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„Sărac e cel ce se simte sărac,

căruia îi trebuie neapărat mai

mult decât are.”

- Mihai Eminescu
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Nu vă mai bateți joc de simbolurile național-europene;Nu vă mai bateți joc de simbolurile național-europene;
fie și „semestriale”, sunt tot valori identitare!fie și „semestriale”, sunt tot valori identitare!

Cezar Adonis
Mihalache

PPentru șase luni,
marca figurativă „roma-
nia2019.eu” reprezintă iden-
titatea noastră, asumată ca
formă de prezentare și
mesaj, pentru întreaga
lume. Pentru șase luni, em-
blema președinției noastre
rotative capătă statut de
simbol național. Și orice
alăturare a unui alt semn,
distinctiv ori nu, ar trebui să
constituie o infracțiune. O
atingere adusă simbolurilor
noastre naționale și, pentru

șase luni, europene. Mai
ales că, între identitatea
noastră națională și cea
prezentată și asumată ofi-
cial pentru cele șase luni de
mandat european va exista
o suprapunere până la iden-
tificare.

Dar să alături aces-
tei identități europene, nu a
guvernului, nu a Președinției
României, ci a întregii
națiunii, orice altceva ar tre-
bui să ne pună pe gânduri.
Pentru că nu este vorba
doar de un interes comer-
cial, o sponsorizare, nici de
un lobby mascat, ci de
mesajul tranșant pe care îl
dau guvernanții... Acela că
România este o colonie.

Sigur, putem dez-
bate pe marginea temei,
dacă tot cerșeau după
sponsorizări (dar ce fel de
țară ești tu dacă nu îți poți
asuma singură cheltuielile
pentru a dovedi că îți meriți
locul într-o președinție
rotativă?!), măcar să fi fost
vorba de promovarea unor
firme românești. Nu de
mesagerii colonialismului! Și
poate că astfel de „detalii”
chiar ar conta pentru un gu-
vern având cu adevărat o
identitate națională. Un gu-
vern care simte românește,

lucrează în interesul națiunii
sale și se mândrește în
lume cu dictonul electoral
de partid „Mândri că suntem
români!”.

Nu este însă cazul
actualului executiv... Care,
din acuzatorul de ieri al fur-
turilor pe are le practică
multinaționalele în Româ-
nia, a afișat, lângă imag-
inea, simbol chiar pentru
cele șase luni de identitatea
în UE, sigla unei
multinaționale?! Unde și
când a mințit? De ce și-a
bătut joc de o țară întreagă,
promovând falsuri care au
generat atâtea fisuri în soci-

etate?
Și este o usturătoare

palmă și pentru Uniunea
Europeană. Una prin care
România transmite un
mesaj clar privind
adevăratul său atașament la
valorile și interesele pieței
comune europene, pro-
movând o marcă de peste
ocean. Sau poate chiar
acestea a fost scopul
alăturării siglei „Coca Cola”
imaginii, acum, de identitate
națională „romania2019.eu”.

Oricum, duplicitatea
guvernanților, din oricare
colț al lumii, reprezintă sin-
gura constantă universal
valabilă în mersul lumii
politice... Dar dacă este
dublată de caracterele jos-
nice și lipsite de un minim
interes de apărare, nu mai
vorbim de reprezentare, a
valorilor autohtone, rezul-
tatul îl constituie amestecul
de mârlănie și ipocrizie.
„Cum va privi Europa pro-
movarea fățișă, dincolo de
un lobby mascat, a unei
companii din afara intere-
selor pieței europene, ba,
într-un alt război de „fake-
news”, cum vom explica UE
faptul că am acuzat o soci-
etate, de data aceasta
europeană, de otrăvirea

apei din capitala țării care
deține președinția
rotativă?!...

Cine și când a decis
că imaginea României
poate fi vândută? Cine a
hotărât că țara care se
laudă cu creșteri (politice) în
economie, de un nivel
nemaivăzut, are nevoie să
stea cu mâna întinsă pentru
a oferi o gustare invitaților
de la summit-urile ce
urmează a fi organizate
aici?

Cine răspunde pen-
tru această terfelire post-
Centenar, mai bine spus,
post terfelire Centenar, în

care se accentuează faptul
că nu noi (mai) suntem
stăpâni aici?...

Urmează să vedem
și gaura kurtos-kalacs –ului
alăturată emblemei semes-
triale a României!... Even-
tual pentru ca Papa, la
întâlnirea pe pământ româ-
nesc cu guvernul Bu-
dapestei (și tot mai fățiș
afișat, al Transilvaniei), să
afle din ce produs
„tradițional” a gustat...

Ceea ce a făcut Gu-
vernul României prin anta-
marea imaginii-simbol a
președinției noastre semes-
triale la masa unor
multinaționale reprezintă o
ofensă aproape similară
afișului unguresc al unei
piese de teatru în care
România era aruncată pe
post de fleică decupată în
contur de țară  peste un
grătar sloios de mici...

Numai că
președinția Consiliului UE
nu reprezintă o trecătoare
piesă de teatru. Este o real-
itate care ne va costa ca

imagine în viitor....

●

Orizont neclar pentru Orizont neclar pentru 
Europa UnităEuropa Unită

Corneliu
Vlad

DDecesul Europei
Unite, fie și pentru reîncar-
narea ei altfel, pare tot mai
apropiat. Un document ofi-
cial la prima vedere incon-
sistent, anost, mai degrabă
de rutină, noul Tratat franco-
german, prefigurează de fapt
proiectul unui nou construct
european. Actuala Uniune
Europeană pare să aibă
soarta cochiliei goale ori a
retragerii în istorie. 

În frământatul și pre-
lungitul ei postbelic (care
pare să nu se mai încheie
odată, dar nu, Doamne
ferește, printr-un nou război),
Europa va fi solicitată de un
nou experiment. Cel puțin
așa plănuiesc, fără să o
spună direct (deocamdată?),
corifeii europeni ai momen-
tului, Germania și Franța.
Dar cancelarul în retragere
Merkel și precarul președinte
jupiterian Macron dau sem-
nale tot mai distincte că vor
să refacă din temelii edificiul
continental. Și, culmea, în-
cepând cu ce e mai greu și
mai delicat de făcut: o ar-
mata europeană. Care să
apere Europa de toată
lumea, chiar și de… Statele
Unite (Macron). Cum să faci
armata europeană când și
Schengen merge greu? Ba,
mai mult, în față valurilor de
imigranți extraeuropeni se
ridică ziduri, baraje de sârmă
ghimpată, bariere și alte
opreliști de tot felul chiar
între statele membre?

Viitoarea „Europa”
(ghilimelele se impun) este
văzută ca una selectivă, cu
membri aleși riguros, după
criteriile – și interesele – arti-
zanilor ei. Proiectul pare sa
arunce peste bord și UE, și
NATO. Dar ce consistență și
viabilitate ar putea avea un
asemenea format european
care nu ar cuprinde, de la
bun început, nici Italia și Gre-
cia, nici Europa Centrală și
de Est, poate nici Marea Bri-
tanie etc.? Și cum ar putea
contracara el suveranismul,
populismul, euroscepticis-
mul, împotriva cărora se
ridică astăzi Merkel-Macron?

Și încă ceva: s-ar
putea ca nici Franța să nu-l
urmeze pe actualul ei
președinte în proiectul con-
ceput împreună cu actualul
cancelar al Germaniei, țară

în care, de altfel, există un
puternic curent de opoziție
față de respectivul proiect. 

Noul Tratat franco-
german este mai concret și
cu elemente în plus în zona
relațiilor bilaterale. Dar și aici
pândesc vechi demoni. 

Ambiția tot mai
tenace a Germaniei de a de-
veni membru permanent al
Consiliului de Securitate al
ONU, pe lângă faptul că
pune mari probleme (Ger-
mania e pentru ONU “țară
învinsă” în război, nu are
armă nucleară etc.), e privită
dincolo de Rin ca o
amenințare pentru locul per-
manent al Franței în Consil-
iul de Securitate. Iar
problema Alsaciei, la care
face vorbire fără a o numi
totuși noul Tratat, cel mai
sensibil punct în relațiile
franco-germane, trezește
suspiciuni și temeri istorice
în Franța, prin intenția
anunțată de creare 
a unui “eurodistrict” cu
“ c o m p e t e n ț e
corespunzătoare” (bilingvism
etc.). În Franța, lipsa de
transparență și formulările
vagi ale Tratatului ridică mari
semne de întrebare. 

Oricum, documentul
Merkel-Macron este un pro-
dus al celor doi și nu unul eu-
ropean. Se încearcă de fapt
cu degetul marea agitată
europeană a momentului,
adică într-un moment deloc
potrivit pentru un asemenea
experiment care ar putea fi
riscant. Primele reacții pe
continent față de Tratat sunt
mai degrabă rezervate, dacă
nu chiar fățiș nefavorabile
(exemplul cel mai evident
este Italia, energic îm-
potriva). Iar cei trei lideri tem-
porari ai Uniunii Europene,
Juncker, Tusk și Johannis,
prezenți cuviincios la
semnare, n-au făcut nici cea
mai mică aluzie la posibilele
implicații ale planului Paris-
Berlin pentru Europa, văzut
de mulți ca un preambul la
“cronica morții anunțate” a
UE. Prima proba de foc pen-
tru demersul Merkel-Macron
vor fi alegerile europarla-
mentare din primăvară. La
orizontul Europei Unite se
întrezăresc sezoane fur-
tunoase.

●
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Petre Ghelmez… Penibilă amintirePetre Ghelmez… Penibilă amintire

Ion
Coja

CCitind de curînd
Revoluția română în direct,
în care se publică tot ce s-a
rostit la Televiziunea
Română în ziua de 22 de-
cembrie 1989, am dat și
peste pagina unde apare o
delegație a scriitorilor
români, reprezentați de 
Ioan Grigorescu și Petre
Ghelmez, venită să-și ex-
prime atașamentul la
revoluția care îl alungase de
la putere pe „odiosul dicta-
tor”! Era pe la ora 17 sau
17,30. Au anunțat și o
adunare la ora 19, la Uni-
unea Scriitorilor, a Consiliu-
lui de conducere al Uniunii.
M-am dus și eu, din curiozi-
tate, nu făceam parte din
selectul consiliu…

M-am mirat foarte:
ce căuta Petre Ghelmez la
TV să se bucure în fața Țării
de dispariția cuplului?! Pen-
tru mine Petre Ghelmez era
campionul lingușelii și al cul-
tului deșănțat al
personalității celor doi. Nu
am stat de vorbă decât o
singură dată cu individul,
dar a fost de neuitat pentru
mine!…

Era, cred, în iarna lui
1988. În noiembrie fusesem
la Roma, la lansarea tra-
ducerii în italiană a cărții lui
Dumitru Mărtinaș, despre
Originea catolicilor ceangăi
din Moldova. Autorul făcea 
o demonstrație strălucită 
a originii neîndoilnic

românești a acestora, dând
astfel o lovitură grea ireden-
tismului maghiar. Prin grija
și relațiile speciale pe care
le avea la Vatican, preotul
ceangău Vasile Maria Un-
gureanu obținuse sprijinul
pontifical pentru traducerea
în italiană a cărții și tipărirea
ei pe spezele Vaticanului.
Cartea apăruse la București
în cea mai mare măsură
datorită mie, iar când cartea
chiar a apărut, fratele Vasile
m-a întrebat cam așa:
„Frate Ioane, cum am putea
noi, ceangăii, să-ți
mulțumim pentru ce ai făcut
tu pentru noi?” Răspunsul
meu a fost simplu: Păi, mi-
ar plăcea să primesc de la
voi o cămeșă populară și o
damigeană de vin…” Dar
completarea preotului
Vasile Maria Ungureanu m-
a lăsat visător: „Se face,
nicio problemă! Dar eu îți
promit altceva: te duc la
Papă, să-i săruți inelul!”... Și
Vasile, năzdrăvanul popă
catolic, s-a ținut de cuvînt.
M-a dus la Vatican de-am
sărutat inelul Papei și am
schimbat câteva cuvinte în
momentul când i-am înmâ-
nat exemplarul cărții traduse
în italiană. I-am zis cam
așa, pe franțuzește: ”Sfinte
Părinte, eu sunt ortodox din
România și vreau să vă
asigur că toți românii vă
iubesc și vă așteaptă în
România!” S-ar putea
spune că eu  am fost primul
care l-am invitat pe Ioan
Paul al II-lea în România.
Prea Fericitul Teoctist a

făcut-o câteva luni mai
târziu…

M-am întors de la
Roma cu un set de fotografii
de la această întâlnire. Le-
am arătat la toți prietenii, s-
a vorbit mult de această
ispravă. M-am pomenit
chiar cu un telefon de la
Edgar Papu, care mi-a spus
cam așa: „Domnule profe-
sor Ion Coja, am aflat că ați
fost primit de Papă cu multă
căldură! Să nu te mire că a
fost atât de atent cu dum-
neata: Sfîntul Părinte se
trage dintr-un sat de
moldoveni din Polonia!” I-
am completat informația
spunând că omul de în-
credere al Papei, un epis-
cop polonez, îi pronunța
numele ca pe românește:
Padre Voicilă! Acest
polonez a petrecut cu noi
mai multe ore, îngrijindu-se
de tot ce aveam nevoie, in-
clusiv de găzduirea mea la
o mânăstire din imediata
vecinătate a Vaticanului. L-
am „prins” că știa
românește, dar nu
recunoștea!

Oficial, în țară nu s-a
dat nicio știre despre tra-
ducerea cărții, despre
lansarea de la Roma a
cărții. După ceva vreme mă
caută la telefon poetul Ghe-
orghe Istrate și-mi spune că
el lucrează la „Tribuna
României”, revista pentru
diasporă, și mă roagă să fac
un text despre ce s-a întâm-
plat la Roma. I se părea un
subiect intereant pentru citi-
torii revistei. M-am executat,

i-am dus un text, l-a citit și
mi-a spus că este fără
cusur, o să apară în
numărul următor al revistei.

După câteva zile mă
sună din nou, puțin jenat, și
mă invită la redacție, să am
o discuție cu directorul re-
vistei, cu anonimul Petre
Ghelmez. M-am prezentat
și am avut astfel discuția
cea mai absurdă din toată
viața mea. Petre Ghelmez
mi-a cerut să fac o mică
modificare, să scot din text
cuvîntul extraordinar. La un
moment dat vorbeam de-
spre „un fapt extraordinar
de limbă românească” și lui
Ghelmez i se părea o ex-
presie exagerată. „Dom-
nule, i-am zis, este vorba de
limbă română, de faptul că
numai în limba română
vorbită de ceangăi s-a
păstrat un cuvînt din limba
latină, dispărut din toate
celelalte limbi romanice! Vă
dați seama?!” Nu-și dădea
seama, cum nici eu nu-mi
dădeam seama unde bate
nemernicul, iar când am
înțeles nu mi-a venit să
cred: cuvîntul extraordinar
nu se putea folosi chiar așa,
despre orice și oricine. Cu-
vîntul, după mintea lui de
slugă exemplară, era rezer-
vat numai pentru faptele cu-
plului!… Ceva mai
dezgustător nu întâlnisem…

Am refuzat să scot
cuvîntul, superlativul rezer-
vat tovarășilor, și mi-am luat
textul acasă. N-a trecut bine
anul și același individ ni se
arăta la TV cât de sincer se

bucură de Revoluția din
stradă. Nu găsesc cuvîntul
potrivit pentru acest
ghelmez. Dar mi se pare al
dracului de semnficativ pen-
tru ținuta morală a scri-
itorimii noastre, de dinainte
și de după 22 decembrie
1989…

Cât privește faptul
extraordinar de limbă
română descoperit de Du-
mitru Mărtinaș, și considerat
de acesta ca un veritabil „in-
vincibile argumentum” cu
privire la apartenența
ceangăilor la neamul româ-
nesc, este vorba de cuvîntul
latinesc LEVIR, care avea
sensul de „cumnat mai în
vârstă”. Acest cuvînt a
dispărut din toate limbile ro-
manice. S-a păstrat în
româna veche, sub forma
LER. De la acesta avem nu-
mele propriu LERESCU,
LEREȘTI… Dar a dispărut
din vocabularul activ. (A nu
se confunda cu LER din
incantația magică LERUI,
LER.) În graiul românesc al
ceangăilor din România se
poate auzi ler-miu, cu sen-
sul „soțul surorii mai mari”.

Voi reveni asupra
cărții Revoluția Română în
direct. Lectura ei este foarte
interesantă azi, după 30 de
ani…

●

Alegerile noastre cele de toate zileleAlegerile noastre cele de toate zilele

George
Alexander

LLa ultimele alege-
ri europarlamentare, mulți
alegători au fost înşelați. Pe
listele României, au pătruns
în Parlamentul European
persoane care s-au luptat
mai mult pentru Interesele
altora decât ale noastre!
Nici Competență, nici Car-
acter şi nici Patriotism nu
am prea văzut din partea
lor… Dacă banii şi privilegi-
ile sunt singurele lucruri
care îl motivează pe un
politician este trist. Este de
datoria noastră de aceea să
ne promovăm reprezentanții
cei mai oneşti, care într-
adevăr să lupte pentru țara
noastră.

În ultimul timp, tot
aud voci – este vorba de
marii Nimeni ai Patriei,
mediatizați de jurnaliştii
flămânzi!- care, dintr-o dată,
nu mai pot de binele
României! Nu au făcut nimic
pentru țara lor sau, mai
curând, i-au făcut mai mult
rău decât bine!, dar au tu-

peul să ne prostească încă
o dată acum, vorbindu-ne
de experiența lor bogată,
romengleza desăvârşită,
cunoştințele şi relațiile lor
din Parlamentul Euro-
pean!… Merçi, am văzut!
Truditorilor, tot oase vă

zbateți să roadeți!
Normal ar fi ca orice

partid care se respectă,
înainte de a face listele de
candidați pentru europarla-
mentare, să ceară un raport
de activitate din partea
acestora, să vedem şi noi
cum şi-au slujit țara.

Şi mai normal ar fi

ca TOȚI europarlamentarii
români să facă un pas în
spate şi să le acorde şansa
– şi Responsabilitatea, în
acelaşi timp- şi altor OA-
MENI NOI, din toate par-
tidele politice din România.
Nu este menirea vreunui

europrlamentar, oricât de
competent ar fi el, să
îmbătrânească prin parla-
ment. Nu este nici spre
binele Uniunii Europene ca
o clică formată în mod arbi-
trar, din relicve, îmbălsămați
în prejudecăți, oameni care
duc tava sau olița mai-mar-
ilor, unde valorile umane

sunt excluse, în general, să
conducă destinele a mil-
ioane şi milioane de oa-
meni.

Dacă lucrurile nu
merg bine în România şi nici
în Europa înseamnă că tre-
buie schimbat ceva!

Birocrații, Alterații-de-timp-
în-structuri le-europene,
Îmbătrâniții-în-fărădelegi,
Laşii care refuză să vadă
Realitatea Europeană, tre-
buie să dispară! Nu putem
schimba Europa în bine tot
cu OAMENI VECHI!
Aceasta este Alegerea
Noastră, acestea sunt

Alegerile Noastre cele de
toate zilele…

Privesc și lupta de la
noi pentru putere… Orban
vrea, dar nu poate. Dacă
PNL va muri sub mâna lui,
va ajunge de râsul lumii. Un
partid făurit pentru victorie
sucombă în mod tragic. Se
asfixiează prin non-combat.
Aleluia, PNL!, fiecare murim
câteodată… PSD, scrie is-
torie! Adică, proștii, cor-
moranii, analfabeții țării,
cuvântă în parlamentul eu-
ropean! Pentru prostie și
incompetență, să-i atacăm!
Dar să nu le inventăm al-
tele! Până la urmă vor muri
singuri. Așa moare orice fals
sau făcătură istorică. Se vor
dezintegra singuri…

●
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Demonstraţia separatiştilor moldoveni de la Iaşi (3/15 aprilie 1866)Demonstraţia separatiştilor moldoveni de la Iaşi (3/15 aprilie 1866)

Ionuț
Țene

E E mai puţin cunoscută
şi cercetată demonstraţia
separatiştilor moldoveni din
3/15 aprilie 1866, deoarece is-
toricii români au evitat să facă
o analiză serioasă a cauzelor
care au dus la aceasta şi a
complicaţiilor geopolitice
internaţionale. Întotdeauna au
existat perioade istorice com-
plicate care nu au impus o
propensiune obiectivă şi
dezbărată de idologie în anal-
iza separatismului moldovean
de la mijlocul secolului XIX. Au
scris despre demonstraţia de
la Iaşi, AD Xenopol şi Nicolae
Iorga, dar nu au intrat în anal-
iza cauzelor adânci ale ideilor
separatiste din Moldova. În
epoca comunistă istorici ca
Leonid Boicu şi Dan Berindei
au atins în treacăt subiectul
doar ca subsidiar la tema
premiselor unirii Principatelor
Române de la 1859. Au mai
apărut colateral într-o carte
biografică informaţii despre
mişcarea separatistă de la Iaşi
de la 1866 în Moldova
sovietică: „G.C.Nicolescu –
Viața lui Vasile Alecsandri”, Ed-
itura Hyperion, Chișinău, RSS
Moldovenească, 1990. Istori-
ografia pe acest subiect este
foarte subţire. Abia după anul
2000 un istoric suceavean
Gheorghe Gabriel Cărăbuş a
publicat o carte dedicată aces-
tei teme stringente: „Sepa-
ratismul în Moldova: ideologie
şi acţiune (1856 – 1866),
studiu amplu şi exhaustiv
tipărit la Editura Universitas
XXI de la Iaşi în 2009. Cartea
parcurge întreaga bibliografie
dedicată premiselor unirii Prin-
cipatelor Române, epoca
internă a războiului Crimeii, pe-
rioada caimacanilor
antiunionişti Teodor Balş şi
Nicolae Conachi Vogoride, or-
ganizarea Adunărilor Ad Hoc,
conferinţa de pace de la Paris
din 1856 cu şedinţele prelun-
gite din 1857, precum şi con-
textul geopolitic delicat al unirii
Moldovei şi Ţării Româneşti, în
lupta pentru supremaţie a mar-
ilor puteri. Rusia ca urmare a
înfrângerii în războiul Crimeii a
adoptat o politică ciudată pen-
tru percepţia marii majorităţi a
românilor: a devenit un actor
pe scena politică internaţională
care a susţinut cu fervoare şi
obstinaţie unirea Principatelor
Române sub un principe străin.

În preajma conferinţei
de pace de la Paris şi în timpul
lucrărilor acesteia s-au prefig-
urat următoarele poziţii privind
situaţia internaţională a Princi-
patelor Române: Franţa,
Rusia, Sardinia au devenit
suţinătoare înfocate a unirii
Moldovei şi Munteniei sub un
principe străin, iar Poarta
Otomană, Anglia şi mai ales
Austria duşmani de moarte a
ideii unirii. Prusia s-a poziţionat
neutru, aşteptând ocazia să în-
cline balanţa în favoare par-
tidei câştigătoare. În timpul
războiului Crimeii Austria a
ocupat Principatele Române
cu sprijinul Turciei şi făcând cu
perfidie jocul acesteia antiu-

nionist. Trupele austriece nu
mai părăseau Ţările Române
şi ignorau presiunile
internaţionale de evacuare a
teritoriului românesc. În acest
context, sub baioneta
austriacă şi cu ţara înţesată de
agenţi austrieci, mişcarea
unionistă lovită din toate părţile
a dus greul bătăliei unirii. Con-
sulii austrieci de la Iaşi şi
Bucureşti au condus de facto
Moldova şi Muntenia, cu aju-
torul trupelor de ocupaţie aus-
triece. Viena dorea de fapt
anexarea Principatelor. Austria
a ocupat Ţările Române între
1853 – 1857 impunând domni
favorabili politicii lor şi apoi pe
celebrii caimacani moldoveni,
unelte plătie ale Vienei la Iaşi
care au dus o luptă furibundă
împotriva unirii, totul cu com-
plicitatea Porţii. Paradoxal,
dacă nu ar fi existat presiunea
enormă a Franţei şi apoi a
Rusiei, unirea Principatelor nu
s-ar fi realizat atunci. La Iaşi au
fost anulate alegerile falsificate
pentru Adunarea ad-hoc, care
milita împotriva unirii. Mişcarea
separatistă moldoveană s-a
făcut cu banii şi influenţa con-
sulilor şi agenţilor austrieci
răspândiţi în Principat. Teodor
Balş şi apoi Nicolae Conachi
Vogoride, un grec căsătorit cu
o română unionistă, Cocuţa,
care îl ameninţa cu divorţul, au
pus la cale mişcarea
separatistă cu banii aus-
triecilor. Mai mult, presa
antiunionistă era pe statele de
plată ale consulatului austriac
de la Iaşi. Publicaţia
„Nepărtinitorul” condusă de
ideologul separatiştilor N. Is-
trati era portavocea
separatiştilor moldoveni, care
se identificau ideologic cu ocu-
pantul austriac şi care exprima
clasa socială a marii boierimi
moldovene speriate de re-
formele agrare şi sociale prom-
ise de paşoptiştii unionişti.
Mişcarea separatistă din
Moldova era „subţire” şi
reprezenta doar câţiva boieri
ambiţioşi, care doreau să urce
pe tronul Moldove, iar unirea
cu un principe străin le-ar fi
îndepărtat visul de realitate. La
această mişcare se alăturau
câţiva funcţionari superiori şi
dregători legaţi ombilical de
căimăcăniile reacţionare, pre-
cum şi aventurieri, pescari în
ape tulburi. La aceasta s-a
adăugat şi doi intelectuali
destul de cunoscuţi în epocă
N. Iastrati şi Gheorghe Asachi,
care iniţial pactizaseră cu
unioniştii, dar din motive per-
sonale egoiste, dorinţă de
căpătuire în dregătorii înalte la
propunerea caimacanilor
antiunionişti, au trecut de
partea antiunioniştilor. La
aceasta s-a adăugat şi
stipendiile financiare însem-
nate ale Austriei. Publicaţia
„Nepărtinitorul” a devenit ziarul
separatiştilor, condus de N. Is-
trati, care a publicat şi broşura
antiunionistă „Despre cvestia
dzilei” cu oarecare circulaţie şi
popularitate în zonă. Totuşi,
mişcarea separatistă nu tre-
buie pusă doar pe seama in-
tereselor străine şi a finanţării
externe din partea Vienei. A ex-
istat şi un patriotism local

curat, o nostalgie a Moldovei
mari, dar şi o teamă că un
principe străin catolic ar fi per-
turbat aşezământul spiritual
ortodox al ţinutului moldav.Era
şi teama că Iaşiul va ceda rolul
de capitală Bucureştiului. Cei
mai mari afacerişti din Iaşi se
temeau de repercursiuni eco-
nomice în favoarea Munteniei
datorită unirii. Trebuie să
recunoaştem că fără sprijinul
lui Napoleon al III-lea şi al
diplomaţilor ruşi Gorceakov şi
Kiselelff mişcarea unionistă ar
fi fost zdrobită administrativ de
către căimăcăniile reacţionare
care instauraseră teroarea în
ţară. Se ajunsese să se falsi-
fice alegerile adunărilor ad hoc
direct la masa caimacanului
Vogoride cu prefecţii şi is-
pravnicii, în crâşme din Iaşi.
Ministrul de interne devenise
zbir care punea cătuşe
libertăţii. Câţiva miniştrii au fost
schimbaţi la presiunea Franţei
şi Rusiei. Nici mişcarea
unionistă nu stătea cu mâinile
în sân, atrăgându-şi aliată pe
soţia lui Vogoride, care printr-o
vară a furat corespondenţa
secretă a soţului cu Poarta şi
Viena şi a publicat-o la Paris.
Presa a pus vina pe o amantă
a lui Vogoride, în realitate fur-
tul a fost făcut la instigarea
soţiei Cocuţa. Din
corespondenţă reieşea plăţile
făcute de Viena către gu-
vernarea Vogoride şi jocul
dublu al Porţii şi Angliei îm-
potriva unirii. Scandalul a fost
imens în presa vremii şi
conferinţa de pace de la Paris
a impus anularea alegerilor
pentru Adunarea ad hoc, fapt
ce a dus la victoria unioniştilor,
care l-au impus domn pe
colonelul Al. Ioan Cuza pe 5
ianuarie 1859, cu majoritate
covârşitoare de voturi.
Unioniştii au avut în adunarea
ad hoc aproape unanimitate
absolută în favoarea unirii Prin-
cipatelor Române, fapt ce
confirmă că poporul Moldovei
era în majoritatea
covârşitoarea în favoarea
mişcăriii unioniste. 

Nu s-a impus
principele străin pentru că
această idee a fost sabotată
de Austria care se temea de
prestigiul unui principat vecin
cu rege străin de succes, ce
putea adeveni un magnet pen-
tru românii din Ardeal. Franţa a
cedat presiunii austriece, dar
românii inteligenţi l-au reales
pe Cuza şi la Bucureşti pe 24
ianuarie 1859, reuşind unirea
de facto, deşi la şedinţele pre-
lungite ale conferiţei de pace
de la Paris se vorbea de o
unire pe jumătate: adunări leg-
islative separate, doi domni şi
doar o comisie centrală la
Focşani şi aramtă unită. Unirea
a fost recunoscută de marile
puteri doar pe timpul domniei
lui Cuza. Aşa că lovitura de
stat din 11 februarie 1866 s-a
dat de „monstruoasa coaliţie”
liberalo-conservatoare doar
pentru a implementa preveder-
ile conferinţei de pace de la
Paris din 1856, adică unire
deplină sub principe străin.

În acest context
geopolitic delicat a renăscut o
nouă mişare separatistă în

Moldova, de data aceasta
susţinută de Imperiul Ţarist,
care avea alte obiective strate-
gice. Complotiştii conduşi de
Ion C. Brătianu trebuia să
acţioneze rapid şi să găsească
alte modalităţi de imple-
mentare a prevederilor
internaţionale. Pentru a nu se
desface unirea s-a apelat la
contele de Flandra ca principe
străin. Acesta refuzat, lucru
care a dat aripi mişcării sepa-
ratiste de la Iaşi, care s-a
dovedit a fi totuşi un „foc de
paie”, moldovenii erau integraţi
în România mică. Unirea nu se
mai putea desface că aşa
dorea Moscova sau Anglia. În
primul rând mişcarea slăbise
din punct de vedere intelectual:
ideologul N. Istrati murise de
supărare în 1861 la moşia de
la ţară. Nemulţumiţii faţă de
unire erau aceeaşi boieri mari
reacţionari nemulţumiţi şi de
reforma agrară a lui Cuza de la
1864, care acum se numeau
conservatori. Alături de
separatişi s-au aciuat şi
burghezi din Iaşi, care
pierduseră afaceri datorită
mutării capitalei la Bucureşti.
Se mai adăugau şi nostalgici
moldoveni, foşti unionişti,care
s-au supărat pe domnii de la
Bucureşti că au înlăturat pe
moldoveanul Al. Ioan Cuza de
la domnie. Un rol aparte îl
joacă acum şi mitropolia
ortodoxă a Moldovei. Dacă
înainte de 1859 a fost
unionistă, acum o parte din
clerici în frunte cu IPS Calinic
Miclescu devin separatişti pe
motivul des invocat că un
principe străin de religie
catolică va leza biserica şi ma-
joritatea ortodoxă. Ca de obicei
mişcării separatiste se adaugă
şi câţiva nostalgii ai Moldovei
străbune şi patrioţi locali. Pes-
cuitorii în ape tulburi nu au în-
târziat să apară. Sprijiniţi de
Rusia familia separatistă
Marghioliţa şi Nunuţa
Roznoveanu, care se refu-
giase la Odesa de frica lui
Cuza, a revenit cu pompă la
Iaşi după lovitzura de stat de la
11 februarie 1866. Boierul
Constantin Moruzi, cetăţean
rus, a fost sponsorul principal
din umbră al mişcării sepa-
ratiste de la Iaşi, cu sprijinul
consulatului rus din localitate.
Poarta Otomană a cerut ca
putere suzerană trimiterea
unui comisar la Bucureşti şi
cerea aplicarea protocolului din
25 august 1859 de desfacere a
unirii recunoscute doar pe tim-
pul vieţii lui Cuza.

Rusia şi Turcia au
cerut la Paris doi domni, unul
la Iaşi şi altul la Bucureşti.
Cutia Pandorei fusese
deschisă. Bogaţii boieri
moldoveni se visau deja pe
tronul lui Ştefan cel Mare. Aus-
tria întoarce foia şi devine mai
conciliantă cerând menţinerea
unirii. Totuşi Rusia precaută
susţine separatismul pentru că
aşa vrea „poporul moldovean”.
Safvet Efendi se opune la
Paris venirii unui principe străin
la Bucureşti, iar reprezentantul
Prusiei la Iaşi îi jigneşte pe
moldoveni pentru că au „o apli-
care firească spre uneltiri şi
găseşte plăcerere în gâlcevile

politice”. Nici locotenenţa
domnească de la Bucureşti nu
stătea degeaba. Unul dintre
pucişti Lascăr Catargiu era
moldovean şi respectat în
provincie. El a impus tineri
funcţionari unionişti în
dregătorii. Mavrogheni şi Grig-
ore Sturdza, care mai candi-
dase la domnie împotriva lui
Cuza, visau să ajungă pe tron.
S-a mers pe ideea că muntenii
conduc Moldova şi i-au
funcţiile moldovenilor, iar Iaşiul
căzuse în umbră administrativ
şi economic faţă de Bucureşti.
Pe 25 februarie consulul rus
Oubril dă un comunicat în care
afirmă că „aproape 
toate clasele populaţiei
m o l d o v e n e … d o r e s c
separaţia”. Consulul rus şi
agenţii săi încep să arunce cu
banii Petersburgului către
mişcarea separatistă.
Bucureştiul vedea sepa-
ratismul ieşean ca „instigaţiune
muscălească”. E trimis la Iaşi
un comisar special, cu puteri
depline, D. Cozadini, care să
introducă ordinea. Se trimite şi
un regiment muntean în care
se aflau căpitanii Costiescu şi
Pilat, conspiratori cunoscuţi
împotriva lui Cuza. Mai mult,
prefect de Iaşi e numit 
un muntean Ştefan 
Golescu, fratele locotenentului
domensc. Aceste măsuri erau
privite de ieşeni ca instiga-
toare. La fel şi venirea lui Al.
Golescu şi Al. Lahovari, ca
agenţi de propagandă 
ai Bucureştiului. 

Enervaţi separatiştii
moldoveni redactează o petiţie
către Poarta Otomană, în care
cereau aplicarea convenţiei de
la Paris din 7/19 august 1858,
guvernul de la Bucureşti luând
măsuri aspre împotrivă. Con-
sulul prusac Goering şi-a dat
seama că măsurile coercitive
ale Bucureştiului enervase pe
moldoveni. El îi scria lui Bis-
marck că dacă opinia s-ar ex-
prima liber în Moldova
„rezultatul ar fi puţin favorabil
unirii”. Şi turcii puneau gaz pe
foc cerând, prin Fuad Efendi,
domn moldovean la Iaşi.
Separatiştii se opun alegerii
unei adunări legiuitoare de
teamă că guvernul îşi va im-
pune candidaţii unionişti cu
forţa. La întrunirile din casa lui
Vasile Pogor şi la Universitate
separatiştii Nicolae Rosetti
Roznoveanu şi Teodor Boldur
Lăţescu au adoptat în discuţiile
cu Al. Golescu şi Al. Lahovari
părerile guvernului privind
principe străin. Apoi separatiştii
fac agitaţii şi manifestaţii, grad-
ual intimidând reprezentanţii
guvernului. Se recurge la
provocări şi se organizează un
„partid naţional” care cerea
„Moldova Moldovenilor” şi apoi
„domn străin sau ruperea de
Muntenia”. 

●



Ghimpele Națiunii

„Ne-” și nonjurnaliștii care sancționează… presa„Ne-” și nonjurnaliștii care sancționează… presa

Cezar Adonis
Mihalache

DDe fapt, ăștia de la
CNA sunt în mare parte niște
agramați care nu au făcut în
viața lor presă, una
adevărată, gazetăria aia cu
nopți nedormite și așteptări
prin gări, cu deplasări prin
mocirlele umane, sociale și
politice, prin nămolurile unor
șantiere ori cu gloanțele
șuierând pe lângă urechi pe
fronturile corespondenților
de război. Sunt specii „ne-”
și, mai ales, nonjurnalistice,
indivizi de burtieră politico-
sinecurală (!), care nu au
creionat în existența lor de
fătuci și fătălăi de pseudojur-
nalism o analiză economică,
un dosar extern, nu au îm-
plinit o revistă, nu au dat
viață unui proiect jurnalistic
realizat de la zero prin pro-
priile lor sacrificii materiale,
ei întotdeauna aterizând de
nicăieri pe „urdinișurile”
muncite de alții… Ei bine,
ăștia au ajuns să ne dea
nouă lecții! Și sancțiuni co-
ercitive! În curând poate și
măsuri clare pentru „în-
dreptarea” gazetarilor prea…
gazetari! Poate și un ordin
general pentru direcția oblig-
atorie a felului în care ar tre-
bui ca presa, acum cea
audiovizuală, să „vadă” lu-
crurile prin spectrul dorit de
guvernanți. Prin ochelarii cu

fund din sticlă de sifon a unor
autiști politici purtați doar de
„jurnaliștii” agreați de putere:
fătucile de prompter și
„analiștii” nonpresari…

Presa audiovizuală
era deja mult prea îngrădită
de aberațiile transformate în
lege ale siniștrilor de
sinecură de la Cenzura
Națională Anti-jurnalistică!
Acum se pune călușul direct
pe dreptul jurnalistului din
Audiovizual de a-și face
meseria, prin intervenția
unor nulități (da!, nulități, în
comparație cu toți aceia care
își fac meseria în anonimat),
dar snobi de CNA… De fapt,
niște grofi ordinari aflați în
dijmă politică…

Să auzi „argu-
mentele” lor pentru decizia
unilaterală de a amenda țintit
anumite structuri de presă
TV, nu cu argumente clare, ci
interpretând tonul, vocea mai
mult sau mai puțin răgușită,
mai mult sau mai puțin iritată,
a unui moderator TV la
adresa unui invitat ce se
lăfăie în nesimțire și își
revarsă provocator mostre
de gândire strict în interes
politico-etnic, ar trebui să de-
termine întreaga presă, cu
nucleul ei de gazetari, e
drept, tot mai subțiat de tre-
cerea timpului, să iasă la
rampă.

În fond, cine este
CNA? Ce pregătire, 
nu gazetărească, măcar

jurnalistică are? Ce vocație
de analiză cu profil de inter-
pretare a limbajului, tonului și
limbajului nonverbal are la
bază pentru a examina,
amenda și cenzura (pentru
viitor) prestația unui modera-
tor TV?

Rolul gazetarului
este tocmai acela de a pune
întrebări! Întotdeauna inco-
mode și cât mai ferm rostite.
Iar dacă tonul îi este
nepotrivit pentru un invitat,
acesta poate să plece din
emisiune. Nu se supără ni-
meni! Mai ales când este
vorba de grofi politici
revărsându-și proiectele de
destrămare a țării într-o emi-
siune chiar în luna de cele-
brarea a Zilei Naționale,
când toți invitații, indiferent
de etnie, ar trebui să se
străduiască măcar să nu ne
stâlcească limba. Altminteri,
este dreptul moderatorului,
în numele românilor tele-
spectatori, să devină insolent
în fața nerușinării unor
asemenea invitați.

CNA și-a arogat
dreptul de a face pe corifeul
dincolo de osatura unui mic
dumnezeu ceaușist de parcă
ar fi în sine o școală de
gazetărie! Să arate cu dege-
tul de parcă ar fi o breaslă
semnatară a vreunui cod de-
ontologic! (Și chiar așa, cu
ce drept vorbesc și fac „anal-
ize” cei din CNA dacă ei nici
măcar nu au semnat un cod

deontologic? În numele
căruia dau în schimb, prin
propria lor analiză a
normelor deontologice ale ju-
rnalistului, motivațiile ab-
surde ale „fundamentării”,
nici măcar justificării, amen-
zilor date pe căprăria de în-
rolare politică).

În emisiunea „arsă”
de grofii CNA se discuta de-
spre un subiect ce nu putea
fi abordat altfel decât prin os-
tilitatea oricărui moderator,
prezentator sau invitat:
proiectul maghiarilor de a-și
face enclave etnice într-un
Stat Unitar. Or, decizia CNA
de a amenda televiziunea
respectivă („Realitatea TV”)
pentru tonul moderatoarei
emisiunii în culpă de
românism („Talk News”,
moderată de Denise Rifai),
pentru faptul că nu ar fi lăsat
invitatul să vorbească, ridică
ștacheta a ceea ce va deveni
noua cortină a cenzurii
politico-etnice.

Moderatoarea avea
statut de gazetar. Avea drep-
tul la opinie. Nu era o citi-
toare de prompter. Și chiar
dacă ar fi fost așa, nici o
lege, nici un cod deontologic
ori vreo cutumă, nu poate
impune o barieră în dreptul
jurnalistului de a ieși din
haina prezentatorului fără
opinii personale și a deveni,
când simte că este de dato-
ria lui să o facă, analist, mod-
erator și acuzator public. În

fapt, gardianul public aflat în
slujba țării.

CNA trebuie readus
în matca lui! Acolo, la dreptul
de a măsura nivelul 
de publicitate agasantă, de a
analiza conținutul reclamelor
mincinoase și tendențioase!
Și să nu i se mai permită prin
lege să intre peste un
conținut editorial. Să nu se
mai transforme într-un con-
siliu „anti-discriminare” mai
ranchiunos chiar decât
CNCD (am trăit să o vedem
și pe asta!). Să nu se mai
comporte ca un laborator
criminalistic care analizează
vocea, tonul, starea gaze-
tarului. Căci, poate mâine-
poimâine, vom ajunge să
facem emisiuni cu viza vre-
unei secții psiho-politice
agreate de putere…

În Realitate, TV ori
media, cei ce ar trebui să fie
analizați, reținuți, azvârliți
dincolo de gardul acestei
lumi, nu nebune, ci mercan-
tile, egoiste și gheșeftuite la
crăpături de sinecură, sunt
tocmai cei ce acuză din fo-
toliile de bugetofagi, iar
dimpreună cu ei, și mare
parte din clasa politică 
ar trebui aruncată 
peste țambrele imposturii,
ipocriziei, nerușinării, veden-
tismului și atacurilor la ființa
noastră.

●

Caragiale: Caragiale: 
„Neamul acesta nu e pân-acuma dospit cumsecade”„Neamul acesta nu e pân-acuma dospit cumsecade”

Corneliu
Vlad

DDe ziua nașterii lui
Caragiale, la 1 februarie 1852,
laitmotivul rememorarilor este
de regulă – și pe drept – actu-
alitatea operei sale. Din
noianul de mărturii în
chestiune, mai mult sau mai
puțin știute, se distinge o biju-
terie, perlă a Coroanei, care
este pentru presa românească
gazetăria fabulosului înaintaș
în ale scrisului, articolul „Ghic-
itoare”, apărut în „Constitution-
alul” la 16/28 septembrie 1889
(semnat… Hans). Articolul n-a
prea fost băgat în seama nici
de exegeții cei mai meticuloși,
nici de cititorul obișnuit.

Așadar, „Avem un
ceasornic. E o sculă foarte
veche și foarte frumoasă”.
Moștenire de la părinți, pentru
copiii de azi și mai departe, din
copii în copii. Dar merge foarte
neregulat, ne-am tot jucat cu el
până i s-a stricat mașinăria.
Niciun ceasornicar nu-i dă de
cap și toți meșterii se sfadesc
între ei căznindu-se să-i afle
meremetul. Unul dintre ei, mai
firoscos, zice: „Mașina asta ar
fi bună, dacă roatele n-ar fi fost
așezate rău de reparatorii
trecuți, și dacă regulatorul n-ar
fi înfipt așa de sus încât să nu
poată mișca mai  bine”. După
care a luat ceasul îndărătnic și,

ca să scape de ploaia de sfa-
turi a celorlalți breslași, s-a dus
cu mașinăria să o dreagă în
tihnă acasă. Merge.  Dar, “ca și
mai înainte, umblă alandala, și
bate și mai alandala”. Drept
care, „Dumnezeu doar știe
câtă sudoare și avere ne costă
numai ca să-l ungem, să nu se
oprească de tot”. (Orice rezu-
mat e o mică trădare, iar la un
text de Caragiale un sacri-
legiu.)

Întrebarea naratorului:
„Ghici ghicitoarea mea: ce țară
să fie asta?”. Răspunsul, tot în
Caragiale. Farfuridi: „Ori să se
revizuiasca, primesc! Dar să
nu se schimbe nimica”.
Cațavencu: „Un popor care nu
merge înainte stă pe loc”.

Este însă Caragiale
neîncrezător în acest popor, își
denigrează el neamul, așa
cum a fost înfierat de politi-
cienii timpului său care i-au în-
chis calea la premii și
Academie?

Către sfârșitul vieții, îi
scria într-o scrisoare, devenită
celebră, lui Vlahuță, de la
Berlin: „Așadar, să nu ne mai
facem inima rea și spaima
gândindu-ne că lumea
românească ar fi mai stricată
decât altele. Nu, hotărât; nea-
mul acesta nu e un neam stri-
cat; e numai nefăcut încă; nu e
pan-acuma dospit cumsecade.
E încă nelimpezit de mizeriile
seculare sub care a mocnit cu

junghetura frântă; încă nu
crede în dreptate; încă nu
poate scoate din sânu-i pe cine
să-i poată comanda; încă nu
știe de cine să asculte, fiindcă
nu are deocamdată încredere
în nimini. Fript cu lapte, suflă
și-n brânză. N-a ajuns să
cumpaneasca bine ceea ce ar
fi în stare să poată cu ceea ce
i se pune împotriva, și astfel
încă nu înțelege că în mâna lui
ar sta să-și îndrepteze soarta
și să dispună apoi pe de-
ntregul de ea – păcum e drept
și păcum are să și fie odată, în
fine, nu are încă destulă
îndrăzneala să-și răfuiască so-
cotelile cu „binevoitorii lui
epitropi”. Dar, cu vremea, tre-
buie să vină și asta; trebuie să
vină și înțelegerea fără de care
nu poate fi o națiune sigură de
avutul ei, nici de onoare, nici
de viitorul ei”.

Și exclamă, uimit: „Să
se piardă neamul românesc!
Auzi dumneata!” … Dar să ne
temem că are să se
prăpădească, să se piarza,
așa de azi pe mâine, pâna nici
nu s’a ridicat înca bine ‘n pi-
cioare, un neam de zece mil-
ioane!… De ce?… Fiindcă un
Fănică oarecare, sec, n’are
destul respect pentru antemer-
gatorii progresului nostru cul-
tural?… fiindcă un mutunache
maimuteste apucăturile și tonul
de boulevardier parisien?…
fiindcă inteligențe tinere își

risipesc zadarnic vremea în a
critica, în loc să și-o întrebuin-
teze în a face mai bine decât
au făcut aceia pe care îi
critică?”.

După care, o replică
tăioasă, cum numai Caragiale
putea să dea: „Dar întoarcă-se
Oltul și Mureșul d-a-ndărătele
cătră obârșia lor în creierii
Munților Ciucului, neamul
românesc tot el, neam româ-
nesc va fi, lucrând cu minte,
așteptând cu răbdare vremea
când să dea și el culturii și
civilizației europene concursul
lui specific, pe cât va fi fost
înzestrat pentru asta de Pronia
cerească.”

Și atunci, de ce acest
mers fără noimă, pe bajbâite-
lea, în jurul lui, care nu are cum
duce undeva? Tot Caragiale:
„Suntem un popor tânăr dar nu
ușuratic, un stat mic, dar
cuminte și folositor lucrării co-
mune de ordine și de cultură a
continentului.”

Zestrea istorică a
românilor – ne încurajează și
astăzi Caragiale, – este un atu,
o șansă, o chezășie, care până
la urmă ne vor așeza la locul
cuvenit în Europa și în lume:
avem „ una și aceeași limba
(nu ca s-o lăudăm noi), extra-
ordinar de frumoasă și de grea;
având un mod de gândire de-
osebit al lui, o comoară
neprețuită de filosofie morală,
de humor și de poezie – cu atât

mai originală avuție cu cât este
un amestec de moșteniri și de
dobândiri antice, grecești,
slave, orientale și altele,
pecetluite toate cu netăgăduita
lui nobilă pecetie romanica,
latină, care-l arată bun și
netăgăduit stăpân al lor. Din
această stăpânire seculară a
lui rezultă și puterea nebiruită
de asimilare a acestui popor,
ce încă d-abia pe departe în-
cepe a-și simți importanța în
lumea europeană. Și de aceea
este așa greu de-nțeles teama
ce o au unii de înstrăinarea
neamului românesc, de alter-
area spiritului național, de
pierderea românismului”.

Mesajul lui Caragiale
către posteritatea sa
românească nu este așadar în
primul rând „biciuirea nar-
avurilor și moravurilor burghzo-
moșierimii” vremii sale, pe care
băteau moneda proletcultistii
de până mai ieri, ci încrederea
în forțele și potențialitățile unui
popor care e chemat – și e în
măsură – să lase în urmă tim-
pul istoric ostil și marile
încercări ale trecutului, recu-
perând ce e valoros în patri-
moniul sau, pentru a fi în pas
cu epoca în care trăiește în Eu-
ropa și în lume. 

●


