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„Cum a trecut timpul! 
Începe să fie târziu în mine.” 

- Marin Sorescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Linșarea unei Revoluții…Linșarea unei Revoluții…

Cezar 
Adonis Mihalache

DDupă ce a făcut un
plonjon financiar-bugetar
pentru a distrage atenția de
la esență (în speță,

redefinirea Revoluției
Române!), guvernul a reușit
să introducă în tonomatul de
rescriere a istoriei o altă
secvență importantă a
Revoluției. Momentul care
trasează punctul de plecare
spre libertatea noastră, și al
asumării valorilor democrat-
ice, moment care stă 
în coasta martirizării

nomenclaturiștilor așezați
de două decenii și jumătate
peste jertfele tinerilor din
Decembrie 89.

Pentru a rescrie mo-
mentul zero al libertății
noastre, pe care „socialiștii”
vor să-l pună într-un zero
înghiontit între două acolade
sinistre, guvernul a „gafat” 
la capitolul bugetar 
al remunerațiilor acordate
revoluționarilor. După care
a n t i - r e v o l u ț i o n a r u l
democrației V. (dar nu de la
Victorie, ci de la Vendetă!)
Ponta a venit cu necesara
„corecție”.

Și sunt două
modificări esențiale, nu pen-
tru cuantumul și modul de
acordare al indemnizațiilor
revoluționarilor, trecători prin
această lume, ci pentru felul
de încrustare a istoriei pen-
tru vremuri mult mai lungi
decât viața muritorilor care
își cer acum drepturile.

Evident, guvernul nu
a făcut greșeala de a 
anula indemnizațiile tuturor
revoluționarilor, ci doar a
„sărit” o categorie. Suficient
cât să aibă pretextul inter-
venirii în lege cu lutul
demitizării eroismului

zielelor de Decembrie.
Astfel, pentru a în-

drepta „eroarea” de a fi
amânat pentru următorii doi
ani, până în 2017, plata
indemnizaţiilor la care au
dreptul revoluţionarii care
„în decembrie 1989, au mo-
bilizat şi condus grupuri de
oameni, construind şi
menţinând baricade”, Gu-
vernul a introdus o „erată”
elaborată. Un cal troian leg-
islativ, guvernanții inter-
venind cu o ordonanţă de
urgenţă prin care
revoluţionarii „care au con-
dus grupuri de oameni şi au
ridicat baricade” trebuie să

obţină un nou certificat care
să le ateste meritele.

O ordonanță care,
nu din pespectiva impunerii
unui nou certificat este
nedreaptă, ci din redefinirea
fundamentelor acordării
celor dintâi titluri de
revoluționari (și singurele
legale și morale). Asistăm în
acest fel la diluarea rolului
pe care l-au avut unii
revoluționari (acum această
categorie, după care, cum
somnul națiunii de
revoluționari naște monștri
indiferenței vor urma, rând
pe rând, toate „clasele”
revoluționare), prin re-
definirea „Luptătorului Re-
marcat prin Fapte
Deosebite” drept „Luptător
cu Rol Determinant”.

Revoluționarii au tre-
cut cu nepăsare peste
această primă „în-
dreptare”… Poate și pentru
că modificarea titlului, deși
vorbim de un cu totul alt
sens, le asigură pe 
mai departe primirea
indemnizațiilor.

Dar cea mai
grosolană intervenție în noul
fel de a structura istoria
Revoluției Române o găsim

în redefinirea actului
revoluționar. Este vorba de
eliminarea revoltei ca
acțiune anti-totalitară și
ștergerea contribuției Ar-
matei Române care, prin
fraternizare, a contribuit la
victoria Revoluției. Este cel
mai mizerabil bocanc pe
care îl primește Armata
Română. Ba, mai mult, este
insinuată posibilitatea
strecurării Armatei în rândul
„forțelor de ordine care au
reprimat”.

Iar schimbarea
revoluției anti-totalitare într-
o simplă revoltă a
cetățenilor reprezintă un

atac la însuși primul articol
al devenirii noastre. Articolul
1 din Legea revoluționarilor
care precede și
fundamentează chiar 
prima Constituție
postdecembristă. Și pe care
guvernanții l-a-au schimbat
abuziv, intervenind acolo
unde un sfert de secol ni-
meni nu a îndrăznit să pună
o virgulă.

În noul sens,
Revoluția Română nu a fost
anti-totalitară (să înțelegem
dară că nici regimul comu-
nist nu a fost schimbat, ci s-
a perpetuat?!). Or,
mâine-poimâine s-ar putea
să asistăm la definirea
Revoluției Române drept
„perestroika românească”…

Rușine, V. Ponta!

●

Dileme în Diaspora...Dileme în Diaspora...

Ionuț
Țene

ÎÎn ultima vreme s-a
amplificat dezbaterea
publică între românii din Di-
aspora, mai bine zis a celor
care locuiesc în partea
vestică a Uniunii Europene. 

Sunt voci, ca cea a
unei doamne din Austria, cu
numele ce seamănă cu cel al
Clarei Petacci, amanta lui
Mussolini, care susţine

înfiinţarea unui partid al
românilor după modelul
UDMR din România. Ideea a
fost preluată şi de alte
asociaţii româneşti din
Franţa, Italia sau Spania. 

Se merge pe ideea
unei minorităţi româneşti put-
ernice în ţările de adopţie, în
special acolo unde numărul
românilor e considerabil:
peste un milion şi jumătate în
Italia, peste un milion în
Spania şi aprope de un mil-
ion în Franţa şi Belgia.
Înfiinţarea unui partid româ-
nesc minoritar în ţările de
adopţie după modelul UDMR
cred că ridică deocamdată
mari probleme din partea
autorităţilor din ţările gazdă.

Sigur că la
alegerile locale în Italia,
Franţa sau Spania românii
cu drept de vot ar reuşi să
impună consilieri locali şi re-
gionali, ba chiar şi primari.
Dar atât. În Austria, Germa-
nia sau U.K., românii
constituiţi într-un partid local
ar fi spulberaţi electoral. La
alegerile parlamentare par-
tidele româneşti ar fi ca şi in-
existente.

De aceea, nu cred,
deocamdată, în existenţa
unor partide politice
româneşti minoritare puter-
nice în Diaspora. 

Mai degrabă cred
într-un mare partid românesc
„Diaspora” în emisfera

vestică a UE, care să aibă o
dublă valenţă: la locale să se
orienteze spre pacte şi
alianţe cu partidele din ţările
gazdă, care să le ofere
românilor posturi de con-
silieri locali şi regionali pe lis-
tele lor sau proprii şi chiar
funcţii de viceprimari sau pri-
mari, iar la alegerile parla-
mentare să se unească
pentru a impune parlamen-
tari din Diaspora în Parla-
mentul României sau prin
alianţe bine negociate, chiar

deputaţi în parlamente
naţionale ale Spaniei, Italiei,
Franţei sau Austriei. Încă nu
s-a copt momentul istoric, ca
românii să organizeze în
ţările gazdă în partide mi-
noritare după modelul
UDMR din România. Ar duce
la o înfrângere electorală
previzibilă şi la ostilitatea
autorităţilor din ţările gazdă.

De aceea, de-
mararea acţiunii pentru
înfiinţarea unui partid al
românilor „Diaspora” care să
se implice în viaţa politică a
României şi pe plan local în
consiliile locale şi regionale
ale ţărilor gazdă e soluţia
care o aşteaptă cei care au
plecat masiv din ţară după
1990 şi, mai ales, după anu-
larea vizelor în 2002. 

Românii din Dias-
pora trebuie să se unească
şi prin acţiunile lor să ajute
ţara să se ridice şi să apere
interesele celor plecaţi care
nu au uitat de cetăţenia
română, neam, tradiţii şi
Ţara Mamă.

●
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Paul Johnson: „O istorie a evreilor”Paul Johnson: „O istorie a evreilor”

George
Petrovai

DDacă luăm aminte la
mărturisirea făcută de Edward
Gibbon, autorul monumentalei
lucrări “Istoria declinului şi a
prăbuşirii Imperiului Roman”
(“History of the Decline and
Fall of the Roman Empire”),
atunci cartea de istorie poate
să apară fie ca o cronică
monotonă, fie ca o declamaţie
retorică. Asemeni lui Titus
Livius, care în “Ab urbe con-
dita” (“De la fundarea Romei”)
ne-a lăsat o operă de mare val-
oare literară, Edward Gibbon
s-a ferit ca de foc să cadă în
vreuna din extremele mai sus
menţionate. Recunoaşte, de
altminteri, că a făcut multe
experienţe până ce a nimerit
tonul de mijloc, convins fiind că
“stilul unui autor ar trebui să fie
imaginea minţii sale, dar
alegerea şi stăpânirea limbii
sunt fructul exerciţiului”.

Chiar dacă în unele
privinţe a fost depăşit ca is-
toric, măiestria formei lui Gib-
bon nu a putut fi trecută cu
vederea, şi ea îl aşează între
marii prozatori clasici englezi.
Arnold Toynbee la rândul lui îi
aduce un omagiu indirect lui
Gibbon, atunci când apreciază
că “nici un istoric nu poate fi
‘mare’ dacă nu este totodată şi
un mare artist”, în vreme ce
profesorul Wedgewood o
spune de-a dreptul că “Istoria
declinului” este o lucrare de-o
excepţională erudiţie şi unul
dintre marile monumente ale
literaturii engleze din veacul al
XVIII-lea, şi că în această
dublă calitate, ea a exercitat o
adâncă influenţă asupra în-
tregii tradiţii a istoriografiei bri-
tanice.

Ei bine, masiva carte a
lui Paul Johnson, apărută în
anul 2005 în tălmăcire
românească la editura
bucureşteană “Hasefer”, se în-
scrie cu autoritate în presti-
gioasele tradiţii ale
istoriografiei britanice nu doar
în ceea ce priveşte amploarea
temei abordate, cu enormul
volum de informaţii solicitat
(aici cu adevărat Johnson se
vădeşte un demn urmaş al lui
E. Gibbon), ci şi în privinţa
stilului, respectiv a unor
surprinzătoare erori de docu-
mentare ori poate de voită in-
terpretare a câtorva
evenimente din istoria foarte
apropiată de epoca noastră,
lucru ce va fi evidenţiat la mo-
mentul potrivit. Iar stilul, un au-
tentic stil britanic, ne apare
aidoma unui bătrân şi distins
gentleman, care, apăsat de
greutatea atâtor veacuri de es-
tetism discret şi de eleganţă
spirituală distantă, se simte
mai degrabă plictisit decât is-
tovit, însă îşi ascunde
lehamitea şi oboseala sub
nelipsita mască politicoasă a
unei ironii blânde şi
îngăduitoare...

Din scurta notiţă
biografică aflăm că Paul John-
son (născut în anul 1928) este
un faimos ziarist şi că a scris

alte multe cărţi de istorie, pre-
cum “O istorie a
creştinismului”, “O scurtă isto-
rie a Irlandei” sau “Civilizaţiile
Egiptului antic”.

Totuşi, de unde curajul
din partea lui, un neevreu, de-
a trata “acest subiect vast şi in-
timidant”, ca să ne folosim de
propriile sale cuvinte? În “Pro-
log” ne destăinuie că ideea i-a
încolţit în minte în timp ce lucra
la “Istoria creştinismului”,
ocazie cu care a conştientizat
imensa datorie a creştinismului
faţă de iudaism, şi că patru
sunt motivele care l-au îndem-
nat să scrie această istorie a
evreilor: primul se cheamă
simplă curiozitate; al doilea
provine din tulburarea pe care
i-a provocat-o întinderea în
timp a istoriei evreilor; al treilea
motiv se datorează întinderii
sale în spaţiu, ceea ce l-a
încredinţat că “a scrie istoria
evreilor este ca şi cum ai scrie
istoria lumii dintr-o perspectivă
foarte specială”; în sfârşit,
acest studiu de aproximativ
4000 de ani (acesta fiind, de
altminteri, cel de-al patrulea
motiv), i-a dezvăluit lui John-
son că persistenţa evreilor în
pofida tuturor persecuţiilor la
care au fost supuşi, se
datorează credinţei lor
nestrămutate în existenţa unui
plan divin. Prin urmare,
exclamă Johnson, “istoria are
un scop şi umanitatea un des-
tin”!

Cartea este împărţită
în şapte părţi şi fiecare parte
poartă un nume generic potrivit
cu perioada descrisă şi cu
însuşirile caracteristice ale re-
spectivei perioade: “Israeliţii”,
“Iudaismul”, “Catedocraţia”,
“Ghetoul”, “Emanciparea”,
“Holocaustul”, “Sionul”. Cu cer-
titudine că împărţirea cărţii
exact în şapte părţi nu este o
pură întâmplare. Dimpotrivă,
faptul acesta mărunt în
aparenţă, ne arată că încă din
timpul când autorul lucra la
elaborarea planului cărţii, el s-
a lăsat pătruns de
semnificaţiile cabalistice ale
cifrelor sacre (3, 7, 12, 40 etc.),
care – aşa cum ştim cel puţin
în legătură cu sacralitatea lui 3
şi 7, au fost preluate de la
egipteni atât de evrei cât şi de
greci.

Şi cum fiecare istorie
are un început, Johnson este
de părere în prima parte a
tratatului său că Abraham tre-
buie să fie cel dintâi reper din
istoria multimilenară a poporu-
lui evreu. Plecat din cetatea Ur
spre Canaan, este de presu-
pus că Abraham a adus cu el
“poveşti despre ziguratul
înălţat spre ceruri, cât şi mult
mai timpuria poveste despre
potop”.

Când a trăit Abraham?
Bazându-se pe studiile de-o
viaţă ale lui Albright, Johnson
apreciază ca fiind rezonabile
concluziile la care acesta a
ajuns, anume că patriarhul bib-
lic n-a putut trăi înainte de sec-
olul al XX-lea î.e.n., dar nici
după secolul al XIX-lea î.e.n.

Se subînţelege că
pentru perioade atât de
îndepărtate de timpurile noas-

tre, dovezile deţinute de istorici
sunt în egală măsură rare şi
nesigure, din care cauză ei
formulează concluzii tranşante
doar cu multă prudenţă. John-
son chiar face referiri la
punctele de vedere exprimate
de câţiva remarcabili savanţi ai
secolului XX, aşa ca M. Noth şi
A. Alt, pentru care istoria
israelită nu beneficiază de o
consistentă bază de adevăr
decât începând cu epoca lui
Saul şi David, când textul biblic
începe să reflecte realitatea
documentelor de la curte. În-
trucât aceşti istorici au
îndepărtat tradiţiile dinaintea
cuceririi Pământului
Făgăduinţei ca fiind mitice, afir-
mând că israeliţii au devenit un
popor abia pe pământul
Canaanului (circa sec. al XII-
lea î.e.n.), Johnson consideră
că ei “păstrează o abordare
esenţial sceptică”, altfel spus
se dezice de ei politicos dar
hotărât.

Adânc încredinţat de
unitatea dintre istoria şi religia
vechilor evrei, precum şi de
faptul că istoria acestora tre-
buie să fie desluşită din
adevărurile cuprinse în
“Vechiul Testament”, Johnson
optează pentru metoda
întrebuinţată de Josephus
Flavius în “Antichităţi iudaice”,
adică merge pas cu pas pe firul
evenimentelor biblice. Şi tre-
buie să recunoaştem că o face
cu multă subtilitate şi
măiestrie, ceea ce – desigur –
nu reprezintă nicidecum rodul
dorinţei de-a proceda în acest
chip, ci cel al impresionantelor
cunoştinte pe care le deţine.
Iar argumentele oferite sunt
întru totul pe măsură: “Biblia
este în mod esenţial o scriere
istorică de la început şi până la
sfârşit”. Dar un asemenea mod
de abordare a acestei prob-
lematici istorice nu pare a se
bucura de consecvenţa
integrală a autorului, poate nici
de deplina şi intima sa în-
credere ştiinţifică. Căci citim în
“Epilogul” prezentului tratat:
“Istoricii ar trebui să se
ferească a căuta modele
providenţiale în evenimente”.
Iar puţin mai jos, tot el adaugă:
“Cu toate astea, un scepticism
excesiv poate să producă o
distorsiune la fel de gravă ca şi
credulitatea”. Prin urmare, nici
cal nici măgar acolo unde
persistă umbre în cunoaştere
şi unde cercetătorii se arată
excesiv de sceptici, adică
riguroşi şi critici cu probele în-
doielnice pe care le deţin la un
moment dat!

Catedocraţia şi ghetoul

Apoi în urma celor
două înfrângeri catastrofale:
revolta din anul 70 e.n. şi
răscoala lui Bar Khoba din anul
135, evreii renunţă cu totul şi
cu totul la violenţă, chiar atunci
când ar fi avut tot dreptul să ri-
posteze într-un fel dur şi
bărbătesc. Este perioada
catedocraţiei, în care evreii s-
au resemnat să fie trataţi ca o
minoritate oprimată, în care ei
şi-au dezvoltat o adevărată
filosofie a negocierii pentru a-

şi salva pielea şi în care în mod
firesc pasiunea lor pentru
scrierile istorice cunoaşte un
lung declin de la Josephus
Flavius şi până în secolul al
XIX-lea. Dar, mă rog, ce să
facă cu scrierile istorice un
popor umilit, persecutat şi iz-
gonit din loc în loc, un popor
crunt lovit de ura semenilor
prin atâtea şi atâtea forme de
antisemitism: de la anti-
semitismul existent în fapt încă
din antichitate (termenul a
apărut de-abia în 1879) până
la “soluţia finală” pusă în
practică de Hitler şi acoliţii lui,
în sfârşit, un popor încărcat de
istorie însă fără ţară?!

Dar ce se înţelege prin
catedocraţie? Este noua formă
de organizare a evreilor, în
care comunitatea va fi condusă
din scaunul profesoral; rabinul
şi sinagoga aveau să devină
instituţii normative ale iudais-
mului, care astfel ia chipul unei
religii congregaţionaliste. Tot
atunci erudiţia ajunge la mare
cinste, îndeosebi prin
raţionalistul Maimonide, cel sit-
uat la jumătatea drumului din-
tre Filon din Alexandria şi
lumea modernă, căci cuvântul
de ordine la vremea aceea era:
Studiul precede şi conduce la
acţiune! De altfel, însuşi cu-
vântul talmud înseamnă
studiu, învăţătură. Însă în-
treaga acţiune evreiască se
mărginea ba la cămătărie, ca
până la urmă locul cămătarilor
evrei să fie luat de cavalerii
Templieri, ba la încercările dis-
perate de-a evita persecuţiile
îndreptate împotriva lor prin
cumpărarea bunăvoinţei atot-
puternicilor zilei aflaţi mereu în
criză financiară, ba la curajul
lor răbdător şi la uimitoarea lor
capacitate de adaptare la lovi-
turile inevitabilului, ce lua
chipul pogromurilor cruciaţilor
ori pe cel al expulzărilor. La
vremea aceea Europa a fost
cuprinsă de furia expulzărilor,
iar expulzările evreilor sefarzi
din Spania (1492) şi din Portu-
galia (1497), au fost precedate
de expulzarea evreilor
aşchenazi din Germania şi
Moravia, respectiv din Italia.
Axa evreilor s-a mutat mai spre
est, şi astfel în jurul anului
1500, Polonia devine patria
evreilor aşchenazi. A urmat în
trista istorie a evreilor perioada
ghetoului, primul ghetou fiind
cel din Veneţia. Această
perioadă se caracterizează
prin trei mari categorii de
evenimente, cu impact nu doar
asupra destinului evreilor, ci
chiar asupra lumii întregi,
datorită inaugurării noilor căi
de rulare ale capitalismului
modern:

1) Apariţia aşa-zişilor
evrei de curte, care aveau voie
să ajute monarhii, însă nu
aveau voie să conducă efectiv.
Peste mai bine de două sute
de ani, un fenomen
asemănător se va petrece în
Rusia sovietică...O figură
aproape legendară printre
aceşti evrei de curte este cea
a lui Samuel Oppenheimer
(1630-1703), supranumit
marele Oppenheimer. A avut
un rol cheie în războiul de

apărare al Vienei din anul
1683, i-a împrumutat pe Habs-
burgi cu sume fabuloase ce nu
i-au mai fost restituite, şi-a aju-
tat sute de coreligionari săraci
şi la urmă el însuşi a murit
sărac;

2) Ghetoul poate fi
considerat locul de naştere al
mercantilismului şi al conser-
vatorismului religios. Banii au
ajuns să fie consideraţi o marfă
ca oricare alta, iar inventivi-
tatea evreilor în materie de
comerţ modern s-a vădit în
următoarele patru direcţii:

a) Bursa prin care se
făceau transferuri de capital;

b) Reclama şi publici-
tatea;

c) Evreii aveau mereu
privirile aţintite spre piaţa cea
mai mare;

d) Erau preocupaţi de
reducerea preţurilor şi de com-
ercializarea produselor ieftine,
care să satisfacă pe toată
lumea. În paranteză fie spus,
nu acesta este principiul de
bază după care se conduce şi
economia de piaţă din zilele
noastre?

3) În anul 1618 a
izbucnit Războiul de 30 de ani.
Evreii au avut un rol decisiv
atât în aprovizionarea ar-
matelor catolice, cât şi a celor
protestante. Însă la sfârşitul
războiului (anul 1648), a pornit
răscoala ţăranilor ucraineni
conduşi de hatmanul Bogdan
Hmelniţki. În sprijinul lor au
venit cazacii de pe Nistru şi
tătarii din Crimeea. Răscoala
pornise nu atât împotriva mar-
ilor latifundiari polonezi, cât
mai ales împotriva arendaşilor
evrei, consideraţi cauza
principală a exploatării ţăranilor
ucraineni. Pentru a-şi salva
propriile vieţi, trupele poloneze
i-au dat pe evrei pe mâna
cazacilor. Nu se ştie cu exacti-
tate câţi evrei au murit în
această sângeroasă răfuială.
Cronicile evreieşti pomenesc
de 100.000 de morţi, însă cifra
este mult exagerată. Oricum,
poveştile refugiaţilor i-au im-
presionat profund nu doar pe
evreii polonezi, ci toate
comunităţile evreieşti.

După anul fatidic 1648
a început emigraţia evreilor
spre apus. Iar ţara cea mai
râvnită de evrei pentru
condiţiile omeneşti de viaţă
oferite inclusiv unor transfugi
(aici, după opinia lui Johnson,
exista doar un antisemitism de
salon), era bătrâna Anglie. Ter-
menul ebraic medieval pentru
desemnarea Angliei era
“capătul pământului”, iar evreii
aveau convingerea că primirea
lor în această ţară avea să
grăbească venirea lui Mesia.
Desigur, nu un Mesia aşa ca
Mântuitorul Iisus, ci unul puter-
nic, pragmatic şi necruţător cu
cei ce i-au făcut să sufere pe
copiii lui Israel...

Aşa s-au format în de-
cursul timpului cei trei mari poli
ai evreimii mondiale: Israel, di-
aspora şi evreimea americană. 

●



4 Tichia de politician

Resturile de demnitate ale clasei politiceResturile de demnitate ale clasei politice

Corneliu
Leu

AAparținând  unui alt
regn decât cel al persoanei
umane contemporane - din
structura căreia nu poate
lipsi, oricum ar fi ea, latura
morală decât dacă se
constată una dintre acele
boli în care unii cromozomi
lipsesc din paralelismul lor
genenetic – acest tip de in-
divid, ca un virus rău, ce se
pretinde „clasă politică”, im-
pune un paradox altă dată
de neconceput: Pe măsură
ce se extinde devoalând
faptul că, în ultimă instanță,
este lipsit de conștiință, el
se fixează, din păcate, tot
mai spre mediul intelectual:
Școlindu-se, urmând studii
și obținând diplome în
științele fraudării. Prin asta,
fie se mută procentajul de
infracționalitate din mediul
interlop în cel intelectual, fie
tot mai mulți intelectuali se
mută în mediul interlop sau
își găsesc identitate cu
acesta. Iar pericolul cel
mare este că, într-un
asemenea mod, chiar
continuă decapitarea
societății de elitele intelec-
tuale începută în comunism.

Tot prin legarea lor
de pușcărie, dar într-un alt
fel: În vreme ce bolșevismul
îi închidea ca 
să-i extermine, această
postdecembristă „aripă
tânără” a lui, îi extermină
făcându-i să-și însușească
cultura infracționalității care-
i conduce spre pușcărie.

Iar cu așa ceva nu-i
de glumit! Pentru că este
vorba de contaminarea și
pervertirea intelectualității,
care a format întotdeauna
latura masivă de „apostoli ai
neamului”, ideea de cultură,
de învățătură, însemnând și
acea dăruire socială spre
idealuri tot mai depărtate de
jaf și împilare, tot mai con-
trare demagogiei și corupției
profitoare, tot mai dăruite
progresului național: Dacă
infracționalitatea ajunge să
contamineze și mediile ei,
învățătura superioară
însemnând doar malefica
tehnicizare în slujba unor in-
ginerii de natură
infracțională, intelectuali-
tatea își pierde tocmai
esența de dăruire pentru
cauza cinstită a formării
generațiilor viitoare. Iar
aceasta este crima la care
se face părtaș politicianul
contemporan.

Ca să nu mai 
vorbim de  injuriile, 
rănile, buboanele, infecțiile
puroioase și, până la urmă,
infecția generalizată pe 
care asemenea indivizi 
le provoacă democrației,

dorindu-se neapărat stăpâni
și diriguitori ai ei. Ai acestei
democrații a cărei conotație
reprezintă exact contrariul a
ceea ce ei și-au permis să
facă din guvernare,
învățând și punând în
practică tot ceea ce este îm-
potriva populației și a drep-
turilor ei de a se emancipa
prin inițiativa cât mai liberă
și cât mai bine stimulată. 

Chiar dacă se
pretind tineri, acești
guvernanți n-au învățat
(sau, după cum arătă
situația din cele trei nuclee
sociale pe care le-am co-
mentat, au deprins contrar-
iul), cum să se pună, prin
măsuri legislative în slujba
libertăților în cadrul cărora

oamenii au sperat întot-
deauna la liberalizare și la
afirmare prin inițiativă
personală, sau cum să stim-
uleze, să faciliteze, să asig-
ure prin măsurile guvernării
inițiativele de producție și
dezvoltare. Purtători de bir
asupritor, de birocrație
alungătoare și concesioneri
de avuție națională, ei ne-au
demonstrat că antipodul
avantajelor învățăturii nu e
dezavantajul acesteia, ci
folosirea învățăturii în deza-
vantajul semenilor.

În aceste condiții, a
unor guvernări care au ac-
centuat pervertirea spre
infracționalitate a unor prin-
cipale locomotive sociale
cum sunt familia cu tradițiile
ei, obștea cu atracția molip-
sitoare  a reacțiilor ei și par-
tidele cu organizarea lor, s-a
coagulat acel nucleu de-
cizional care a translat
neașteptat de la un talger la
altul pe cântarul alegerilor,
el manifestându-se nu ca un
curent în favoarea vreunei
oferte politice, ci ca un al
nouălea val, lovind cu toată
nemulțumirea într-un sistem
dovedit a-i fi neprielnic.
Invoc simbolul celui de al
nouălea val deoarece e
vorba despre o acumulare
în timp a nemulțumirii de
către populație. O acumu-
lare generală, chiar și clien-
tela electorală, care votează

pentru o parte sau cealaltă,
făcând asta doar fiindcă
speră că vor fi respectivii
mai capabili, sau mai
aproape de a rezolva
asemenea nemulțumiri. În
fond,  chiar și mințindu-ne în
speranța de a ne salva cu
asemenea politicieni, ne
dăm cu toții seama de ire-
versibilitatea vinderii indus-
triei la fier vechi, de blocajul
producției în favoarea im-
porturilor, de descurajarea
agriculturii. Pentru că fali-
mentul din economie ne
afectează pe toți, birocrația
ultraexagerată ne afectează
pe toți, șpaga generalizată
ne afectează pe toți. Pentru
că ANAF-ul  e tot mai
dușmănos cu cetățenii pe

măsură ce e mai bună sursă
pentru corupți, austeritatea
ciuntește veniturile mici fa-
vorizând altora avantaje
bugetare, loviturile ni se dau
la medicamentele și ali-
mentele la care nu putem
renunța, actul de vânzare-
cumpărare, care este
temeiul comerțului și a
proprietății libere, a căpătat
bariere și taxări de netrecut,
drepturile liberale ale
producătorilor sunt la
cheremul birocraților venali.
Pentru că afacerile veroase
ale privatizărilor se continuă
cu cele ale retrocedărilor
sub ochii tuturor și, de la
reglările de conturi din
lumea interlopă s-a ajuns a
se vorbi pe față de reglări de
conturi în justiție. Pentru că
incapacitățile sistemului
sanitar, alăturându-se celor
din învățământ merg mână-
n mână cu fraudele din bani
publici, traficul de influență a
devenit practică curentă,
funcționarii stând mai mult
la birou pentru practicarea
lui decât pentru a-și face
îndatoririle din fișa postului,
iar partidele politice sunt
calificate cu voce tare drept
cele mai corupte structuri
mafiote.

Unirea sub numitor
comun a unor asemenea
nemulțumiri, accentuate și
prin dimensiunile tot mai
negative pe care le căpătau

politicile de scandal ale lui
Băsescu, au atras și mai
mult atenția asupra precarei
convingeri a clasei politice
din care se aleg guvernanții,
în materie de leadership:
Aceea că pot guverna nu pe
principii, ci prin spirit
descurcăreț și că politicienii
se pot considera eficienți nu
prin efort cinstit pentru toată
țara, ci folosind puterea
fiscalității pentru ei și intere-
sele lor. Două practici puse
în aplicare prin conjugarea
manevrelor în gașcă și fără
jena de a sfida populația.
Ca dovadă  că: 1. Tot ce
înseamnă guvernare azi
este în funcție de impozitare
și nu de producție; 2. Ceea
ce este administrație

publică, înseamnă cheltuieli
bugetare în folos clientelar;
3. Tentativele de a câștiga
electoratul nu sunt  prin
nimic altele decât de a-i
promite că-i vei restitui mici
firimituri din bugetul național
pe care i l-ai confiscat.

După cum se vede,
este vorba de un sistem
care începe să devină car-
acteristic pentru orânduirea
în care trăim, așa că au
dreptate cei care au calificat
neașteptatele rezultate  ale
votului din 16 noiembrie
drept o reacție antisistem,
care a modificat și dimensi-
unile și opțiunile electoratu-
lui. Bine înțeles, la condițiile
alegerii între doi candidați,
și nu altele; la condițiile
opțiunii pentru răul cel mai
mic, și nu pentru o anumită
direcție politică exprimată
cu claritate; la condițiile de a
refuza pe cineva căutând cu
speranță sensul contrar, dar
nu convingându-te că l-ai
găsit. 

Oricum, însă, chiar
dacă nu vom avea încă prea
multe motive de mulțumire,
putem afirma că e vorba de
o reacție cu mult mai multe
semnificații, tocmai privind
refuzul categoric față de un
asemenea sistem. Care s-a
definit ca nociv tocmai în ra-
port cu frustrările de lungă
durată pe care le-a provocat
în țară, făcându-le să se

acumuleze în timp, chiar
dacă au răbufnit odată cu
frustrarea de moment care
a condus la răbufnirea celor
care voiau să voteze în
străinătate.

Semnificația e mult
mai amplă făcându-ne să
sperăm că vom putea avea
un electorat tot mai puternic,
pentru a respinge
manevrele sau inconștiența
de a ne aservi ca societate
unei asemenea culturi a
infracționalității. Sigur,
deocamdată este vorba
numai de un refuz; o respin-
gere a sistemului definit mai
dinainte ca „ticăloșit”, un val
care mătură fără a pune
ceva sigur în loc.

Soluția? Din păcate
va fi foarte greu de găsit,
până când clasa politică nu
se va scutura de cei
ticăloșiți, dându-și seama că
nici măcar niște ticăloși prea
profesioniști, care să-și cal-
culeze bine șansele și să-și
stabilească o perspectivă
cât de cât realizabilă, nu
sunt. Niște ticăloși amatori,
aș spune eu, ca încurajare
pentru alte și alte valuri „an-
tisistem”, care să-i măture.
Până când, conștientizând
rușinea la care a ajuns prin
decăderea socială pe
treapta de egalitate cu inter-
lopii, această clasă politică
se va reforma înțelegând în
primul rând că omul liber nu
are nevoie nici de stăpâni,
nici de șefi, ci de adminis-
tratori și de specialiști în
dezvoltare care să-l ajute în
inițiativele sale.

Abia după o aseme-
nea revoluție etică, menită
să sublinieze rușinea
decăderii educației de stat,
să provoace atât un reviri-
ment educațional cât și un
mod mult mai angajat de mi-
sionarism și exemplu bis-
ericesc în slujirea
preceptelor morale, se va
putea reașeza și familia în
tradiția păstrării acestor pre-
cepte, se va consolida un
curent de opinie favorabil lor
în viața obștească, se va
reajunge la o intelectualitate
dăruită cauzei naționale și
vom putea avea de la par-
tidele politice pretenția de a
înlocui instinctuala coeziune
partinică de astăzi, care
este o egoistă și chiar
infracțională coeziune pen-
tru interese de multe ori
necinstite, cu o coeziune de
idei privind rezolvarea unor
interese superioare, punând
pe primul plan interesul
național.

●



Ghimpele Națiunii

Delictul lui Horațius și (ne)opinia lui Klaus…Delictul lui Horațius și (ne)opinia lui Klaus…

Cezar 
A. Mihalache

AAproape ca în
„marțea neagră”… De data
aceasta, însă, inițiativele au
fost lansate la lumina zilei,
ba, chiar sub patronajul
Președinției! Căci, dacă tot
l-au prins pe șeful statului la
prima lui ieșire publică
instituțională, magistrații de
la CSM au forțat lucrurile. E
drept, au forțat nota chiar pe
„eroarea” lui Klaus Iohannis
de a se fi arătat interesat ca
CSM să obțină cât mai re-
pede dreptul la inițiativă…
legislativă. Desigur, acum
rămâne de văzut dacă a fost
vorba de o „eroare” sau, de
fapt, un atavism al vre-
murilor în care acesta era
„nominalizatul” USL-ului!

Or, atât le-au trebuit
magistraților! Căci oferta
neamțului nu mai
reprezenta doar un simplu
colț de batistă de care
Justiția să-și șteargă lacrim-
ile „asupririi” de către presă.
De asta au avut parte în
mandatul lui Traian
Băsescu! Acum, magistrații
CSM au vizualizat șansa
ridicării acelui eșafod pe
care să sacrifice „neghinele”
societății. Neghinele care le
deranjează lor rostul de put-
ere în stat!

Iar ocazia creată de

„interesul” lui Iohannis pen-
tru extensia puterii
judecătorești cu un braț leg-
islativ, via CSM (care, pe
lângă o Inspecție Judiciară
poate beneficia și de un
Legislativ Judiciar, nu?!),
era totuși prea mare pentru
ca magistrații să atârne
ștreangul impunerilor doar
de gâtul stafidit al presei. S-

a țintit dară mai sus: la
„aleșii” neamului. Cei ce au
acel drept de inițiativă
legislativă la care poftește
CSM-ul.

Și nu s-a răsturnat
balanța cu magistrați,
împiedicată carecumva de

condeiul presei, ci efectiv
pare a se fi dezmembrat
ciocanul dreptății, unul din-
tre judecătorii CSM, un alt
„Danileț” (la vremuri noi,
reclamanți noi!) vrând ca
CSM să aibă dreptul de a-i
sancționa pe politicieni pen-
tru declarațiile care ar putea
afecta „independența
Justiției”. Pentru a-i amenda

și, în cele din urmă, curat
democratic!, pentru a-i de-
termina să plece din viața
politică. Iar arsenalul a fost
preluat din călimara cu
ranchiuni anti-presă a lui
Danileț și Hăineală-
hârjoneală (prietenii știu de

ce!) de Horațius Dumbravă,
care a sărit direct (alte tim-
puri, alte frustări!) la gâtul
clasei politice!

Astfel, dacă recla-
mantul de epocă „băsistă”
cerea ridicarea dreptului de
scriere pentru gazetarii care
deranjau prea liberul arbitru
al Justiției (impunând, in-
criminare penală a arti-

colelor ca delicte de presă),
„Horațius”, noul reclamant
de serviciu (mult mai
stanilist, însă) neavând
probabil ce drept de
iscălitură să le ridice politi-
cienilor (că ăștia nici să se
semneze nu știu!) a propus

eliminarea lor din viața
publică. A tuturor acelora
care, oricât de „aleși” ar fi,
îndrăznesc a comenta de-
ciziile judecătorilor.

Așadar, adio simple
comunicate de indignare din
partea CSM-ului?! Mai ales
că nu le citea nimeni!
Magistrații vor un nou in-
strument. Nota de înfierare
și indexare! Eventual,
lecturată la radioul public să
aibă habar națiunea, nu ce
scriitor nu mai trebuie citit
(alte vremuri, alte pretenții!),
ci pe care politician să-l
surghiunim din viața
publică.

Oricum, primul atac
la adresa libertății de expri-
mare din mandatul noului
președinte s-a înfăptuit
chiar în prezența acestuia.
Și totuși, dacă ne gândim la
marțea neagră, este chiar al
doilea atac la statul de drept
în prezența sa. Or, dacă la
vremea primei „marți negre”
vorbele lui nu prea contau,
acum avea ocazia să dea
de pământ cu CSM-ul. Cu
tot cu acel zid care a fost
ridicat vreme de două
decenii și jumătate în jurul
magistraților care au înlocuit
principiul justiției „înfăptuite
în numele legii” cu propriul
„drept de interpretare
judecătorească”.

●
Constatările tardive nu se grațiază!Constatările tardive nu se grațiază!

Iulian
Chivu

RRespingerea de
către liderii europeni, în de-
cembrie, a propunerii Slova-
ciei de acordare a încă unui
an de grație în cheltuirea
fondurilor europene afer-
ente perioadei 2007-2013
ar fi de natură să
stârnească îngrijorare și la
București. 

Ceea ce s-a obținut
până acum în Slovacia, Bul-
garia și România, țări care
se confruntă cu dificultăți de
absorbție, se referă 
mai mult la asistența
implementării proiectelor și
prea puțin la execuția aces-
tora. Conform cifrelor,
România se află în coada
clasamentelor pe această
temă cu toate că în prima
decadă a lui decembrie
2014 se consemnase o
oarecare creștere a coefi-
cientului de absorbție.

După surse ale Min-
isterului Fondurilor Eu-
ropene, acest procent era
de aproximativ 45,5 la sută
la data menționată, după ce
în primul semestru al anului
recent încheiat rata
absorbției a fost de numai
2,5 procente. Discordanțele

dintre declarații sunt de
reținut și ele. De pildă, alte
surse din zona Executivului
vorbesc despre o rata
aferentă anului 2014 de
aproximativ 52 procente, re-
spectiv de 51,81 la sută,
adică o creștere de aproape
șapte la sută, mult mai mare
în ultimele două săptămâni
ale lui decembrie decât în
primul semestru al aceluaiși
an 2014. 

O dovadă evidentă
de lipsă a controlului în ce
privește achiziția de fonduri
europene, deși cu o trufie și
mai evidentă, aceiași lideri
se raportează la perioada
de din naintea Guvernului
Ponta; respectiv luna mai
2012, față de care creșterea
ar fi de șase ori mai mare,
însă a stagnat în cursul zbu-
ciumatului 2012 și chiar a
coborât la jumătate. Avertis-
mentul autorităților UE în
domeniu stârnește o oare-
care precipitare la București
mai ales în ograda Agenției
pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale(AFIR),
care, potrivit directorului
general David Eugen, va
rezilia proiectele ce nu au
plăți și nici șanse de re-
alizare chiar din prima parte
a anului 2015 pentru uti-
lizarea corectă a fondurilor

alocate prin redistribuire.
Așadar doar AFIR

pare să se îngrijoreze de
banii blocați în proiecte lip-
site de perspectivă. Altfel,
Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020
nu poate fi accesat și cele
1,329 miliarde de euro apro-
bate pentru România, inclu-
siv cu eforturile
președintelui Băsescu,
rămân doar o promisiune, o
utopie, cu toate 
visele noastre privind infra-
structura pentru tehnologia
informației și comunicații,
creșterea capacității de
cercetare și inovare în
domenii de specializare
inteligentă, în sănătate, în
investițiile private din cerc-
etare, dezvoltare și inovare,
în creșterea transferului de
cunoștințe, de tehnologie și
personal cu competențe de
cercetare și dezvoltare in-
clusiv între mediul public și
cel din cercetare, în tehnolo-
gia informației cu interes în
competitivitatea economică
etc. Din cele 1,329 miliarde
de euro, 212,76 milioane
vor fi destinate asigurării
așa-zisei asistențe orizon-
tale și ar acoperi nevoile
structurilor de coordonare,
gestionare și control al
utilizării acestor fonduri eu-

ropene, precum și tuturor
celor implicați în imple-
mentarea proiectelor.
Neaccesarea acestor fon-
duri ar însemna totodată
blocarea pe termen lung a
șanselor de a beneficia de
susținere comunitară a
dezvoltării sectoriale. Mai
mult decât atât, clauzele
contractuale cu finanțatorul
european ar impune resti-
tuirea integrală a fondurilor
neutilizate, chiar și a celor
parțial folosite până la finele
lui 2015, ceea ce ar fi cât se
poate de păgubos. Desigur,
răspunsuri politicianiste de
genul celor care ar da vina
pe predecesori, pe Băsescu
(eterna moștenire nefericită)
s-ar găsi, fie și împotriva
verosimilului, și ne-am
obișnuit cu ele sub gu-
vernarea lui Victor Ponta cu
toate că a fost penalizat
pentru ele și la
prezidențiale. Care va fi ati-
tudinea președintelui Klaus
Iohannis vis-a-vis de
această amenințare rămâne
de văzut chiar din primele
luni ale anului recent în-
ceput. Se va implica el în
problemele guvernării, fără
de care promisa Românie a
lucrului bine făcut, iată, nu e
posibilă?

Va risca Iohannis să

fie un președinte jucător, ca
predecesorul său? Va veni
el cu o strategie bine pusă
la punct, care să determine
prin ea însăși implicarea și
responsabilizarea Guvernu-
lui și a majorității parla-
mentare care îl susține?
Sau, pus în fața realităților
dure cu care trebuie să se
confrunte, Victor Ponta va
părăsi corabia cu bărbăția
cu care ne-a obișnuit? Iată
așadar că anul 2015 se
anunță, acta non 
verba, după presiunea
scadențelor, nu după cine
știe ce zodiac, un an al de-
ciziilor, dar mai ales unul al
faptelor. Altfel, constatările
tardive ale eșecului nu vor
grația pe nimeni, iar țara nu
mai are nevoie de scuze și
discursuri demagogice. 

●


