichifor Crainic sau Mircea
Eliade, membri ai aceleeaşi
mari familii spirituale. Poate
că dacă ar fi fugit dinaintea
tăvălugului comunist, ori
măcar ar fi supravieţuit în-
chisorii, Mircea Vulcănescu
şi-ar fi împlinit o parte din
proiecte şi ar fi preţuit aşa
cum merită.

Mircea Vulcănescu
s-a născut pe 3 martie
1904, la Bucureşti, în familia
unui inspector financiar.
Clasele primare le-a ab-
solvit în Capitală, gimnaziul
la Iaşi şi Tecuci (fiind refu-
giat în timpul ocupaţiei ger-
mane), iar liceul l-a urmat la
Galaţi şi Bucureşti. De
foarte tânăr şi-a descoperit
dexterităţi de activist social:
la 12 ani a devinit cercetaş,
iar la 16 s-a înscris în 

Societatea culturală
”Înfrăţirea românească”. Din
adolescenţă a scris poezii şi
eseuri (”Conştiinţa naţională
la români”, ”Cine e poetul
românismului”). În anul
1921 s-a înscris la Facul-
tatea de Filosofie şi Litere şi
la Facultatea de Drept din
Bucureşti. A fost un membru
remarcabil al Asociaţiei
Studenţilor Creştini din
România (ASCR). În anul
universitar 1923 - 1924 şi-a
satisfăcut stagiul militar, ca
voluntar, la {coala militară
de geniu din Bucureşti,
unde a obţinut gradul de
sublocotenent.

În timpul studenţiei a

scris, sub influenţa mento-
rilor şi profesorilor săi Dim-
itrie Gusti şi Nae Ionescu,
mai multe lucrări 
filosofice: Cercetări asupra
cunoştinţei, Introducere în
fenomenologia teoriei
cunoştinţei, Misticismul şi
teoria cunoştinţei. A proiec-
tat Sistemul meu filosofic:
existenţialismul. A publicat
mai mult articole în Buletinul
ASCR.

În anul 1925, şi-a
luat licenţele în Filosofie şi
în Drept. În primăvara
aceluiaşi an a participat la
campania monografică
organizată de Dimitrie Gusti
în comuna Goicea-Mare,
judeţul Dolj. Tot atunci s-a
căsătorit cu Anina
Rădulescu-Pogoneanu, o
colegă de facultate. În-
cepând cu toamna anului
1925, Mircea Vulcănescu a
făcut studii de specializare
la Paris, intenţionînd să-şi
dea un doctorat în drept şi
altul în sociologie. Vremurile
nu i-au permis să-şi defini-
tiveze studiile. În iarna anu-
lui 1927, a început
colaborarea la revista
Gândirea. A continuat să
aibă o vie activitate în cer-
curile cultural-religioase la
Paris, unde a conferenţiat în
repetate rînduri. În luna oc-
tombrie anul 1928, a în-

ceput să colaboreze la re-
vista Cuvântu, unde va scrie
până la suspendarea din
anul 1933 a ziarului. În anul
universitar 1929 - 1930, a
fost asistent onorific la cate-
dra profesorului Dimitri
Gusti. 

Apoi, profesor de
economie politică şi ştiinţe
juridice la Şcoala de
Asistenţă Socială, până în
anul 1935. S-a despărţit 
de Anina Rădulescu-
Pogoneanu. Pe 27 aprilie
1930 s-a căsătorit cu Mar-
gareta Ioana Niculescu, o
altă fostă colegă de facul-
tate, profesoară de liceu.
Între timp, a publicat articole

pe teme religioase, eseuri
filosofice şi texte de
economie politică; a mers în
campaniile monografice or-
ganizate de profesorul Dim-
itrie Gusti; a conferenţiat cu
diverse ocazii şi a participat
la emisiunea ”Universitatea
Radio” de la Radiodifuzi-
unea Română.

Pe 13 octombrie
anul 1931 a ieşit în public
asociaţia culturală ”Crite-
rion”, la simpozioanele
căreia Mircea Vulcănescu a
susţinut comunicări. A co-
laborat la Viaţa Universitară,
Realitatea ilustrată, Ultima
oră, Pan, Azi, Prezentul, Cri-
terion, Convorbiri literare,
Izvoare de filosofie, Index,
Dreapta, Floare de Foc,Fa-
milia, Cuvîntul studenţesc,
Gînd românesc, Ideea
Românească, Excelsior, de
multe ori sub pseudonim.
Din luna iunie anul 1935, a
deţinut funcţia de director
general al Vămilor până în
septembrie ’37, cînd a fost
demis după ce a descoperit
contrabanda cu băuturi şi
ţigări făcută de Eduard
Mirto, fost ministru al
Comunicaţiilor. Totuşi, a fost
numit director al Datoriei
Publice în acelaşi Minister al
Finanţelor. În acei ani a
călătorit mult pentru intere-
sele statului român în mai

multe capitale europene. În
anii următori, a ocupat de
asemenea poziţii importante
în administraţia naţională:
1940 - 1941, director la
Casei Autonome de
Finanţare şi Amortizare şi
preşedinte al Casei Au-
tonome a Fondului Apărării
naţionale, pentru ca din 27
ianuarie 1941 să fie subsec-
retar de stat la Finanţe,
până la 23 august 1944. În
această perioadă, a fost
asistent onorific la catedra
de Sociologie a profesorului
Gusti. Regele Carol al II-lea
şi ulterior regele Mihai I i-au
conferit distincţii şi mari or-
dine naţionale, în semn de

recunoaştere pentru servici-
ile aduse statului român.

Orator de mare
forţă, şi-a a conferenţiat cu
pasiune şi persuasiune pe
subiecte de la satul româ-
nesc la dimensiunea
românească a existenţei.
După lovitura de stat din 23
august ’44, a revenit pe pos-
tul de şef al Datoriei Pub-
lice, unde a rămas până pe
30 august anul 1948, când
a fost arestat în lotul al
doilea al foştilor membri ai
guvernului Antonescu,
calificaţi drept ”criminali de
război”. La 9 octombrie
1946 a fost condamnat la
opt ani temniţă grea. Jude-
carea recursului s-a prelun-
git până în ianuarie 1948,
cînd instanţa a menţinut
pedeapsa din ’46.

Întemniţat la Aiud,
alături de majoritatea 
elitei româneşti, Mircea
Vulcănescu a ţinut o serie
de conferinţe considerate
subversive de torţionari,
pentru că le menţinea oa-
menilor moralul. Astfel că a
fost izolat, la fel ca alţi 12
bărbaţi din celula sa, în
hrubele secţiei 1. Acolo au
fost dezbrăcaţi în pielea
goală şi lăsaţi într-un frig
cumplit, neavînd paturi sau
scaune pe care să şadă. 

Epuizat, unul dintre

deţinuţi a căzut din picioare
după cîteva ore. Mircea
Vulcănescu s-a aşezat pe
ciment ca o saltea pentru
cel doborît, salvîndu-i viaţa.
Filosoful a murit însă pe 28
octombrie anul 1952, bol-
nav de plămîni, ca urmare a
tratamentului inuman la
care a fost supus. Avea 48
de ani şi a lăsat cu limbă de
moarte un îndemn
cutremurător, cu adevărat
demn de un mucenic: “Să
nu ne răzbunaţi!”.  Princi-
palele publicaţii ale lui 
Mircea Vulcănescu sunt
următoarele:

Teoria şi sociologia vieţii
economice. Prolegomene la

studiul morfologiei econom-
ice a unui sat (1932)

În ceasul al 11-lea (1932)
Cele două Românii (1932)
Gospodăria ţărănească şi
cooperaţia (1933)
Războiul pentru întregirea
neamului (1938)
Înfăţişarea socială a două
judeţe (1938)
Dimensiunea românească a
existenţei (1943)

Câteva dintre aces-
tea au fost reeditate după
1990, mai ales prin grija
neobositului său exeget
Marin Diaconu. Numeroase
alte texte de şi despre
Mircea Vulcănescu au
apărut într-o serie de
culegeri şi în mai multe
publicaţii periodice din ţară
şi străinătate, începînd din
anii ’60.

●
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O cultură a infracționalitățiiO cultură a infracționalității

Corneliu
Leu

CCultivarea infracțiunii
în proporții de masă, de la cat-
egoriile interlope la rafinați int-
electuali cu studii politice și de
apărare, de la funcționari umili
dar veroși, până la înalți dem-
nitari, de la pungașii de
meserie la cei care ar trebui
să-i judece și să-i reeduce,
reprezintă ceea ce nu ne per-
mitem a numi „spiritualitate
națională”, cu toate că n-am
greși dacă am face-o. Pentru
că, în privința acoperirii ca arie,
acesta e domeniul atacat sau
convertit: cel al spiritualității în-
toarse pe dos, până când
capătă sens distructiv și
amoral. O spiritualitate virusată
până la a se contrazice și a de-
veni un cult al păcatului.  Așa
că, spre a nu păcătui și noi, o
numim o „cultură a
infracționalității dezvoltată cu
rea intenție la plan național și
cultivată în plus prin interese
de afară”. Pentru că este și
asta o cultură, de vreme ce
ocupă preocupările și
activitățile unui important tron-
son din  societate, lărgindu-se
mereu și trnsmițîndu-se altora,
definindu-și tot mai clar cu-
tumele în relațiile dintre per-
soane sau comunități, sau
dintre comunitate și persoane.
Și chiar transmițându-se: în

familie, în legăturile interu-
mane, în psihologia străzii ca și
a guvernării, în practicile par-
tidelor politice, în modul cum
se dezvoltă societatea și în
direcțiile pe care ea se așează.
Mă refer la trei  esențiale nu-
clee sociale, familia, obștea,
întrunirea partinică.

Lăsând la o parte
școala, a cărei suferință a pus
de mult eticheta de irespons-
abilitate asupra politicienilor
care i-au jignit administrarea
preocupându-i mai mult
îngrădirea orelor de religie
decât comercializarea
diplomelor și decăderea exam-
inatorilor în șpagă, după imag-
inea actuală a unui partid pe
care am prezentat-o spre ar-
gumentare în articolul trecut,
aduc exemple în legătură cu
alte două  nuclee sociale de
temelie pentru cadrul formativ
și educațional care determină
cultura specifică unei societăți:
obștea și familia.

În ceea ce privește
modul obștesc în care se
impun datele unei anumite cul-
turi și direcționările pe care le
capătă acestea, aș aminti ca
simbolic un fapt petrecut acum
câțiva ani la nivelul unui județ
în care astăzi infracționalitatea
a ajuns să ducă după gratii vîr-
furile cele mai reprezentative.
Ne amintim cu toții de o
răfuială mafiotă de cea mai
joasă speță, cu plătirea unui

ucigaș profesionist și
încrengături la poliția
județeană, al cărei comandant
dovedindu-se implicat, a scos
la iveală legătura și cu alte
rețele, dintre care una de
cămătari veroși, care rulau
chiar banii lui, strânși din leafa
de comandant județean de
poliție, de vreme ce se declara
cinstit. Riposta i-a fost
vehementă când gazetarii l-au
întrebat dacă se cădea să facă
un asemenea lucru,
raționamentul lui bazându-se
exact pe logica unui nivel
moral vecin cu
infracționalitatea: Fiecare
avem voie să ne investim ven-
iturile în ceea ce rentează, așa
că el, nu numai că nu a făcut
nici un rău, ci doar același
lucru pe care-l fac, cel puțin în
acel județ, toți cei cu lefuri mari
- și subliniind: procurori,
judecători, etc...  Era vorba
exact despre cei cărora guver-
nul Boc, dorind să mai
ciupească ceva, le categori-
sise salariile drept nesimțite.
Deci  grangurul de poliție nu
făcea decât să confirme
aceasta, demonstrând cu sur-
plusul pe care ei, stălpii
societății din acel județ ca și
din altele, îl au la dispoziție
pentru afaceri. Că și-au ales
dintre toate afacerile din lume
cea cu cămătăria, asta nu e
treaba altcuiva; în materie de
investiții fiecare face ce vrea -

își etala el cunoștințele de
economie de piață și
democrație a liberului schimb,
în vreme ce noi ne aminteam
cum, într-un alt județ,
procurorul șef investise în
magazinele din incinta
pușcăriilor, unde clienții erau
cei pe care îi condamnase: Ce,
spune Legea unde anume să
faci vânzări?

Chiar așa și începe
cultura infracționalității, în
acest mod care o agravează
sub aspect intelectual: Studiezi
mai întâi modul formal în care
o poți eluda, formezi apoi
legiuitori care fac legi cu portițe
ce nici nu mai trebuie eludate
și, până la urmă, modelul so-
cial infracțional triumfând,
ajungi la cultura specifică
infracționalității. Ca să nu ne
ascundem după deget, faptul
s-a petrecut acum câțiva ani la
Piatra Neamț unde, pe fondul
mult mai sever al răfuielilor
mafiote cu ucigași plătiți, co-
mandantul poliției dădea o
asemenea interpretare morală
unui act penal cel puțin dis-
cutabil, argumentând prin
răspândirea lui la nivelul
grangurilor, a aparatului de
justiție și a celui de ordine. Iar
astăzi, iată că, provenind exact
din acest mediu, se află în
anchetă pentru bănuieli mai
grave însuși celebrul primar al
municipiului. Iar de la el por-
nesc încrengături politice su-

perioare, conducând spre
miniștri din mai multe guverne
și spre lideri de partid. Pornind
de la un județ, se deschide ast-
fel o falie transversală în care
se văd atât stratificări ale
corupției la toate nivelurile, cât
și modul cum, între aceste
straturi, ca-ntr-oosmoză, se
asigură o permanentă trans-
mitere de experiență și încura-
jare, ceea ce configurează
modul de structurare și amplifi-
care a unei anumite culturi: O
serie de explicații și de cutume
sociale care devin predomi-
nante, o serie de practici
infracționale care se
generalizează și - de ce n-am
folosi calificativul real?! – o
serie de năravuri abjecte care
definesc dezlipirea de morali-
tate pe direcția tot mai sigură a
îngropării ei.  Este asta o
dovadă de dezvoltare  - și nu
într-un laborator-pilot, ci în plin
câmp social cu front de atac
larg – a unei culturi
infracționale care amenință să
devină specificul societății
noastre.

La care, mă întreb cu
groază: Oare chiar vor avea
unii dintre noi inconștiența să o
lase a se consolida, în ciuda
semnalului de nemulțumire
populară, care aș vrea să cred
că a fost votul de la 16 noiem-
brie?!

●

Anul 2014, trei comemorări sub semnul lui Marte. Anul 2015, „Festina lente!”Anul 2014, trei comemorări sub semnul lui Marte. Anul 2015, „Festina lente!”

Aurel I.
Rogojan

ÎÎn 2014 s-au comemo-
rat o sută de ani de la Primul
Război Mondial, numit până 
la următoarea conflagrație
globală „Războiul Naţiunilor”
sau „Marele Război”. S-au
aniversat 70 de ani de de-
schiderea frontului de vest al
Aliaților occidentali, prin marea
debarcare din Normandia, din
6 iunie 1944, care a marcat
bătăliile decisive și adus mai
aproape victoria Puterilor Aliate
împotriva Puterilor Axei, în cel
de Al Doilea Război Mondial.
Și, nu în ultimul rând, s-au îm-
plinit 25 de ani de la încheierea
formală a Războiului Rece.
Cataclismele politico-sociale
au dat, de fiecare data, noi
direcții destinului omenirii, dar
cu ce preț? A cuantificat
cineva, puteau oare fi
măsurate și compensate, în
vreun fel, suferințele incomen-
surabile pricinuite de pierderea
a multor zeci de milioane de
vieți omenești (peste 80 de mil-
ioane în cele două războaie
mondiale) și dramele din
numărul mult mai mare al
familiilor afectate de ororile
războaielor, represiunile
politice, sărăcie, foamete și
boli?

În 1914, marile puteri
s-au aruncat în „războiul
naţiunilor”, mânate fiind de pro-
priile interese și fără antici-
parea consecințelor. Generalul
Lyautey, rezident general al
Franței în Maroc, menționa:
„Sunt complet nebuni! Un
război între europeni
înseamnă� un război civil, cea

mai monumentală� tâmpenie
pe care lumea a făcut-o
vreodată”. Turnura și finalitatea
evenimentelor au demonstrat,
însă, cu totul altceva. Primul
Război Mondial s-a dovedit a fi
o ruptură decisivă cu vechea
ordine mondială, marcând înc-
etarea finală a absolutismului
monarhic în Europa. Patru im-
perii au fost doborâte: German,
Austro-ungar, Otoman și Rus.
Cele patru dinastii ale lor, Ho-
henzollern, Habsburg, Otoman
și Romanov, care au avut
rădăcini ale puterii încă din tim-
pul cruciadelor, au căzut după
război. Dintre cele patru im-
perii, cel rus, convertit la co-
munism, a două mare
ideologie mondială după
creștinism, a renăscut și va
avea un rol esențial în
pregătirea premiselor
următoarei conflagrații globale.
Războiul a catalizat Revoluția
bolsevică, iar aceasta avea să
inspire ulterior revoluții de
aceiași sorginte, din China
până în Cuba.

Căderea Imperiului
Otoman a deschis calea spre
democrația modernă și lai-
cizarea statului succesor, Tur-
cia. În Europa Centrală au fost
înfiinţate state noi, precum Ce-
hoslovacia sau Iugoslavia, iar
România și Polonia au fost re-
definite. Eșecul Societății
Națiunilor de a rezolvă crizele
postbelice a condus la
ascendentă fascismului în
Italia, a nazismului în Germa-
nia și la izbucnirea celui de-Al
Doilea Război Mondial. În
urmă acestuia, România a
pierdut tot ce a putut dobândi,
din ceea ce i se cuvenea de
drept, prin tratatele care au

încheiat Războiul Națiunilor. În
perioadă postbelică, a
Războiului Rece, România și-
a consolidat eșecul geopolitic.
Anii care au trecut de la epoca
Războiului Rece nu au adus
plusul de stabilitate politică
mondială care să îndepărteze
amenințarea conflictelor mil-
itare. În Europa, statalitatea Iu-
goslaviei, rezultantă a Primului
Război Mondial, a fost
pulverizată în urmă unui război
civil și a primei intervenții mil-
itare din istoria Alianței Tratatu-
lui Atlanticului de Nord, fără că
vreun membru al Alianței să se
fi aflat în pericol. Cu toate
acestea, seismul geopolitic din
Balcanii de Vest nu s-a potolit.
Cel mai recent atentat terorist
împotrivă sediului guvernului
Macedoniei, comis în numele
unei noi Armate de Eliberare a
Albaniei, spune tot atât, cât
întreagă și tumultuoasă istorie
a regiunii. Din această
perspectivă, Kosovo pare a fi
doar începutul unui alt proiect
geopolitic.

În anul 2014 au fost
escaladate, până la pragul
critic, seismele geopolitice pe
segmentul ruso-ucrainean al
„faliei Huntington”, al căror im-
pact ar putea grăbi și proiectul
geopolitic al multiplicării
entităților statale românești. De
două sute și cincizeci de ani, la
Moscova există o „grija con-
stanta” pentru români,
moldoveni, dobrogeni,
transilvăneni și bănățeni.
Eșecurile politicilor de
intervenție ale noului imperial-
ism american în Afganistan și
Irak, destabilizarea Siriei, Egip-
tului, Libiei, noile dimensiuni
ale războiului de un secol din

Orientul Mijlociu, comutarea in-
teresului geostrategic major al
S.U.A. în Extremul Orient, la
joncțiunea nipono-sino-rusă,
sunt realități ale căror perspec-
tive stau sub certitudinea im-
predictibilului. Sfertul de veac
trecut de la încheierea formală
a Războiului Rece a însemnat,
așadar, nu numai pentru
România, un nou experiment
politico-social. Pentru unii, pe
calea insurecțiilor și
intervențiilor militare, pentru
alții, pe calea politicilor de
intervenționism economic și
cultural, a nesfârșitelor reforme
ale domeniilor vieții sociale
definitorii pentru identitatea și
resursele biologice ale
națiunilor.

„Sentire e meditare!”,
adică „percepe, fii vigilent și
gândește, pentru a înțelege
corect ce se întâmplă”, ne-ar
îndemnă filosofii antici. Istoricul
Suetoniu, în operă să „Vietile
cezarilor”, menționează (cap.
25) că Împăratul Augustus, era
de părere că nimic nu-i mai
puțin recomandabil pentru un
cap de oștire decât grabă și, în
acest sens, aducea drept ar-
gument o expresie a vechilor
elini, („Speûde bradéōs” ”) pe
care românii au tradus-o în
latină „Festina lente!”. Multe
alte popoare și-au însusit
maximă și au tălmăcit-o în
limbă lor. Francezii folosesc un
vers celebru din Boileau,
„Hatez-vous lentement”. Ger-
manii spun „Eile mit Weile”,
italienii „Chi va piano va sano”
iar românii „Graba strică tre-
aba”.

Gală Galaction, în
Profir și Policarp, a utilizat ex-
presia că un corectiv la „Carpe

diem” (Trăiește-ți clipă) a lui
Horați;Policarp: Atunci
grăbeste-te, Profire. „Carpe
diem”, cum a zis meșterul
Oraţiu; Profir: Da, mă, a mai
venit unul după el, mai în-
coace, și a spus: „Hatez-vous
lentement.”

Rostul acestui excurs
este acela de reaminti că
maximă „Festina lente” ar tre-
bui repetată de zeci de ori,
înaintea unor afirmații politice
tranșante și de sute de ori,
înainte de a decide irevocabil
în chestiuni de interes național.
Dacă admitem că interesele
naționale sunt perene și ne
însoțesc istoria, alternative
fiind posibile doar în ceea ce
privește opțiunile de realizare,
promovare și apărare, pentru a
evită coliziunea cu interesele
naționale ale vecinilor și fără a
ne așeza de-a curmezișul în
calea înfăptuirii și menținerii
păcii planetare. Confuzia între
scop și mijloacele de realizare
a acestuia ne lasă în fundătură
în care ne aflăm. Că și grabă
înclinării balanței. Excesul de
zel este întotdeauna, cel puțin,
păgubos. În politică, efectele
exceselor de zel nu pot avea
dimensiuni de neobservat și
nici exonerate șine die de
sancțiuni din partea opiniei
publice.

România este, după
cum ni se spune, la un nou în-
ceput de drum. A câtă oară?!
Că să nu o mai luăm încă
odată de la capăt, „Sentire e
meditare”. „Festina lente!”

●



Ghimpele Națiunii

„Dottore” Miki-Mouse…„Dottore” Miki-Mouse…

Cezar 
A. Mihalache

CCeva-ceva a re-
cunoscut el încă din vara lui
2014! Nu a spus el de-a
dreptul că a plagiat, dar s-a
lamentat că, la o adică, la
cât timp a trecut, oricum
fapta s-ar fi prescris. Ba, a
dat și un exemplu pe
măsură, justificându-se că,
la o adică, și dacă omora pe
cineva, „după 16 ani era
liber”.

Și chiar dacă analo-
gia a fost șocantă, nimeni
nu a stat să desfacă firul în
patru. Că doar nu era să-i
luăm în serios vorbele! Și
totuși, poate atunci ar fi fost
într-adevăr un moment în
care trebuia să-i luăm de
bună „mea culpa” oferită în
aerul de fanfaron.

În primul rând, de ce
o comparație între plagiat 
și omucidere? Poate 
pentru că, nu-i așa?!,
subconștientul lucrează
chiar și în cazul mitomanilor
pur-sânge. Și ar fi trebuit să
ne întrebăm dacă nu cumva
cei 16 ani dați de la „pre-
scrierea” faptei nu se refer-
eau la altceva? Pentru că,
de la săvârșirea plagiatului,
trecuseră la acel moment

doar… 11 ani. Să mai fi avut
el ceva pe suflet? Să zicem,
„16 ani fără Panait”?…

Acum, Miki-Mouse a
revenit. Cu o altă trăznaie,
cerând să-i fie anulat titlul
de doctor! Pentru că, nu-i
așa?!, „dottore” e jurist (nu
știm la nivelul căreia dintre
multiplele sale personalități,
dar e jurist!) și nu avea de
unde să știe că renunțarea
la titlu nu elimină
răspunderea faptei de pla-
giat.

Mai rău, cerând
universității care i-a acordat
titlul să i-l retragă, „dottore”
a pus practic comisiile de la
vremea respectivă într-o
situație dificilă. Pentru că
solicitarea anulării titlului
duce de la sine la motivul
principal, plagiatul, ceea ce

ar deschide o adevărată
cutie a Pandorei, atrăgând
răspunderea de la nivelul
conducătorului de lucrare,
doctorul în drept pe drept
N0049 Jilava, la restul
comisiei și chiar semnatarul
ordinului de eliberare a titlu-
lui. Ministrul!

După ce a săvârșit
„gafa”, căci e probabil ca
vreun „prieten” să-l fi împins
în capcană („Hai să vezi și
tu cum e pe la Jilava!”), „dot-
tore” a încercat să îndrepte

lucrurile. Dar a dat-o cu
statutul de vinovăție direct
în zidul statului în stat. Că,
dacă a ridicat el ziduri de
protecție pentru baroni, de
ce să nu sară și el gardul? 

Așa că a decis să
folosească instrumentul gu-
vernamental pentru a im-

pune un act oficial de dere-
sponsabilizare. O ordonanță
de urgență pentru a stre-
cura în lege prevederea ca
un titular de diplomă să
poată renunța oricând la
act. Evident, fără nici o
sancțiune și fără a declanșa
tăvălugul asupra acelora
care s-au lăsat păcăliți de
validitatea și „originalitatea”
piesei de impostură
doctorală. Dar poate că
necesitatea ordonanței i-a
fost dictată și dinspre ultimii

baroni care mai trag de sfo-
rile tot mai roase. Căci, nu
doar primărița vocală e pe
fărașul plagiatului, ci multe
alte personaje. Și se im-
pune dară o lege de „am-
nistie” a plagiatorilor PSD!

Desigur, Univeris-
tatea București nu a putut

decât să aprecieze onesti-
tate premierului de a
renunța la titlu. Pentru că
așa își poate apără imag-
inea și poate evita să-i
sancționeze pe cei care au
sprijinit infracțiunea în fașă
doctorală.

Numai că lucrurile
nu sunt așa simple! Și, după
cum renunțarea la per-
misele auto obținute ilegal
nu a dus la eliminarea
răspunderii penale, la fel
stau lucrurile și în cazul altor
„titluri”. Apoi, chiar dacă ar
modifica legea cu un
asemenea articol, legea
operează pe viitor. Asta o
știe orice jurist. Fie el și pla-
giator penal! Răspunderea
rămâne…

Și nu în ultimul rând,
un doctor care cere anu-
larea lucării sale pune sub
semnul întrebării diplomele
anterioare, foile matricole și
restul actelor oficiale care,
dimpreună, au dus la statu-
tul universitar care i-a per-
mis să forțeze și un titlu de
doctor.

Așadar, „dottore”
până la capăt, Victor Ponta
își cere singur autopsia
educațională!…

●

Un NU clar Legii Securității Cibernetice!Un NU clar Legii Securității Cibernetice!

Bogdan
Diaconu

LLa 25 de ani de la
sacrificiul românilor pentru
libertate, noul președinte
Klaus Iohannis are datoria
să respingă legea securității
cibernetice pentru ca
aceasta să intre cu adevărat

în dezbaterea publică și să
fie votată doar dacă se
dovedește necesară și
numai cu respectarea drep-
tului la viață privată.

Îi solicit de aceea
președintelui Iohannis să
retrimită legea la Parlament
sau măcar să o atace la
Curtea Constituțională,

având în vedere faptul că a
fost adoptată tacit de Cam-
era Deputaților, ceea ce
dovedește un mod suspect
de a trece prin Parlament o
lege de o asemenea
importanță și care aduce
atingere dreptului la viață
privată.

Președintele Iohan-
nis are datoria de a bloca

această lege votată doar de
Senat pentru că primii care
au protestat împotriva ei
sunt tocmai tinerii din așa
numita generație Facebook
de care președintele Iohan-
nis a profitat din plin pentru
a ajunge președinte. Acum,
fostul candidat Iohannis,
ajuns președinte, are dato-

ria față de această
generație să îi protejeze
dreptul la libertate și la viața
privată și să dea ocazia
opiniei publice și Parlamen-
tului să o dezbată pe larg și
să găsească formulele
necesare pentru ca preved-
erile privind securitatea
cibernetică să nu afecteze
dreptul la libertate pentru

care s-a murit în urmă cu 25
de ani.

Cât despre oportuni-
tatea unei asemenea legi,
este bine că Guvernul,
inițiatorul acestei legi, se
preocupă de amenințările
din afara țării, dar este ciu-
dat că nu le observă pe cele
de dinăuntru care se

desfășoară la vedere. 
Până la pericolele

cibernetice, România se
confruntă din ce în ce mai
tare cu pericolul extremis-
mului și al separatismului
maghiar, de inspirație
rusească, dar pentru sto-
parea acestui flagel Guver-
nul Ponta nu a luat nicio
măsură decât îndepărtarea

prefecților care asigurau re-
spectarea legii! Iar pentru a
opri secesionismul maghiar
nu este nevoie de controlul
datelor și de captarea
informațiilor din mediul vir-
tual, pentru că această
amenințare se desfășoară
la vedere, este strigată pe
străzi și afișată în locuri pub-

lice.
Este cel puțin ciudat

că Guvernul Victor Ponta
caută soluții complicate și
controversate pentru
războiul nevăzut, dar nu are
nicio soluție și nici măcar o
reacție cu privire la sub-
minarea siguranței
naționale în zonele contro-
late de politicienii maghiari,
fapte care au loc în public,
fără niciun ascunziș!

La rândul său,
președintele Iohannis a
promis în discursul său in-
augural că România va de-
veni exportator de
securitate. Înainte de a ex-
porta securitate la alții, ar
trebuie să asigurăm
siguranța cetățenilor români
de etnie română aflați în an-
umite zone sub asaltul ex-
tremismului maghiar și abia
apoi să le dăm altora ceva
ce am dovedit că putem re-
aliza la noi acasă. Iar
siguranța românilor nu se
obține controlându-le calcu-
latoarele și telefoanele, ci
asigurând respectarea legii
și a Constituției pe tot terito-
riul național al României!
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