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Cezar Adonis
Mihalache

CCeea ce ar trebui să ne
îngrijoreze nu este calitatea de
„nemuritor” a inițiatorului… Nici
faptul că repune pe tapet o
asemenea aberație în pragul ju-
bileului Unirii. Ci lipsa de reacție
a forului din care face parte, Ac-
ademia Română, instituție care
s-a distanțat de grabă, cu surle
și trâmbițe, de Apelul către țară
lansat de 84 de academicieni
într-un moment ce ar fi putut fi,
nu de răscruce pentru neamul
românesc, ci de început al intrării
pe un drum cu linie finală. Și
care, acum, în fața solicitării
unuia dintre academicieni de a
se „lucra” la simbolurile esențiale
ale Națiunii Române, tace.
Instituția a considerat atunci
prea patriotardă chemarea ne-
muritorilor de a ne cinsti eroii, de
a fi la înălțimea lor! Și a coborât
la nivelul slugărniciei, a capului
plecat, reacționând, în schimb,
în favoarea veneticilor, deranjați
de accentele naționaliste și pa-
triote ale unui Apel împotriva
căruia a fost pornit un întreg
mecanism de înfierare, soldat cu
rușinoasa retragere de pe lista
semnatarilor a doi academicieni.

Academia s-a lepădat
atunci fără jenă de bravii ei, cu
adevărat, nemuritori. Și, pe-
semne, dacă nu s-ar fi așternut
o batistă peste elogiul, fie și de
moment, al românismului pur, o
fibră ce doar a zvâcnit preț de o
clipă, la scara istoriei noastre,
prin milioanele de români, acum
am fi asistat la prigonirea celor
ce au îndrăznit să semneze pen-
tru neamul românesc, pentru
unitatea lui. Și chiar dacă de-
tractorii și „mahalalele” (nu
piețele!) politice, media, „cultur-
ale”, dar și fronturile de analiști și
formatori de deformare a ideilor,
au jubilat, mândri că au închis
gura „agorelor”, că au făcut ca
acel apel să nu devină viral
printre milioanele de români, de
fapt, în fața Istoriei, Apelul acad-
emicienilor și-a ocupat locul
binemeritat. Nu a fost un Apel al
Academiei, ca instituție, care nu
a îndrăznit să se pună opreliște
în fața veneticilor, ci a celor 82
de oameni care s-au ridicat la
nivelul de nemurire pe care
instituția și l-a ratat.

Un apel care, la doar
câteva săptămâni de la înfierea
lui își dovedește rostul. Pentru
că, într-o conjunctură a forțării lu-
crurilor prin sfidarea legii, în care
un proiect secesionist este pub-
licat în Monitorul Oficial, iar aici
avem dovada negru pe alb, a
cernelii care a întipărit un con-
cept otrăvit, autonomia ținutului
secuiesc, într-un act oficial al
Statului Român, ieșirea la rampă
a unui academician cu un de-
mers vizând schimbarea Imnului
Național și a Zilei Naționale nu
reprezintă simpla rătăcire a unui
personaj care, altfel, nu are,
chiar dacă este academician, ce
să lase moștenire, nu neamului

său, ci istoriei pe care vor să ne-
o rescrie veneticilor. Pentru că în
slujba acelei istorii, a falsurilor, a
trunchierilor, imposturii și
semințelor otrăvite sădite în fel
de brazde, s-a pus academi-
cianul Adrian Toader, ca parte a
mecanismului din care fac parte
și publicarea inițiativei secesion-
iste, și adoptarea în felurite
comisii parlamentare a introduc-
erii limbii maghiare în instituțiile
sanitare și cele de protecție so-
ciale, și a impunerii de către Tri-
bunal Cluj a scrierii numelui
urbei Cluj-Napoca în maghiară,
și a altor demersuri ce
avansează, nu în politica pașilor
mărunți de până mai ieri, ci a iru-
perii prin toate ființele societății a
rădăcinilor ce s-au născut din
otrăvitoarele semințe ale ireden-
tismului.

Dacă ar fi fost o opinie
pe manșeta unui ziar, poate am
fi spus că ideile lui Adrian Toader
sunt crâmpeie de infatuare a
unui ins care nu poate face altfel
dovada prezenței sale. Dar, aca-
demicianul veneticilor, nu al nea-
mului nostru, a trimis inepțiile
sale Comisiei comune a
Camerei Deputaţilor şi Senatu-
lui. Adică acolo unde se lucrează
de zor la deromânizare și la
dezagregarea fundamentelor
țării. Andrei Toader nu este o
simplă coadă de topor… Ci una
care și-a ascuțit lama la
adăpostul, în liniștea, confortul și
huzurul dat de rentele statutului
său de academician și care a
avansat următoarele puncte de
dezbatere din fibra națiunii noas-
tre. Schimbarea Imnului Național
pentru că „insultă, denigrează
neamul românesc, iar mai nou
nu respectă directivele CE”. Asta
cere academicianul veneticilor!
Iar răsfoind motivațiile intenției
lui de a ne lepăda de cântul
deșteptării noastre, regăsim pe
post de „fundamentări” toate
acele repere pe care le vor deza-
gregate feluriții venetici.

Crucea, care
deranjează prin simbolistica ei,
autorul demersului motivând că
versul „Preoţi, cu crucea-n
frunte”, nu caracterizează
România de azi pentru că „nu
toate religiile recunoscute din
România au acest simbol”. Aca-
demicianul ne reproșează și
componentele… injurioase (!)
din textul imnului, cum ar fi ver-
surile din strofa a șasea, „Şi
blastămă cu lacrămi în ochi pe
orişicare“ sau din strofa a
șaptea, „De fulgere să piară, de
trăsnet şi pucioasă”, printr-o
motivație care ne aduce aminte
de demersul penibil (dar reușit!)
al declarării unui colind ca anti-
semit. Regăsim în „analiza” șoc
a academicianului și tema hiper-
dacismului din ultimii ani, în
esență un lucru frumos, dar care
a fost denaturat, ajungându-se
până la acele idei de schimbare
a denumirii țării în „Dacia”, și
care se regăsesc și în această
argumentație, a sublinierii ex-
agerate a latinității neamului
românesc, prin versurile „sânge

de roman” și „un nume de Tra-
ian”, lăsându-se chipurile deop-
arte originea dacă a poporului
român, în timp ce „se ridică în
slăvi un cotropitor al Daciei”.
Strigătoare la cer este și încer-
carea academicianului Toader
de a împinge cântul „Deșteaptă-
te române!” sub jurisdicția legii
anti-legionare. Ceea ce ar fi, într-
adevăr, unic în lume!

E drept, când, după
catrastrofa legislativă a sinistru-
lui Crin Antonescu ne-am trezit
că portul popular poate deveni o
infracțiune, fiind considerat
apanajul mișcărilor legionare, nu
ne-am gândit că, alături de alte
poezii înfierate de trepădușii
legii, ar putea fi vizat și Imnul
Național. Dar asta se întâmplă
acum, academicianul Toader
aducând în argumentarea de-
mersului său de înlocuire a Im-
nului Naţional analiza criticului
literar (!) Dan Toma Dulciu, con-
form căruia „în perioada
guvernării legionare cântecul
<Deşteaptă-te române!> a fost
agreat pentru unele idei apropi-
ate de cele ale mişcării lui Cor-
neliu Zelea Codreanu, iar la
sfârşitul anului 1940 propaganda
legionară folosea cântecul cu
multă perseverenţă”. Mai mult,
„Mişcarea Legionară a inclus
textul lui Andrei Mureşanu în
Cărticica de Cântece
recomandată aderenţilor şi
simpatizanţilor săi”. Și argumen-
tul final, acela că „atât ideologii
legionari, cât şi părinţii
Constituţiei din 1991 au avut
aceleaşi preferinţe faţă de stro-
fele poeziei, care corespund,
aproximativ, cu strofele obliga-
torii ale imnului naţional – 1, 2, 4
şi 11”. Iar în sprijinul teoriei muz-
icologice a academicianului pri-
ceput la toate au venit și
„dinozaurii” muzicii noastre, alde
Marius Țeicu și Horia
Moculescu, aceștia considerând
pesemne potrivit ca Imnul
Național al României să fie un
soi de cuplet muzical de estradă,
nu o linie melodică gravă… Un
imn însă trebuie sa aibă tocmai
conotație istorică. El este filon al
istoriei așa cum istoria se sprijină
în continuitatea ei pe structura
lui. Un imn nu poate fi „modern”.
Nu poate face referire doar la
prezent. Pentru că atunci nu mai
este cartea de vizită a unui neam
strămoșesc, ci al unui popor al
prezentului, poate și cu referiri la
contribuția veneticilor care ne
vor secate izvoarele de
românism.

Demersul acestui jalnic
academician completează dară
un mecanism… Se leagă cu
multe alte acțiuni, de la elim-
inarea simbolurilor religioase (și
a orelor de religie) din școli, a re-
strângerii numărului de ore de
Limba Latină, după o tentativă
nereușită de eliminare, printr-o
curiculă ministerială neasumată,
la hidosirea manualelor de isto-
rie și introducerea unei istorii
secuiești în Ardeal.

●

PSD – PSD – 
impetuozități maladiveimpetuozități maladive

Iulian
Chivu

UUn presentiment al
jumătății de măsură, trăit mai
întâi ca o teamă că tot ce avea
să urmeze după 25 decembrie
1989 e doar o iluzie, a început
să mă urmărească odată ce Ion
Iliescu se înconjura de
nomenclaturiști din linia a doua
a PCR, de securiști și veleitari.
Iar când și-a făcut și un partid al
său, teama mea își găsea certi-
tudinea ba în atitudinea lui față
de Ion Rațiu, față de Corneliu
Coposu, de Radu Câmpeanu,
față de M.S. Regele Mihai, ba în
reticența desprinderii de
polaritățile curentului pro-
moscovit. Că partidul lui era
conceput după chipul și
asemănarea tradiției comuniste
(multi vocati pauci electi), a par-
tidului de masă s-a văzut în-
cepând cu primele alegeri libere
și până la cele din decembrie,
de anul trecut. Adresabilitatea
social-democrației PSD era una
de frondă, îmbrățișată cu naivi-
tate de un electorat prea puțin
dispus să se aventureze în
opțiuni radicale inclusiv din in-
capacitatea de a intui sensul
mișcării pro-occidentale, de
unde și ezitările, stagnarea și
rămânerea noastră prea multă
vreme în urmă. În plus, munci-
torimea trăia încă un patriotism
de paradă, de esență
comunistă, pe care l-a respirat
în pusee de mineriadă. Dimen-
siunile partidului, „disciplina de
partid”, discursul politic se
întemeiază efectiv și pragmatic
pe și pentru același electorat
omogenizat de psihologia
mulțimilor a lui Gustave Le Bon
‒ principiu dogmatic liniștitor
pentru PSD încă vreo două
decenii de aici înainte.Liniștitor
și nu prea, pentru că tânăra
generație a partidului e una
deschisă reformei și de aici dis-
ensiuni cu liderul autoritar,
lapidările, sciziunile. Și nu sciz-
iuni benefice, de tipul audientur
et altera pars, ci mai degrabă de
genul cine nu e cu noi… Istoria
partidului rămâne din multe
direcții constant tributară nu atât
doctrinei cât mai ales manage-
mentului personalităților; niciun
alt partid nu-și abandonează lid-
erii mai original ca PSD, adică
pe aceeași scară pe unde au
urcat și cu aceleași unelte cu
care au răzbătut. Neputința
greu acceptabilă de a atinge
eventul guvernare-președinție
devine o frustrare care se
acutizează nu numai în relațiile
dintre puteri, ci, iată, coboară
zgomotos în stradă.
Amenințarea cu numărul
covârșitor al suporterilor nu se
descoperă anacronică, cu atât
mai puțin ridicolă, și, pentru
același electorat încremenit în

inerție, refuză citirea corectă a
mesajului celor care vor nu în-
fruntarea, ci în chip explicit le-
gitimarea onestității demne, nu
trufia legitimității formale.

Discursul politicianului
PSD trimite la o unitate 
de măsură (legitimitatea 
votului) secvențială, vremelnică,
perisabilă, și totuși
constituțională, însă renunță
imediat la criteriu când
descoperă că sondajele îi
relevă scăderea popularității.
Cine a făcut politizarea
învățământului s-a plâns mai
apoi de ea și a invocat cu
ipocrizie iepurările pe criterii
politice, după ce mai toată
administrația a fost politizată și
subtil motivată.  Liderii PSD de
la orice nivel, cu patima lor
neototalitaristă, știu că o presă
aservită comunică un mesaj
bine controlat și, ca atare, nu
cred că vreun alt partid mai are
atâta grijă pentru a-și face
presa de care are nevoie, iar
efectele mediatice se văd fără
să vrei. Așa se face că avem pe
de o parte produse de presă tip
Antenei 3 și România Tv. și pe
de altă parte cultură politică 
non mediatică, imperturbabilă,
neclintită chiar și atunci când
din partea dreaptă nu vin încă
rezultatele așteptate. În ce mă
privește, cred că măcar un lim-
baj reverențios nu ar adăuna
niciunui politician. Pentru Victor
Ponta, președintele Senatului
era Domnul Tăriceanu;
președintele țării era, în schimb,
Traian Băsescu. Pentru Olguța
Vasilescu, președintele partidu-
lui său este domnul Liviu Drag-
nea; însă președintele țării, care
ar fi putut să-i fie profesor, e
Klaus Iohannis. Românii, chiar
și așa cum au fost ei divizați și
adjudecați cu iluzii diferite,
rămân totuși reverențioși în lim-
baj și nu și-au uitat pronumele
de politețe, chiar dacă frecvent
le declină trunchiat.Nu mă con-
trazice cu nimic în ce am spus
până aici faptul că recunosc în
PSD mulți tineri competenți, cu
orizonturi bine conturate, însă
riscă să fie atinși de aroganța
maladivă, de tipul vetust-politi-
cianist, fiindcă și-au ales 
în grabă modelele; după
consecvențe, nu după
consistențe. Fără să mă dezic
de la rațiunile și opțiunile mele,
în ce privește PSD, văzând
mesajul celor care îndrăznesc
opinii separate în partid, încep
să cred că mentoratul de tip ili-
escian se va încheia  dacă nu
odată, sigur după Liviu Drag-
nea, odată cu așteptata afir-
mare a tinerilor aduși în partid
cu aerul lor mai proaspăt, ex-
plicit pro-ocidental, imunizați la
vechea maladie a vanităților
deșarte și de ce nu, sub ochiul
atent al DNA.

●
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Scrisoare-manifest către politicieniScrisoare-manifest către politicieni

Andreea
Arsene

DDomnilor politicieni,
deși numai „domni” nu
sunteți, dacă ar exista o
justiție pământeană care 
să ne facă dreptate, 
nouă, OBIDITULUI ȘI
SĂRĂCITULUI popor român,
cred că nu v-ar ajunge anii pe
care îi mai aveți de trăit, ca să
dați socoteală pentru toate
fărădelegile pe care le-ați
săvârșit cu rea credință îm-
potriva intereselor țării și ale
cetățenilor pe care pretindeți
că-i reprezentați.

În aproape trei
decenii în care ați guvernat
România, voi toți, nu ați făcut
decât să folosiți  aceleași
metode neprincipiale în activ-
itatea voastră de conducere.
V-ați folosit de propaganda
demagogică transmisă prin
intermediulul presei audio-
vizuale, și scrise, ucigașii
adevărului, ca să ne
manipulați orbește până în
punctul în care nu mai putem
distinge adevărul de
minciună și realitatea de
ficțiune. Ne-ați păcălit cu
iluzia democrației și a
libertății ca să vă puteți
desfășura nestingheriți cu în-
deletnicirile voastre  con-
damnabile care au condus la
situația dezastruoasă în care
ne aflăm în prezent.

Ați reușit să distrugeți
în 27 de ani, nu doar pârghi-
ile economico-financiare prin
vânzarea și înstrăinarea avu-
tului național, dar ați reușit să
ucideți și sentimentul 
de mândrie națională al

românilor, ați oprimat
adevărata spiritualitate,
moralitatea și unitatea
românilor care au ajuns cel
mai dezbinat popor. Dema-
gogi, corupți, mafioți,
trădători, anti-români cum
sunteți, pentru că aceste
EPITETE INJURIOASE vi se
potrivesc cel mai bine, pentru
că vă reprezintă… vă certați
pentru puterea de a conduce

statul după canoanele
grupurilor de interese oculte
care v-au propulsat în funcții,
fiindcă doar atât vă
interesează!

Așa zisa „CLASĂ
POLITICĂ” o denumire 
prea nobilă pentru a fi
considerată o ELITĂ, nu
reprezintă  decât un grup or-
ganizat de  mafioți care au
devalizat țara  creeându-i
prejudicii mai mari decât au
existat în cele două războaie
mondiale. Ne țineți discursuri
despre „statul de drept”, o
aberație puerilă, fiindcă voi ați
organizat structural soci-

etatea astfel încât să se în-
calce legile justiției și ale
constituției. Ne vorbiți despre
democrație, când de fapt ați
promovat capitalismul
sălbatec mână în mână cu
reminisciențele comunismu-
lui. DEMOCRAȚIE înseamnă
PUTEREA ÎN MÂNA
POPORULUI… domnilor
călăi, iar puterea a fost din-
totdeauna în mâinile voastre

și ați folosit-o doar în intere-
sul vostru meschin și îm-
potriva cetățenilor în fața
cărora ați jurat strâmb că le
veți îndeplini cu responsabili-
tate promisiunile făcute.

V-ați angajat lătrăi
televizioniști care să pro-
moveze cultul deșănțat al
politicianismului care minte
că respectă principiile
democrației și ale libertății,
când de fapt voi propuneți și
abrogați legi care încalcă fla-
grant legile Constituției, care
stipulează dreptul la liber-
tatea conștiinței și pe cel al
liberei exprimări.

Vă considerați politi-
cieni de clasă, dar în fapt
sunteți niște „MIZERII
POLITICE”, indiferent că
proveniți din haznaua PSD,
PNL, PDL, PMP, UDMR,
ALDE, USR, PC, PP și alți
traseiști și tehnocrați, TOȚI
SUNTEȚI LA FEL!

Ați reușit să împărțiți
românii în două tabere ad-
verse în urma disensiunilor

voastre și diversiunilor mai-
etuos orchestrate, astfel ca
să puteți creea premizele
înlătutări ultimei baricade
care vă stă în cale: UNI-
TATEA STATALĂ.

Vă este greu să țineți
frâiele unui stat încă unitar,
nu? De aceea prin perfidia și
josnicia care vă
caracterizează, abuzați de în-
crederea prostimii, ca să vă
duceți la bun sfârșit sarcina
care va fost atribuită de
stăpânii din umbră... aceea
de a distruge definitiv ROMÂ-
NIA. După ce ați început cu
lichidarea tuturor sectoarelor

economice productive, prin
metoda privatizărilor
păguboase reglementate de
OUG, v-ați focusat pe dis-
trugerea băncilor cu capital
exclusiv românesc, apoi rând
pe rând ați falimentat dome-
niul sănătății, al educației, ați
legiferat vânzarea în masă a
terenurilor agricole și
forestiere, toate acestea pen-
tru  ca să le asigurați
stăpânilor, complici ai  voștrii,
controlul total asupra
societății.... ei stăpânii com-
paniilor străine care ne
exploatează resursele, care
ne parțin de drept, apoi
multinaționalele care au aca-
parat piața internă de comerț
și servicii în defavoarea
producătorilor români auto-
htoni. Ați creeat arhetipuri psi-
hologice, menite să-i facă pe
oameni să reacționeze la im-
pulsuri  electromagnetice,
telepatice (arme psihotron-
ice) atunci când doriți ca
acești obidiți, transformați
într-o turmă teleghidată să
reacționeze conform
cerințelor voastre mârșave.

VĂ AVERTIZEZ că
stăpânirea voastră este doar
VREMELNICĂ, dar  într-o zi,
acești frați ai mei de nea se
vor trezi cu ADEVĂRAT și vă
vor întoarce înmiit infamiile cu
care ne-ați „blagoslovit” de-a
rândul celor 27 de ani. Va fi o
replică cu efect de bumerang
a toate nenorocirile și mizeri-
ile aruncate asupra noastră,
care vă vor îneca și vă vor
trage la fund...

●

Rhytonul de sticlă de la BuridavaRhytonul de sticlă de la Buridava

George V.
Grigore

CCetatea geto-dacică
de la Buridava este
cunoscută în mediul științific
pentru bogăția de artefacte
geto-dacice descoperite în
timpul fostelor campanii
arheologice, mai ales pe
vremea regretatului arhe-
olog Dumitru Berciu. Astfel,
printre nenumăratele
obiecte antice scoase la
lumină s-au numărat măști
mortuare și anfore din
bronz, dar, ceea ce este și
mai important, un vas ce-
ramic care poartă pe el nu-
mele unui Basileu local –
Tiamarkos, o dovadă a fap-
tului că elitele geto-dacice
cunoșteau scrisul.

Continuând seria
descoperirilor, în vara anului
2014, în apropierea cetății
dacice Buridava, s-a făcut o
descoperire extraordinară: o
fibulă dacică din argint cu o
reprezentare în basorelief a
unui cap de lup. De-
scoperirea este deosebit de
importantă deoarece sunt
extrem de puține obiecte din

perioada dacică cu o astfel
de reprezentare. Importanța
acesteia trebuie înțeleasă
ca o confirmare a faptului că
lupul avea o valoare
totemică în cultura dacilor,
fiind folosit atât pentru a
„încărca magic” obiecte de
uz curent (și prin acestea,
pe utilizatorii lor), cât și pen-
tru a da forță și curaj în
luptă, unde lupul devenea o
armă-stindard: lupul cu corp
de șarpe. 

Ca o continuare
firească, anul 2016 a adus
echipei conduse de 
arheologul Constantin
Bărbulescu, decan al
Facultăţii de Ştiinţe Socio –
Umane din cadrul
Universității din Pitești, alte
descoperiri de excepție, de-
scoperiri care repun în
discuție ceea ce se știa de-
spre cultura geto-dacilor,
noile elemente oferind noi
perspective asupra
strămoșilor noștri. Pentru
aceasta a existat un
parteneriat excelent între
cercetătorii Universităţii din
Piteşti şi specialiştii Muzeu-
lui Judeţean Vâlcea.

Astfel, cercetătorii

au dezvăluit publicului larg
două dintre rezultatele rele-
vante ale recentelor
săpături: identificarea primei
necropole dacice din pe-
rioada clasică şi de-
scoperirea un rhyton din
sticlă. Descoperirile au o
importanţă deosebită pentru
că redeschid discuţiile, în
comunitatea ştiinţifică şi nu
numai, asupra problematicii
ritului şi ritualului funerar la
geto-daci şi vor scrie o
pagină nouă din ceea ce
înseamnă cultura şi
civilizaţia dacică. „În
prezentarea preliminară a
descoperirilor de la Buri-
dava, a fost evidenţiat şi un
rhyton. Rhytonul este un
vas conic, având vârful cur-
bat, în forma unui corn de
animal, confecţionat în gen-
eral din metal sau ceramică.
Astfel de obiecte, întregi în
cazul celorlalte, întregibil în
cazul celui descoperit de
noi, se mai găsesc doar în
patru mari muzee din lume.
Pot spune că mă bucur că
Muzeul Judeţean Vâlcea va
deţine în patrimoniu un
obiect unicat cred, în Româ-
nia, în clipa asta. Din ce ştiu

eu, astfel de obiecte se mai
găsesc la New York, Berlin,
Roma şi Londra”, a mai
spus Constantin Augustus
Bărbulescu.

Vasul ritualic din
sticlă de tip „rhyton” (Tonul
Rita, al „Renașterii - Ița”;
„ița” aflată în războiul cos-
mic ce țese viitorul), a fost
etichetat de specialiști ca
fiind de proveniență
romană, databil din secolul I
î.Hr.. Descoperit la Ocnele
Mari, acesta a intrat de
curând în posesia Muzeului
Județean de Istorie Vâlcea
– după declarațiile direc-
torului acestei instituții, prof.
Tulugea Claudiu Aurel. „Se
poate spune că este chiar o
descoperire de proporții,
arătând de fapt legăturile di-
recte pe care dacii din Buri-
dava le aveau cu romanii
anterior ocupației.” a mai
declarat prof. Tulugea.

Rhytonul este un
vas conic, având vârful cur-
bat, în formă de corn de an-
imal, confecționat în general
din metal sau ceramic. În
antichitate, el era folosit de
greci și romani – dar și de
geto-daco-traci – la cere-

monii, precum libațiile. În
acest caz, ritualul consta în
degustarea și apoi vărsarea
dintr-un astfel de vas umplu
cu vin, lapte sau alte licori,
ca omagiu adus unei zeități
(Vaca Cerului – Marea
Zeiță, sau Dionysos – zeul
Viței-de vie, cel rupt în
bucăți (sacrificat pentru
omenire; asemenea lui
Osiris) de către Titani –
Forțele Cosmice ce ne vor
lovi, ca la coridă). Un corn
este bun (Cornul
abundenței, Rhytonul), dar
celălalt corn este rău (lovi-
tura cosmică ce va veni ca
o lovitură de berbec; semn
al dualității vieții în materie,
al schimbării de sens la un
moment dat). Unicitatea în
cazul rhytonului descoperit
la Buridava constă în mate-
rialul din care a fost realizat,
fiind vorba de un rhyton din
sticlă, respective o foiță
groasă de doi milimetri,
care, potrivit specialiștilor, ar
fi fost adus din nordul Italiei
în perioada sec. I î.Hr. –
sec. I d. Hr.).

●



4 Tichia de politician

Originile Forumului Democrat German Originile Forumului Democrat German 
din Româniadin România

Ionuț
Țene

ÎÎn 1944, România a
semnat o convenţie de
armistiţiu cu Aliaţii, care
conţinea 66 de legi. Între
cele 66 de legi a fost şi
legea care a interzis
mişcările fasciste, dar şi
Grupul Etnic German, ai
cărui membri au făcut parte
voluntar din trupele Wafen
SS. Averile grupului etnic
german au fost confiscate în
mod legal, şi nu de către
români sau comunişti, ci în
baza unui armistiţiu
internaţional. Printr-o
sentinţă dată de Tribunalul
din Sibiu, Forumul Ger-
manilor s-a constituit drept
urmaşul legal al Grupului
Etnic German. De aceea,
cedările imobiliare ale gu-
vernului român, prin
retrocedările din ultimii ani,
încalcă prevederile
Conferinţei de Pace de la
Paris din 1946, ce prevedea
confiscarea bunurilor ger-
manilor nazişti de către
statele câştigătoare.

La 15 martie 1941,
Grupul Etnic German a pre-
luat ziarul Siebenbürgisch-
Deutsches Tageblatt din
Sibiu, i-a schimbat denu-
mirea în Suedostdeutsche
Tageszeitung (Ziarul ger-
man de sud-est) și l-a folosit
ca oficios până la 11 sep-
tembrie 1944, când a apărut
ultimul număr. Era copia
fidelă a Völkischer
Beobachter al NSDAP de la
Berlin. Grupul Etnic German
și-a câștigat un statut de au-
tonomie în cadrul statului
român, fiind condus de
către Volksgruppenführer
Andreas Schmidt, ginere al
Brigadeführer-ului SS Gott-
lob Berger, șeful Oficiului
Central pentru Cetățenii Et-
nici Germani (Volks-
deutsche Mittelstelle).
Pentru a marca ruperea
netă de tradițiile vechii
organizații de conducere a
grupului etnic german,
Schmidt a mutat sediul noii
organizații de la Sibiu la
Brașov, unde se afla și
sediul Consulului general al
Germaniei, SS-Oberführer
Wilhelm Rodde. 

Wilhelm Fabricius,
ministrul Germaniei în
România, având, prin ur-
mare, imunitate diplomatică,
a avut o mare influență
asupra activității Grupului
Etnic German. 

Cetățenii germani 
ai țării România,
înmănunchiați în Grupul
Etnic German, constituiau o
corporație de drept public,
pusă sub protecția Ger-
maniei Mari de care 

era direct dependent.
Învățământul în limba
germană a minorității ger-
mane din Transilvania era
organizat, în mod
tradițional, de Biserica
Evanghelică de Confesiune
Augustană din România.

La 2 iulie 1942, Con-
sistoriul Regnicular al Bis-
ericii Evanghelice C.A. a
fost obligat să predea tot
învățământul de limbă
germană Grupului Etnic
German din România. În
decursul timpului Grupul a
devenit un ansamblu de
instituții ce se ocupu cu pro-
movarea și îmbunătățirea
culturii și învățământului
german pe teritoriul
României. Grupul Etnic Ger-
man a preluat toate revistele
și ziarele în limba germană,
transformându-le în organe
naziste. A mai preluat și
teatrul german de la Sibiu,
cât și diferite instituții de
cultură și știință germană
din Ardeal și Banat. Grupul
Etnic German a preluat în-
treaga rețea de școli ger-
mane, ceea ce a dus la
propaganda totală a
învățământului hitlerist în
limba germană. Grupul a
dus o politică de integrare a
întregii populații germane în
politica și în acțiunile sale. În
timpul celui de-al Doilea
Război Mondial Grupul etnic
german s-a pronunțat pen-
tru crearea unui nou stat,
denumit Donauland („Țara
Dunării”), din care urmau să
facă parte Transilvania și
Banatul. Dar după actul de
la 23 August 1944, când
România a întors armele
împotriva lui Adolf Hitler
soarta germanilor şi a aver-
ilor lor a fost pecetluită. Prin
Decretul–Lege numărul 1
836 din 7 octombrie 1944,
articolul 1, s-a abrogat
Legea 830 din 21 noiembrie
1940 pentru constituirea
Grupului Etnic German din
România.

Ca urmare, Grupul
Etnic German a fost
desființat, iar toate bunurile
proprietate a Grupului Etnic
German au trecut în propri-
etatea Statului Român.
Influenţa Grupului Etnic ger-
man era uriaşă în Germa-
nia, elita militară a Waffen
SS era format din ofiţeri saşi
din Transilvania. În cererea
sa de armistițiu de la 25 au-
gust 1944 către aliați, prin
ambasadorul său la Ankara,
Alexandru Crețianu, Guver-
nul român al lui Constantin
Sănătescu a propus «com-
pleta expulzare a ger-
manilor de pe teritoriul
României». Ca măsură
pregătitoare, Ministerul de
Interne ar putea să înreg-
istreze pe toți germanii civili

care au împlinit 16 ani, atât
bărbați cât și femei, și în re-
alitate atât cetățenii străini,
cât și persoanele care
făceau parte din «Grupul
Etnic German», prin urmare
germanii (Ministerul de in-
terne, decretul 12.500; 27
august 1944). Ministrul de
externe Grigore Niculescu-
Buzești își dăduse
consimțământul aliaților prin
delegația română, care va
semna armistițiul (încheiat
la 12.9.1944), aflându-se la
Moscova, măsură care a
premers acțiunii de de-
portarea germanilor din
România în Uniunea
Sovietică. Act refuzat de
Stalin, care permis ca ma-
joritatea germanilor să
rămână în România.

Grupul Etnic Ger-
man nazist nu s-a născut
din neant, ci reprezintă nos-
talgia sașilor din perioada
interbelică pentru căderea
imperiului german după
primul război mondial. În
memoriile sașilor interbelici
se poate citi regretul că nu
mai fac parte din Imperiul
Austro-Ungar și că Germa-
nia a fost înfrântă în război,
fiind peremptoriu denumită
Das Reich. Sașii deși oficial
au acceptat unirea Transil-
vaniei cu România, neoficil
trăiau cu nostalgia refacerii
Das Reich-ului.Odată cu as-
censiunea lui Adolf Hitler în
viața politică germană și
sașii transilvăneni au în-
ceput să prindă curaj. Cân-
tecul favorit al SA și a lui
Hitler scris de Hans Bau-
mann a devenit un fel de
imn național al sașilor din
Ardeal: „Tremură oasele pu-
trede ale lumii în fața mare-
lui război…” (Das
Giesshubler Hochzeits-
gedicht”). 

După venirea lui
Adolf Hitler la putere în ian-
uarie 1933, sașii ardeleni se
organizează rapid în trei
organizații. 

1. Mișcarea de reîn-
noire (Erneuerungsbewe-
gung), din care s-a rupt 
o ramificație: asociația Au-
toajutorarea (Selbsthilfe),
specializată pe construcția
de case și apoi a militat pen-
tru înnoirea vieții germane,
condusă de Fritz Fabricius,
mai târziu un favorit al
Fuhrerului. 

2. Pasărea migra-
toare germană din sud-est
(Suddeutsche Wandervo-
gel) condusă de Alfred Bon-
fert organiza tabere de
muncă pentru lucrări edil-
itare. Cea mai entuziastă
mișcare a tineretului săsesc
și șvăbesc din Ardeal 
a reprezentat-o Mișcarea
Tineretului, care era
apropiată de regimul nazist

și influențată de național-so-
cialism. Mișcarea Tinerilor
avea contacte și cu Garda
de Fier condusă Corneliu
Zelea Codreanu. După zile
grele de lucru în comun,
serile liderul Heinrich Zilich
susținea discursuri mobi-
lizatoare. Mișcarea Tinerilor
publică ziarul „Klingsor” în
Brașov. Heinrich Zilich s-a
mutat în Germania de-
venind apoi scriitor și
apropiat de regimul nazist.
În 1933 cele trei organizații
au organizat un congres al
germanilor din Ardeal, în
urma căruia s-a înființat Par-
tidul Poporului German
(Deutsche Volkspartei Ru-
maniens – DVR) condus de
A. Bonfert, care s-a
despărțit de mișcarea lui
Fabritius. Pentru prima dată
în istoria sașilor și șvabilor
Deutsche Volkspartei Ru-
maniens s-a identificat mai
mult cu istoria național-so-
cialismului decât cu istoria
sașilor. În sala Unicum din
Sibiu, membrii DVR i-au
alungat din sală pe cei care
nu doreau apropierea de
Germania nazistă. 

Se recita poezia lui
Michael Alberta: „Limbii
tale/tradiției tale,/Morților tăi
rămâi credincios,/Rămâi în
sânul poporului tău,/Indifer-
ent de destinul său”.

Sașii care erau
studenți la Cluj au participat
în fața clădirii consulatului
german din oraș, pe 1 mai
1933, la un miting ca să
vadă arborat steagul cu
svastică. Apoi au început să
mărșăluiască în cinstea vic-
toriei de la Langemark circa
30 de kilometrii cu rucsacuri
de zece kilograme pe spate.
Ei se antrenau sportiv pe un
teren viran lângă Grădina
Botanică. Studenții germani
de la Cluj făceau parte din
Uniunea Academicienilor
Germani din România, care
alegea an de an prin rotație
un președinte sas și apoi
unul șvab. Numeroși ger-
mani din Ardeal au obținut
burse de la statul nazist ca
să studieze la Kiel, Berlin,
Leipzig sau Bonn. 

Erau ajutați și de
Asociația Germanilor din
Străinătate.Studenții sași au
devenit în Germania
entuziaști suținători ai
regimului nazist și erau
încântați de succesele eco-
nomice ale acestuia.

La facultatea de
drept din Cluj s-a înscris un
tânăr ambițios Andreas
Schmidt, cu numărul 4808.
În 1936 a fost exmatriculat
și a plecat în Germania.
Aici, în 1938 devine un
apropiat al generalului de
brigadă G. Berger, ca șef de
echipă de intervenție din

cadrul Direcției Generale
SS. Când generalul G.
Berger a devenit șeful
Direcției Generale din SS,
Andreas Schmidt s-a
căsătorit cu fiica acestuia,
iar în septembrie 1940, cu
venirea la putere a Mișcării
Legionare, a primit gradul
de general maior în SS și
cadou șefia Grupului Etnic
German din România. El a
organizat Volksgruppe ca o
anexă a NSDAP, iar viața
germanilor ca o autonomie
în cadrul României antone-
sciene. 

Majoritatea sașilor și
șvabilor tineri s-au înrolat în
Waffen SS și au luptat pe
frontul rusesc. Pe Andreas
Schmidt actul de la 23 au-
gust 1944 l-a prins în Ger-
mania. El a fost parașutat în
țară, fiind prins și ucis.
Studenții sași care ascultau
entuziaști în piețele orașele
Germaniei discursurile lui
Hitler și care visau un pan-
germanism idealist și literar
și o Prusie a lui Bismark
reînviată s-au trezit în ian-
uarie 1945 la cruda realitate
când au început masivele
deportări ale populației ger-
mane din Ardeal, pentru
vina că a sprijinit național-
socialismul și că tinerii au
luptat în Waffen SS.

După toate aceste
retrocedări către un grup
etnic minoritar, mă gândesc
ce ar spune ambasadele și
presa internațională dacă
statul român ar retroceda
„Casa Verde” urmașilor fos-
tei organizații naționaliste
Garda de Fier? 

Ar fi un scandal
internațional dacă s-ar 
retroceda imobile unei
organizații naționaliste
românești, dar dacă se
oferă uneia minoritare, ger-
mane, Angela Merkel și
propaganda germană din
media ipocrită tac chitic și
complice? 

De ce? Numai
nemții au dreptul să fie
naționaliști și să-și apere in-
teresele, românii nu? 

România trebuie să
rămână la statutul de
colonie supusă, cu un popor
exploatat de firme econom-
ice și interesele ambasade-
lor străine?

●



Ghimpele Națiunii

Cei doi „elefanți” din vitrina cu salarii…Cei doi „elefanți” din vitrina cu salarii…

Cezar Adonis
Mihalache

SSigur, vitrina cu
salarii de „porțelan”… Chiar
dacă la unii mai „casante”, iar
la alții supraevaluate… De
fapt, este vorba de unul și
același lucru: continuitatea
din ultimii ani a unui evident
proces de destabilizare a
balanței public-privat! Doar
că, în încercarea de a
„asana” mediul privat, într-o
formulă mai dichisită decât
cea făcută în anii ’50, să nu
trezim că dăm în altceva! Sau
poate, de fapt, tocmai acesta
este scopul… Inserarea unor
formule de segregare, la în-
ceput emoțională, apoi cu o
evoluție tot mai plină, la
nivelul societății românești…

Introducerea a două
salarii minime ar debalansa
violent piața muncii din
România. Și așa aflată într-
un raport inechitabil. Acela în
care lucrul cantitativ și calita-
tiv, din segmentul privat (și
obligatoriu să fie așa, altfel
competivitatea te elimină din
schemă), este mai prost plătit
decât munca (în mare 
parte de calitate slabă,
dezinteresată și inutilă) din
segmentul bugetar.

Două „minime” (!) ar
accentua falia dintre stat și
privat. Pentru că ierarhizarea
forței de muncă nu ar crea un
avantaj doar acelora care
sunt plătiți cu salariul minim

(aproximativ unul din patru
angajați!), ci, în corelație cu
diversele clase de salarizare
ar produce un efect în
cascadă.

Un salariu minim mai
mic în mediul privat (1 550
lei) și un salariu minim mai
mare la nivel bugetar (1 750
lei) ar duce la migrarea forței
de muncă, golind sfera
privată de o resursă și așa
insuficientă. Pentru că,
existența unui salariu minim
la stat care, s-ar putea cifra la
nivelul unuia de nivel…
mediu din privat, va împinge
toate clasele de salarizare,
riscând să ajungem la
diferențe, nu doar ine-
chitabile, ci prezentând riscul
declanșării unor mișcări so-
ciale. Atât prin valorile în sine,
cât și prin „depopularea” sec-
torului privat și umflarea
aparatului bugetar. Diferențe
ce pot evolua de la nivelul
emoțional, al nemulțumirii, la
mișcările de stradă de reven-
dicare a îndreptării inechității.

Două salarii minime
nu ar conduce doar la config-
urarea „a două Românii”…
Ci, plecând de la raportările
ulterioare care vor putea fi in-
vocate, odată creat prece-
dentul, la apariția a fel și 
fel de „salarii minime” 
(și nenumărate astfel de
„Românii” discriminate), con-
figurate pe regiuni, în funcție
de nivelul de dezvoltare și cel
de trai, putându-ne trezi cu o
salarizare minimă pe multe

„ramificații”.
Probabil, parte dintre

guvernanții au gândit această
defalcare salarială strict prag-
matic.

În esență, un salariu
minim mai mare la 
nivel bugetar, corelat cu
reașezarea tuturor salariilor
din acest sector, ar asigura,
nu doar „captura” electorală
pentru viitor, ci și o alimentare
mai eficientă a bugetelor.

Doar că, din nou, se
deschid alte linii de inechitate
(ce vor genera și degenera în
nedreptăți sociale strigate în
stradă). Bunăoară, cum se
vor face raportările în cazul
tuturor „capitolelor” legate de
nivelul salariului minim, de la
calcularea ajutoarelor so-
ciale, indemnizațiilor de
șomaj la stabilirea cuantumu-
lui amenzilor? Prin raportare
la care dintre cele două
salarii minime? Cel de la stat
ori cel din mediu privat? Sau,
în fata instanțelor, fiecare va
solicita varianta cea mai
favorabilă?! (Și să vezi atunci
presiune pe instanțe, care vor
avea de decis în multe pro-
cese deschise din această in-
echitate social-economică).

Deja mediul privat
plătește o factură mult prea
mare. Creșterea accelerată a
nivelului salariului minim,
deocamdată unic!, a pus o
presiune masivă pe bugetele
companiilor. Pentru că un
salariu minim mai mare nu
înseamnă doar o repartiție

suplimenetară spre fiecare
angajat, ci și mai mulți bani
pe care angajatorul trebuie
să-i plătească statului. Iar cal-
culele din piață sunt simple…
O creștere a salariului cu
zece procente duce fie la
pierderea câștigului firmelor
din acest sector, fie la necom-
petitivitate pe piață. Dar cum
lipsa de competivitate dată
de o scădere a calității pro-
duselor ar duce la ieșirea de
pe piață, firmele vor pune
presiune pe tot mai puțini
salariați pentru a livra
aceleași mărfuri și servicii.
Deja, după creșterea salariu-
lui minim pe economie, pre-
siunea pe costuri și
competitivitate a crescut, în
special în cazul firmelor care
livrează produse/mărfuri cu
valoare adăugată mică, și
care înregistrează costuri
mari cu salariile, ajungând la
limita supraviețuirii.

Așa că, tot dintr-un
calcul sumar, firmele ar trebui
să renunțe, în medie, la 
un angajat pentru a putea
asigura dările suplimentare la
stat, dări generate doar de
creșterea salariului minim
(Doamne ferește de alte im-
pozite și taxe inventate peste
noapte!). Sau să împingă
aceste costuri mai departe în
prețurile produselor și servici-
ilor, doar că, lucrând cu
prețuri oricum la limita de ac-
ceptare de către piață,
această variantă ar fi
probabilă doar în cazul anu-

mitor mărfuri și servicii.
Statul nu stă însă

degeaba (!). Dovadă că, de
fapt, chiar dacă scenariul
este gândit doar de anumite
minți, lucrurile se îndreaptă
spre altceva. Sunt deja la or-
dinea zilei încercările unor
instituții bugetare de a 
acapara zona de piață
acoperită de firmele private.
Deocamdată par simple
„rătăciri” („prenaționalizări”!)
pe sfere de servicii… Sem-
nalul îl dă puternic centrul.
Centrul economic, centrul
politic de la nivelul Primăriei
Capitalei. De la încercarea de
a crea o companie care să
monopolizeze anumite ser-
vicii conexe taximetriei, 
până la crearea a zeci de
companii (tot în subordinea
Municipalității, devenită un
soi de „Primăria Generală
S.A.”) pregătite să acapareze
acele sfere de servicii unde,
în urma presiunilor salariale,
mediul privat este pe cale să
sucombe. Numai să nu
trezim cu un uriaș aparat
bugetar și un amărât 
sector privat al ultimilor
supraviețuitori, și aceia man-
datari cu voie de la Stat!

●

Năzdrăvana doctoreală scoate doftori în prosteală…Năzdrăvana doctoreală scoate doftori în prosteală…

George
Petrovai

SS-a scris și s-a 
tot scris despre 
moda postdecembristă a
doftoratelor, așa cum gura
păcătosului Robert Negoiță
grăit-a. Eu însumi am scris cu
ceva timp în urmă (articolul
„Moda doctoratelor la
plesneală”) despre această
preaînfloritoare industrie a
necinstei, deodată înjositoare
și contraproductivă pentru
țară, însă grozav de
profitabilă pentru binomul
dascăli negustori – doctori
dubioși.

Dar bate toaca la ure-
chea surdului, mai exact a
sistemului ticăloșit până 
în măduva oaselor, atunci
când înșiși grangurii 
puterii aparente (politru-
ci neobrăzați, legiuitori
nelegiuți, demnitari nedemni)
procedează într-un atare
mod sistematic-sfidător la
adresa nedescurcăreților
mult prea răbdători!

E drept că unii dintre
corifeii tâlhăriei intelectuale,
puși la stâlpul infamiei cu aju-
torul unor zdobitoare probe
privind mânăreala la care s-
au pretat, ba au renunțat la ti-
tlul nemeritat, ba sunt dispuși
să fie deposedați de el, cu
condiția ca justiția să nu-i mai

strângă cu ușa, ba au primit
din partea comisiilor de etică
interdicția publicării tezei,
dovadă îndestulătoare că an-
umite lucruri recunoscute în
mod oficial ca fiind necușere,
pot și trebuie să fie înghițite
de moralitatea noastră în
derivă. La drept vorbind o
(i)moralitate care îngăduie ca
în forul legislativ suprem al
țării să fie dezbătută cu
penibilă competență și rizibilă
seriozitate mult necesara
(sic!) distincție dintre atenție
și mită – până la o anumită
sumă ploconul intră în cate-
goria atențiilor nedăunătoare,
peste această buclucașă
sumă, care pentru orice om
cu scaun la cap duce cu
necesitate la legalizarea
necinstei, ploconul sau
peșcheșul este taxat drept
mită…

Firește, prin astfel 
de manevre edulcorato-
tovărășești nu se 
urmărește nicidecum decap-
itarea corupției, ci doar tem-
perarea năucitorului avânt pe
care ea l-a luat. Este și asta
ceva, având în vedere că pe
meleagurile noastre postde-
cembriste corupția are o put-
ere de regenerare mai ceva
ca a balaurului din poveste,
în locul capului cică tăiat (în
realitate pus la popreală, 
dar nedeposedat de averea
furată), răsărind de îndată al-

tele, cu mult mai 
lacome și agresive ca
înaintemergătorul…

Iată ce scrie Cornel
Ivanciuc despre băimăreana
doftoreală întemeiată de
Petre Dunca și despre doftorii
pe care acesta îi scoate pe
bandă rulantă: „Dunca a făcut
doctori din milițieni și fizicieni.
Recent și-a luat doctoria –
așa numesc babele
moroșence doctoratul –
comisarul de poliție Laurențiu
Batin, șeful Poliției de
Frontieră Maramureș, care
din cauza efortului mental
depus, a clacat psihic, fiind
internat ad-hoc într-o clinică
de specialitate din București.
Un loc de cinste în galeria de
doctori (în filosofie, nota mea,
G.P.) îl ocupă fostul milițian
Gheorghe Danci (…), actual-
mente funcționar public la
Serviciul Pașapoarte Baia
Mare, cu o teză pigmentată
de generalități despre ideea
de dreptate în filosofia
modernă”. Cu următoarele
completări în ceea ce
privește profilul telectual-
cetățenesc al domnului
Laurențiu Batin:

1) În perioada cât se
jertfea pentru patrie (sic!) la
Poliția de Frontieră și încasa
o leafă invers proporțională
cu efortul depus, domnul
Batin nu numai că știa ca ni-
meni altul să-și împovăreze

subordonații cu felurite tre-
buri, inclusiv cu o parte din
sarcinile ce-i reveneau lui în
calitate de comisar căzut din
funcția de frontierist șef, dar
chiar le impunea acestora să-
i sorteze și copieze materi-
alele din care, mai apoi, prin
punerea lor cap la cap, și-a
înjghebat viitoarele cărți. Asta
da muncă de cercetare
științifică!

2) Spiritul de milițian
mereu tânăr și ferice nu i-a
îngăduit domnului Batin ca,
aidoma altor confrați, să se
înfrupte în liniște din binene-
meritatul pensioi, ci l-a îm-
boldit să intre în politica
aldistă. Și astfel a ajuns pri-
mariul zelos și nostalgic al
meleagurilor natale…Nutrim
speranța că noile sarcini asu-
mate din dragoste față de
compatrioți (se putea alt-
minteri?!), nu-l vor îndepărta
cu totul de originalele sa-
vantlâcuri postdecembriste și
că noile cărțoaie, așijderea
lansate cu surle și trâmbițe, îi
vor consolida poziția de scri-
itor, istoric și gânditor politico-
metafizic. Era necesară
această punctare, întrucât
domnia-sa a afirmat cândva
cu exagerată modestie că n-
are vână nici de scriitor, nici
de istoric, nici de altceva. Păi
dacă așa ar sta lucrurile,
atunci ești îndreptățit să 
te întrebi: Să fie 

grosul doctoratelor postde-
cembriste aidoma unor
tinichele în plan moral-int-
electual? Desigur, nu și în
plan material-profesional. În-
deosebi pentru bugetari…

Nota 1: Teza de doc-
torat a lui Albert Einstein a
conținut…două pagini mari și
late. E drept, unul este Ein-
stein. Dar pe-atunci era un
neica nimeni în fizică. Câți
dintre profesorii din România
au curajul să procedeze ca
profesorul german?…; Nota
2: Diferența fundamentală
dintre școala românească și
cea niponă reiese cu claritate
din următoarea afirmație a
unui universitar japonez:
„Cantitatea de cunoştinţe
acumulate este foarte
importantă, este baza culturii
lui de specialitate. Dar nu
este singurul aspect. Astăzi
cunoştinţele se reînnoiesc re-
pede. Mă preocupă foarte
mult să văd dacă a învăţat să
înveţe şi să judece singur
problemele pe care le
discutăm. Asta îl va ajuta
toată viaţa”; Nota 3: Cam câți
dintre românii zilelor noastre
sunt demni urmași ai lui Gore
Pirgu, mereu actualul per-
sonaj creat de Mateiu I. Cara-
giale?

●


