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„Aici, sub volbura asta de val-

uri, e încheietura Balcanilor cu

Carpaţii.”

- Al. Vlahuță
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Noi, Europa și factura „recuzării” Noi, Europa și factura „recuzării” 
recursului compensatoriu…recursului compensatoriu…

Cezar Adonis
Mihalache

SSă fim onești! Aici
nu este vorba despre valo-
rile morale… Nu astăzi, nu
acum… Sau nu „în primul
rând”… Aici este vorba strict
despre niște calcule de cos-
turi, de buget european, de
cheltuieli pe care UE nu
vrea să și le mai asume…
Despre valori morale a fost
vorba, „la început”, când s-a
pus pe tapet problema
deținuților din România… Și
când, practic, guvernul
pesedist a ales între a con-
strui penitenciare, și a
îmbunătăți condițiile din
pușcării, ori a evita
asumarea unor
responsabilități în gestiunea
banilor europeni, prin
adoptarea recursului com-
pensatoriu… De ce a ales a
doua variantă când putea
construi pușcării pe banii
Europei? Pentru că nu
putea băga mâna în acele
fonduri… Nu putea să de-
turneze banii prin mutarea
lor dintr-un capitol bugetar
în altul. De la cel european
la cel național, de furăciuni
pesedist-guvernamentale
(„guvernamentale”, și nu
doar pesediste, pentru că,
nu trebuie să uităm, social-
democrații nu au fost singuri
în această tărășenie)…

Or, astăzi, în
condițiile abrogării, pe re-
pede înainte, a recursului
compensatoriu de către gu-
vernul liberal, este firesc ca
Europa să scrâșnească din
dinți… Și să nu mai
mestece argumentele
ongiste despre morala
binelui de penitenciar…
Totuși, criticile și avertis-
mentele UE nu sunt legate
de faptul că Executivul de la
București și-a asumat
această „eliberare” a
societății de cancerul recur-
sului compensatoriu!… Pen-
tru că nu este problema
Europei… Temerile ei sunt
legate de faptul că această
măsură s-a luat „din scurt”,
fără ca România să-și
asume în fața Uniunii faptul
că nu va sta cu mâna
întinsă și nici nu va veni cu
felurite condiționări ulte-
rioare (la care ne pricepem,
ce-i drept), să ceară bani
pentru îmbunătățirea
condițiilor din pușcăriile de
la noi…

Și are și Europa
dreptate… Sigur, diferența
față de „dreptățile” servite
nouă, ar fi aceea că aceasta
nu se „împarte” după intere-
sul politicienilor, ci al con-
tribuabililor europeni…
Pentru că, prin anularea re-
cursului compensatoriu, fără
asumarea de către cabine-
tul de la București a unor
decizii clare de a nu cerea
bani de la bugetele UE pen-
tru îmbunătățirea condițiilor
din pușcării, Europa se
poate simți trasă pe sfoară.

E drept, cu toții am
fost duși de nas… Noi,
cetățenii, pentru că recursul
era o „bombă”, pe termen
scurt, dovadă infracțiunile
„imediate” ale acelora care
au beneficiat de măsură,
UE, pe termen mediu, pen-
tru că, practic ar putea fi
pusă în situația de a scoate
de la „pușculiță” banii pe
care i-a siguranțat pe
seama închiderii ochilor la
gravele probleme pe care le
aducea recursul compen-
satoriu din România.

Și nu, nu
amenințarea cu posibile
sancțiuni constituie nodul
gordian pe care trebuie să-l
„taie” guvernul de la
București. Ci asumarea unui
angajament, fie și în spatele
ușilor închise, că nu vor fi
cerute fonduri suplimentare.
Și nu vom apela la „atuurile”
noastre… De exemplu, ridi-
carea unor probleme ju-
ridice (și morale, dar astea
contează mai puțin în
jocurile politicianiste de la
Bruxelles, sunt mai degrabă
frânturi de discursuri, de cal-
mare, de aruncare a prafu-
lui în ochi, prin media și
feluritele asociații de
apărare a drepturilor omului)
legate de acceptarea recur-
sului compensatoriu așa
cum a fost el gândit și apli-
cat de vechiul guvern.

La mijloc, ca întot-
deauna, noi… Cei ce vom
plăti, într-un fel sau altul,
factura mizeriilor făcute de
guvernul pesedist… Evi-
dent, am jura cu mâna pe
inimă, ca oameni, ca simplii
cetățeni, că am da bani din
propriul buzunar, doar să
dispară recursul compen-
satoriu. Chiar dacă,
realizăm că înlăturarea lui
nu-i va băga pe criminalii
eliberați înapoi, eventual în
celule renovate și cu
perdeluțe la ferestre!… Dar

am evita alte supurări
infracționale generate de
efectele recursului, practic,
în cascadă…

Și da, am da bani
pentru asta!… Iar asta o știe
și Europa, o știe și execu-
tivul liberal. De aici și
pozițiile cât se poate de
„coroborate” ale celor două
instituții. Pe de o parte,
„șantajul” european, care în
traducere liberă, și
justificată, înseamnă „Plătiți
voi pentru prostia guvernu-
lui trecut!”, pe de altă parte,
actualul executiv, care, afir-
mând public, legat de even-
tualele sancțiuni Cedo, „că
în acest moment viața și
siguranța cetățenilor români
(…) sunt mai presus de
orice alte considerente”.
Adică, de plătit vom plăti, nu
neapărat la nivel de
sancțiuni, dar prin asigu-
rarea de bani pentru noi
penitenciare de la propriul
buget.

Ideal ar fi însă ca ac-
tualul executiv să nu se
oprească aici!… Să se în-
drepte împotriva fostului
cabinet, prin extinderea
responsabilității „administra-
torului” de atunci, recte
PSD, apoi să caute în
pușculița de acolo. Pentru
că, dacă social-democrații
au avut de aruncat pe coa-
furile și broșele candidatei
lor milioane de euro, sigur s-
ar mai găsi ceva și pentru
aducerea la bugetele, nu
neapărat ale țării, fără capi-
tol distinct, ci în capito-
lele financiare rezervate
construirii de pușcării. Ba,
într-un fel s-ar împlini și
marota de care au tot 
fugit pușcăriașii (pardon,
pesediștii!), care nu au con-
struit pușcării, să nu ajungă
ei acolo! Și ce dulce gust al
răzbunării pentru fiecare
român! Nu o să-l ajute să
strângă mai ușor cureaua la
sorocul facturilor lăsate de
social-democrați, dar măcar
o va face având un zâmbet
pe buze!…

●

Pensiile speciale, Pensiile speciale, 
același joc politic…același joc politic…

Ionuț
Țene

PPare că, totuși, pensiile
speciale nu vor fi desfiinţate, iar
proiectul de lege propus de lib-
erali nu schimbă nimic din
esenţa sistemului de beneficii al
celor care beneficiază de acest
privilegiu de a se pensiona la 45
de ani pe sume „nesimţite”, fără
respectarea contributivităţii.
Propunerea unei noi legi privind
pensiile speciale este doar un
joc politic la care sunt complici
toate forţele politice din parla-
ment. Nu se pot desfiinţa aces-
tea, pentru că România este
prizonieră „sistemului pensiilor
speciale”, care promovează
partide şi legi conform propriilor
interese pecuniare? Noua lege
a pensiilor speciale lasă
magistraţilor şi militarilor (plus
servicii secrete) intacte privi-
legiile financiare şi cele de pen-
sionare prematură la o vârstă în
care se pot distra în vacanţe şi
vile de lux.

Ceilalţi români vor plăti
factură acestor distracţii, fără
nicio normă de contributivitate,
iar această discriminare în soci-
etatea românească dintre
cetăţenii români nu deranjează
CNCD, o altă creaţie a sistemu-
lui de pensiilor de lux? România
trăieşte o inechitate socială şi
un sclavagism modern. După
ce s-a văzut preşedinte, Klaus
Iohannis s-a sucit şi a declarat
presei conform piesei de teatru
a lui Caragiale: „Ori să se
revizuiască, primesc! dar sa nu
se schimbe nimica”.. Pensiile
speciale rămân. Doar trei la
sută din acestea vor fi anulate,
cele ale magistraţilor, militarilor
şi secreţilor, care reprezintă 97
la sută din sistem, rămân in-
tacte.

Există două categorii
de cetăţeni în România: cei cu
privilegii şi beneficii opulente şi
cei condamnaţi să muncească
toată viaţa pe nimic şi care ies
la pensie la 65 de ani pe sume
mizere. Mai mult, dacă
magistraţii şi secreţii se pot pen-
siona la 45 de ani cu pensii de
lux, celorlalţi cetăţeni li se
pregăteşte vârsta de pension-
are la 70 de ani, ca să aibă cine
munci pentru „sistemul pensiilor
de lux? Premierul Ludovic
Orban a făcut marți mai multe
declarații legate de creșterea
vârstei de pensionare, în con-
textul interzicerii cumulului de
pensie cu salariu, în sectorul
angajaților publici. El consideră
că ar trebui crescută vârsta de
pensionare pentru anumite cat-
egorii de angajaţi.

Deci tot cei cu pensii
minuscule trebuie să plătească
factura pensiilor speciale?
Sigur, că la 70 de ani, tot mai
puţini români se vor mai putea

bucura de pensia mizeră
primită de la stat, pentru că se
va ieşi pe cale…naturală din
sistem: Ghinion! Liberalii, ca și
cei de la USR, susțin că elimină
pensiile speciale, cu excepția
celor care sunt cele mai nu-
meroase – ale procurorilor și
judecătorilor, ale ofițerilor de la
Ministerul de Interne, al
Apărării, precum și ale celor din
serviciile secrete. Aceștia
beneficiază de alt sistem de cal-
culare a pensiilor, la care pen-
sia depășește contribuția la
fondul de pensii.Aceste cate-
gorii mai beneficiază și de limită
de vârstă, de 40-45 de ani. În
cazul pensiilor magistraților, gu-
vernul vrea doar să amâne, nu
să și anuleze, posibilitatea ca
judecătorii și procurorii să 
iasă la pensie la 40 de
ani.Judecătorul Cristi Danileț,
beneficiar al sistemului, a dat o
declaraţie sinceră în contextul
în care deputații din Comisia de
Muncă au amânat, marți, pen-
tru luna februarie votul asupra
unor proiecte PNL și USR pen-
tru eliminarea pensiilor spe-
ciale.

„Există o decizie a
Curții Constituționale încă din
perioada 2009 sau 2010, prin
care s-a stabilit în mod nedis-
cutabil faptul că nu pot fi elimi-
nate pensiile speciale sau mai
exact pensiile de serviciu pen-
tru magistrați și militari. Peste
decizia aceasta a Curții nu se
poate trece nici cu vreo
Hotărâre de Guvern, nici cu
vreo lege a Parlamentului”. În
privinţa sistemului de pensii,
fără adoptarea contributivităţii şi
foarte discriminatorie, România
trăieşte un neosclavagism so-
cial care are legătură cu Africa,
nu cu UE. Până la o nouă
revoluţie, acest sistem ine-
chitabil de pensii speciale nu va
fi desfiinţat. Ciudat că toţi actorii
politici, presa sau formatorii de
opinie s-au sucit 
după alegeri, dovedind dema-
gogie electorală. Câţi dintre ag-
itatori sunt informatori? Nimeni
nu se mai arată indignat, că
noua lege a pensiilor speciale
nu schimbă de fapt nimic, fiind
o cacialma, un joc de imagine.
Punct. De ce? Răspunsul îl ştiţi
şi voi. România a devenit o
anexă din spate a „sistemului
de pensii speciale”?

●
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Uniația, un mare fals istoric și, poate, Uniația, un mare fals istoric și, poate, 
cel mai mare sacrilegiu creștin girat politic de papalitatecel mai mare sacrilegiu creștin girat politic de papalitate

Gh. Ctin. 
Nistoriu

ÎÎn Octombrie 1542,
prin oficierea missei evanghe-
lice, celebrată de Johannes
Honterus, Braşovul devine
primul centru al Reformei. În
Dieta din Alba Iulia-1543, au
fost prezentate Reformations-
buchlein. Un an mai târziu,
1544, la Universitatea
Săsească cu prilejul adunării
de Sf. Ecaterina s-a adoptat
acceptarea Reformei la oraşe,
iar la sate în 1545. În 1547,
între radicali şi moderaţi s-a
redactat un compromis:
Kirchenordnung aller
Deutschen in Siebenburgen,
care va căpăta în 1550 carac-
terul legal al Mărturisirii de
credinţă. Paul Wiener a fost
ales şi numit prim-preot al Sibi-
ului în 1553. Din Braşov, Re-
forma s-a extins rapid în cele
Trei Scaune: Sepsi, Kezdi şi
Orbai. Între 1551-1552 s-a for-
mat prin teologul Szegedi Kis
Istvan un alt centru al Reformei
în Banatul timişan. După
moartea episcopului Ioan Sta-
tilius de Alba Iulia, în 1542,
scaunul a rămas vacant, iar
forma de organizare a fost
înlocuită prin: fraternităţi
preoţeşti, decanate şi
vicearhidiaconate. Decanatul
de Sibiu a introdus în 1543 for-
mula de hirotonisire aplicată la
Wittenberg, adoptată şi de
comunităţile maghiare. Arhidi-
aconatul Oradei s-a organizat
în 1544, iar cel al Sălaj-
Sătmarului în 1550. În 1553 s-
a ales un superintendent
pentru decanatele săseşti, ast-
fel că Transilvania avea în
1557, trei superintendenţe:
două maghiare la Cluj şi
Sătmar şi una a saşilor. Regina
Isabela a Ungariei şi Petru
Petrovics-locţiitorul princiar al
Transilvaniei aduc schimbări în
politica religioasă, secular-
izând episcopiile de Oradea şi
Alba Iulia. Din 1556, Clujul
devine oraş protestant.

Prin sinodul de la
Czenger din 1559, Ungaria
acceptă Confessio hungarica,
pentru ca la următorul sinod de
la Debreţin din 1567, calvinis-
mul să devină confesiunea
oficială a ungurilor. În Transil-
vania calvinismul prin Gaspar
Heltai (sas maghiarizat) i-a
câştigat pe principii şi pe nobilii
maghiari, centrul lor devenin
Cluj-Napoca.

Ioan Sigismund (1559-
1571) principele calvin al Tran-
silvaniei a oficializat în 1564, în
dieta de la Aiud, calvinismul ca
religie de stat. (Pr. prof. dr. Ioan
Rămureanu în recenzia la lu-
crarea: Fr. Wendel, Calvin.
Source et evolution de sa
pensee, Paris-1950, în <<Orto-
doxia>>, XII (1960), nr. 2, p.
299-306). Să urmărim varianta
cercetătorului Ovidiu Ghitta
privitor la unirea cu Roma.

Conciliul de la Trento a
impus procesul de convertire la
<<dreapta credinţă>> catolică,
de îndreptare a “ereticilor” şi a
“schismaticilor” pentru a putea
fi integraţi în Biserica latină. În

urma dialogului posttrentin cu
liderii Bisericilor locale din
statele conduse de suverani la-
tini, Proiectul de “unire” a
debutat cu Polonia-Lituania
(1595-1596) şi Croaţia-Slove-
nia (1611).

Prima încercare de
convertire a „schismaticilor”
ortodocşi a făcut-o iezuitul
bănăţean Gheorghe Buitul pe
la 1625, cu ierarhul Vadului,
dar a eşuat.

În secolul al XVII-lea
confesiunea calvină în Ardeal
devenise religie de stat,
ridicându-se astfel împotriva
extinderii ameninţătoare a
catolicismului. Mişcarea cleru-
lui rutean din Ucraina
Superioară favorabilă unirii, l-a
determinat pe principele
Ardealului Gheoghe Rakoczi I,
să-l convingă pe vlădica de la
Muncaci, Vasile Tarasovici, să
adere deschis la unirea cu
Roma în 1640.

Transilvania de la
sfârşitul secolului al XVII-lea şi
începutul celui de-al XVIII-lea,
trecea prin mari tulburări,
socio-politice graţie stăpânirii
habsburgice, instaurată după
înfrângerea Turciei din 1683.
Mihail Apaffi principele
Ardealului (1661-1690) prin
acordul de la Viena 1686 şi
tratatul încheiat cu habsburgii
la Blaj în 27 Octombrie 1687, a
pus la dispoziţia imperialilor
care au pătruns cu armata în
principatul românesc 12 cetăţi
şi oraşe, întreţinerea şi
contribuţii băneşti substanţiale,
în schimbul domniei ereditare
a principelui. Sub presiunile
generalului Caraffa, la 9 Mai
1688, Dieta Transilvaniei
acceptă protectoratul Austriei.
Împăratul Leopold I (1658-
1705) a emis la 4 Decembrie
1691, Diploma leopoldină-
Constituţia Transilvaniei în 18
puncte, care rămâne valabilă
peste un secol şi jumătate.
Principatul urma să fie condus
de un guvernator ales de
Dietă, confirmat de Curte, un
guvern şi o <<Cancelarie
aulică transilvană>>, cu sediul
la Viena. Toate aceste măsuri
aveau drept scop pierderea
pentru totdeauna al oricărui vis
al Transilvaniei de a-şi
recăpăta independenţa.

Diploma leopoldină
prevedea privilegii doar pentru
cele trei etnii: ungurii, saşii şi
secuii şi drepturi pentru patru
religii: catolică, luterană,
calvină şi unitariană. Poporul
român şi religia sa ortodoxă
împământenite milenar erau
doar „acceptate”, legiferându-
se astfel jugul întreit: naţional,
social şi religios.

Pacea de la Carloviţ
din 26 Ianuarie 1699, aduce
Transilvania sub jugul habs-
burgic până la Consfinţirea
Marii Uniri de la 1918.

C o n s o l i d a r e a
stăpânirii habsburgice în
Ardeal şi-a asumat-o Biserica
romano-catolică, care a trecut
imediat la măsuri extreme faţă
de creştinii ortodocşi români,
privind atragerea acestora la
unirea cu Biserica papei şi ru-
perea relaţiilor lor cu fraţii din

cele două Ţări valahe orto-
doxe. Preoţii ortodocşi din
Ardeal aveau aceeaşi stare cu
iobagii, graţie prozelitismului
calvino-luteran impus de
conducătorii calvini. Istoricii
iezuiţi şi cei greco-catolici au
impus samavolnic acelei epoci
tulbure: un pretins sinod de
<<unire>> în 1697. Pretinsa
unire cu Roma a fost o
distribuţie presupusă, propusă
şi ajustată după un scenariu
papal foarte prost, chiar pontif-
ical de prost.

Atribuirea actului de
unire Mitropolitului Teofil al
Ardealului şi a celor 12 pro-
topopi în 1697, se infirmă prin
mai multe argumente logice şi
raţionamente foarte clare: mit-
ropolitul Teofil a trecut Din-
colo…, la 12 Iulie 1697;
urmaşul său Atanasie a fost hi-
rotonit arhiereu de către mitro-
politul Ungrovalahiei Teodosie,
la 22 Ianuarie 1698, care a
semnat la Bucureşti un Îndrep-
tar dogmatic liturgic şi canonic
în 22 de puncte; iezuitul Paul
Ladislau Baranyi din Alba Iulia
a prezentat Curţii de la Viena
în Septembrie 1697, un mem-
oriu al <<statului catolic>>
transilvan anticipând dorinţa
românilor de a se uni cu Roma;
<<rezoluţia>> împăratului
Leopold a apărut pe 14 Aprilie
1698, cu libera unire a
românilor cu oricare din cele 4
religii oficiale; la 2 Iunie 1698,
cardinalul Leopold Kollonich,
adaugă un amendament la
primul punct din cele patru
obligatorii: 1. Papa este capul
întregii Biserici, specificându-
se că vor beneficia de privilegi-
ile Bisericii Romei şi preoţilor
latini, numai clerul unit care va
crede şi va mărturisi toată
învăţătura romano-catolică,
plus cele patru puncte cheie;
trei procese verbale ale
pretinsului Sobor din Februarie
1697, scrise de iezuiţi ulterior
în cărţile lor; lipsa adevărului
rezultă și din faptul că
semnarea actelor are loc în
Martie şi Iunie, deşi Soborul s-
a ţinut zice-se în Februarie
1697; cât de bine cunoşteau
protopopii limba latină?; dacă
unirea a avut loc în 1697, de ce
s-a mai încercat unirea din
1698?; de ce s-a perfectat
unirea abia în anul 1701?!

Românii rămâneau
ortodocşi dar, treceau de sub
camilafca greacă sub tiara
catolică; cultul rămânea
acelaşi, cel tradiţional, dar era
vasal celor patru puncte iezuite
deosebite şi definitorii: 1. Papa
este capul întregii Biserici; 2.
Sfînta Împărtăşanie se poate
face şi cu pîine nedospită
(azimă ca la iudei); Duhul Sfânt
purcede de la Tatăl şi de la Fiul
(filioque); 4. În afară de rai şi
iad mai există un loc curăţitor
numit purgatoriu. Actul-stigmat
presupus „Manifest de unire”

Actul incriminator pen-
tru catolici şi habsburgi de-a
pururea este o falsă <<carte
de mărturie>>, aparent
semnată de 38 de protopopi la
7 Octombrie 1698. Actul
grosolan arată un caiet subţire
ce conţine trei file: primele

două file sunt de fapt o coală
îndoită, iar a treia filă este o
jumătate tăiată dintr-o coală,
lipită de coala îndoită. Prima
pagină conţine declaraţia de
unire… în 14,5 rânduri la care
s-a adăugat sigiliul. După ce s-
au mai gândit făptaşii răi, au
adăugat un <<post-scriptum>>
din 13 rânduri scrise mărunt
pentru a încăpea în aceeaşi
pagină. Pagina a II-a conţine
aceeaşi declaraţie de unire,
dar redactată în latină.
Diferenţele dintre textul în
română şi cel în latină sunt
esenţiale şi uşor de observat.
Cercetările iluştrilor istorici:
Nicolae Densuşianu, Ştefan
Lupşa, Silviu Dragomir, Ioan
Crişan şi Gheorghe Popovici
aduc la lumină falsul grosolan
al secolului.

Faţă de actul mârşav,
istoricul unit, dar ROMÂN
Nicolae Densuşianu scria:
<<Avem înaintea noastră o tra-
ducere din cele mai mişeleşti şi
criminale, falsificarea unui doc-
ument public, a unui tratat
politico-bisericesc, pentru a
supune poporul român catoli-
cilor şi a desfiinţa Biserica
română din Alba Iulia…>>
(Nicolae Densuşianu,
Independenţa bisericească a
Mitropoliei române de Alba-
Iulia, Braşov-1893, p. 44). Pe
paginile 3, 4, 5 se află presu-
pusele semnături ale celor 38
de protopopi, în realitate ele au
fost luate din dosarul cu
semnături ale unui sobor ante-
rior, parafate cu 37 de peceţi,
doi dintre ei folosind aceeaşi
pecete. Pe pagina 5, urmează
imediat după semnături, în
șapte rânduri un <<codicil>>,
în realitate fiind o redactare
prescurtată a post-scriptumului
de pe prima pagină. Exper-
tizele grafologice au demon-
strat  că Codiciliul a fost scris
chiar de ierarhul Atanasie.
Pagina 6 rămânând nescrisă,
nu sunt comentarii.

Apariţia alături de pro-
topopi a <<popii besericilor
rumâneşti>>, este un non sens
nemaiîntâlnit în niciun alt act
sinodal. Numele localităţilor
protopopilor transcrise în latină
prezintă grave greşeli, in-
dicând ca autor al lor un iezuit.

Puse faţă în faţă „man-
ifestul de unire”, post-scriptu-
mul şi codicilul arată deosebiri
esenţiale: prima ţine partea la-
tinilor, dogma papală, celelalte
două impun categoric
păstrarea integrală a dogmei
ortodoxe. Atunci protopopii
români semnatari pentru ce şi-
au mai dat adeziunea?! Lipsind
semnătura mitropolitului în-
tregul act este NUL!

Iată şi punctul greu de
vedere, autoritar al ilustrului is-
toric Silviu Dragomir: „N-ar fi
exclus ca protopopii să fi sem-
nat un alt act, punându-se în
locul lui declaraţia de unire.
Probabil că acel act cu
semnăturile protopopilor era
format din două foi, aşezate
una într-alta, din care primele
trei pagini erau cu semnături,
iar celelalte albe. Plăsmuitorul
a întors ultima foaie albă (p. 7
şi 8) în fruntea actului, de-

venind paginile 1 şi 2, pe care
s-au scris textele de care ne-
am ocupat mai sus (român şi
latin). Nemaifiind aşezate
acum una într-alta, în formă de
caiet, ultima foaie a fost tăiată
în două, jumătatea cu
semnăturile fiind lipită de cele-
lalte foi (devenind p. 5, cu
semnături şi 6, albă).” (Silviu
Dragomir, Istoria desrobirii re-
ligioase a românilor din Ardeal
în secolul XVIII, vol. I, Sibiu-
1920; Românii din Transilvania
şi unirea cu Biserica Romei, în
<<B.O.R.>>, LXXX, 1962; Ioan
Crişan, Geschichte der Kirch-
lichen Union der Rumănen im
Siebenburgen unter Leopold I,
Hermanstadt, 1882; George
Popoviciu, Uniunea românilor
din Transilvania cu Biserica ro-
mano-catolică sub împăratul
Leopold I, Lugoj-1901; Ştefan
Lupşa, Biserica ardeleană şi
<<unirea>> din anii 1697-
1701, în <<B.O.R., LXVI, 1948;
<<Unirea>> ardeleană în 1700
după întoarcerea lui Atanasie
din Viena, în <<Anuarul XXV al
Institutului Teologic Universi-
tar>>, Sibiu, 1948-49)

C O N C L U Z I I

Este cert că dacă doc-
umentul ar fi fost real ar fi tre-
buit să aibă forma unui act
sinodal scris pe o coală
întreagă, fără adaosuri, fără foi
lipite, conţinând expres pe
acelaşi rând semnăturile mitro-
politului şi cea a notarului-sec-
retar, apoi dedesubt
semnăturile protopopilor . 

Analizând documentul
presupus că certifică acordul
clerului ortodox se poate ob-
serva ușor că, în fapt, este
vorba de emiterea unui act fals
cu ”bună intenţie” pentru a
părea o declaraţie autentică.
Este evident că hotărârea de
unire nu s-a luat în sobor,
semnăturile reale ale pro-
topopilor au fost culese fie
dintr-un act anterior, fie individ-
ual la trecerea lor prin Alba
Iulia. Nici o sursă a vremii re-
spective nu consemnează
ţinerea unui Sobor la 7 Oc-
tombrie 1698, protestul
braşovenilor conduşi de Pater
Ianoş şi Gavriil din anul 1701,
nu face referire la pretinsul
Sobor din 1698. Rezultă deci
că întregul <<manifest de
unire>> nu este altceva decât
un act fals de uniaţie săvârşit
de iezuiţi sub imperativul <<di-
vide et impera>>și că, în fapt,
a fost opera cardinalului Kol-
lonich şi a împăratului Leopold
I. Plăsmuirea în fals a trei
Soboare de presupusă unire:
1697 cu 12 protopopi, 1698 cu
38 de protopopi, iar în 1700 cu
54 de protopopi,trebuia să
conducă la unirea ortodocșilor
transilvăneni  de  <<de bună
voie>> cu Biserica Romei.

Actul oficial politic de
atestare a Bisericii unite din
Ardeal, recte a Eparhiei greco-
catolice a fost emis de
împăratul Leopold I, prin
Diploma sa din 19 Martie 1701.

●



4 Tichia de politician

Trăim cu impresia că mai avem timp…Trăim cu impresia că mai avem timp…

Dan 
Niculescu

MMărturisesc că de-a
lungul anilor am citit şi am
asistat la numeroase
prelegeri sau simpozioane
ce aveau ca temă încălzirea
globală, degradarea mediu-
lui, schimbările climatice
etc. dar nu am simţit
niciodată o îngrijorare
deosebită. Mă gândeam că
Pământul a mai trecut prin
astfel de perioade şi că în-
totdeauna a avut propriile
mijloace de reglaj, de au-
toechilibrare. Se pare că am
greşit grav. Faptul că am
greşit eu nu înseamnă mare
lucru, dar au greşit liderii
marilor puteri ale lumii, cei
în mâinile cărora a 
stat întotdeauna soarta
popoarelor şi care
deocamdată nu par să aibă
soluţii pentru cea mai mare
ameninţare, alături de
războiul nuclear, la adresa
vieţii pe Pământ.

Omul a reuşit să
destabilizeze biosfera
globală în multiple forme:
luăm tot mai multe resurse
din mediul înconjurător; pro-
ducem tot mai multe deşeuri
care nu pot fi integrate rapid
în mediu şi astfel otrăvim şi
modificăm compoziţia solu-
lui, a apei şi a atmosferei
etc. Ca urmare a acestei
agresiuni ecologice, habi-
tatele se degradează, specii
de plante şi animale dispar.
Cele mai mediatizate exem-
ple sunt distrugerea masivă
a pădurii tropicale ama-
zoniene şi a Marii Bariere
de corali din Oceanul Pa-
cific, dar exemplele sunt tot
mai multe şi de o gravitate
tot mai mare.

Spre deosebire de
războiul nuclear, care este o
ameninţare imediată de
care toate ţările sunt
conştiente, schimbarea
climatică este o ameninţare
de durată. Chiar dacă
manifestările ei sunt deja
vizibile şi înţelegem
potenţialul de pericol ce îl
reprezintă, ea nu este totuşi
imediată. Avem impresia că
mai avem timp. Această
percepţie este o cursă. Nu
mai este niciun secret pen-
tru nimeni că emisia gazelor
de seră (vapori de apă,
dioxid de carbon, metan şi
ozon rezultate, în principal,
din arderea de cărbuni,
petrol şi gaz) determină, în
ritm accelerat, schimbarea
climei pe Pământ.
Specialiştii sunt de părere
că dacă nu vom reduce
drastic emisia gazelor de
seră în următorii 20 de ani,
temperaturile globale medii
vor creşte cu peste 20C
ceea ce va determina extin-

derea deşertului, dispariţia
calotei glaciare arctice,
creşterea nivelului apelor
oceanului planetar,
înmulţirea fenomenelor me-
teorologice extreme şi chiar
secarea apelor unor fluvii.
La rândul lor, aceste
schimbări vor perturba
producţia agricolă, vor fi in-
undate insule şi oraşe de
coastă, vor genera valuri de
imigraţie şi confruntări vio-
lente.

Dar, ca să fiu şi mai
convingător voi prezenta
câteva situaţii recente,
unele petrecute în prima
jumătate a anului 2019,
care nu pot decât să
sporească îngrijorarea. În
Oceanul Pacific efectele
încălzirii globale deja capătă
aspecte dramatice. Datorită
creşterii nivelului apelor
oceanelor, multe insule sau
zone de ţărm sunt direct
ameninţate cu dispariţia.
Unele insule deja au
dispărut. Acest pericol a de-
terminat statele insulare să-
şi unească vocile şi să
încerce să conştientizeze
lumea că pericolul este imi-
nent. Astfel, în cadrul Foru-
mului Insulelor Pacificului
(P.I.F.) desfăşurat, anul
acesta (2019) în statul insu-
lar Tuvalu, s-au propus in-
clusiv măsuri politice
împotriva principalelor ţări
vinovate de degradarea
mediului în zona Oceanului
Pacific. Au fost propuneri
făcute de reprezentanţii
ţărilor ameninţate de dezas-
trul ecologic de a-şi reduce
relaţiile tradiţionale pe care
le au cu principalele ţări
poluatoare regionale, Aus-
tralia şi Noua Zeelandă,
dacă guvernele acestora nu
vor acţiona credibil pentru
reducerea emisiilor de CO2
în atmosferă.

Primul ministru al
ţării gazdă a precizat în dis-
cursul său că Tuvalu a pier-
dut deja două insule (din
cele nouă), care au fost
înghiţite de apele în creştere
ale oceanului. De aseme-
nea, reprezentanţii altor
state insulare precum Kiri-
bati, Fiji şi Solomon au afir-
mat că ajutoarele financiare
asigurate de Australia nu
pot înlocui măsurile con-
crete ce se impun (Australia
a oferit 338 milioane USD
pentru ameliorarea situaţiei
insulelor, dar nu a luat nicio
măsură de reducere a
poluării apelor oceanului).
La forum au participat ca
observatori şi reprezentanţi
ai principalilor actori region-
ali (China, S.U.A., 
Australia, Noua Zeelandă).
Deocamdată se vorbeşte
mult, acţiunile concrete sunt
timide şi nu există o unitate
de abordare a acestei

ameninţări.
Dacă ne apropiem

de zona noastră geografică
ne atrage atenţia pericolul în
care se află oraşul egiptean
Alexandria. Acest oraş con-
struit de Alexandru Mace-
don la Marea Mediterană, în
apropierea Deltei Nilului,
acum mai bine de 2000 de
ani, a supravieţuit invaziilor,
incendiilor, cutremurelor şi
acum este în pericol de a fi
înghiţit de apele mării
datorită încălzirii globale şi
topirii calotei glaciare. Astăzi
Alexandria este al doilea
oraş ca mărime şi
importanţă din Egipt şi, de
data aceasta, invadatorii
sunt apele mării în continuă
creştere. Poziţia sa
geografică de oraş de
coastă, înconjurat din trei
părţi de Marea Mediterană îl
face vulnerabil faţă de
creşterea nivelului apelor
mării. Acest lucru este deja
vizibil. Multe din faimoasele
sale plaje sunt supuse unei
eroziuni accentuate.

Experţii din cadrul
O.N.U. care se ocupă de
monitorizarea schimbărilor
globale au avertizat că
nivelul apelor va creşte cu
28 – 98 cm până în anul
2100, ceea ce va avea
urmări serioase asupra
oraşelor de coastă, deltelor
şi aşezărilor situate la
nivelul mării planetare. În
aceste condiţii, Alexandria,
Delta Nilului şi împrejurimile
s-au scufundat deja cu
aproximativ 1,8 mm anual
până în anul 1993, în
următorii 20 de ani apele
mării au mai crescut cu 2,1
mm anual, iar după 2012
creşterea s-a accentuat
ajungând la 3,2 mm anual,
suficient ca fundaţiile
clădirilor să fie în pericol de
distrugere. Un studiu efec-
tuat în anul 2018 arată că
până în anul 2050, 734 km2
din Delta Nilului vor fi
inundaţi, iar până la sfârşitul
secolului, peste 2.660 km2
vor dispare sub ape.
Aceasta însemnă că aprox-
imativ  5,7 milioane de
locuitori vor trebui să fie
redislocaţi.

Un alt atentat la
mediu, petrecut recent, care
nu ne poate lăsa indiferenţi
şi despre care nimeni nu
prea vorbeşte, este in-
cendiul de păduri din Siberia
care a dus la moartea a 25
de persoane şi la dis-
trugerea a peste 10.000 de
gospodării. Conform comu-
nicatului O.N.U. norul de
fum rezultat din incendiu a
acoperit o suprafaţă mai
mare decât cea a Uniunii
Europene. În momentul în
care scriu aceste rânduri in-
cendiul este departe de a fi
stins de factorii responsabili

din Federaţia Rusă, dar
preşedintele Putin a respins
ajutorul oferit de S.U.A.
Dacă luăm în consideraţie şi
incendiile devastatoare ce
au cuprins pădurea
amazoniană, pădure ce
asigură 20% din oxigenul
planetei, peisajul catastrofei
planetare este şi mai mare.
În pofida mobilizării masive
de forţe umane şi materiale
făcută de autorităţile
braziliene, dar şi a ajutorului
promis de ţările G7, după
aproape o lună de la izbuc-
nirea sa incendiul nu este
încă controlat, mai mult,
acesta se extinde şi către
vecinii Braziliei.

De parcă incendiul
din pădurile siberiene, ama-
zoniene, dar şi din alte ţări,
nu ar fi de ajuns pentru
degradarea mediului, în au-
gust 2019 mai asistăm la un
incident, de data aceasta
nuclear, care a avut loc la
frontiera nordică a Rusiei, la
Marea Albă, în perimetrul
poligonului de testare a ar-
mamentului nuclear naval
de la Nionaska. Autorităţile
de la Moscova au ţinut se-
cret multă vreme datele
care ar fi putut face lumină
în acest incident. Ulterior,
când lucrurile au început să
fie mai transparente, mai
ales ca urmare a
informaţiilor furnizate de
structurile internaţionale de
monitorizare, s-a ajuns la
concluzia că nu a fost o ex-
plozie nucleară, ci un inci-
dent. Acest incident s-a
soldat cu moartea a cinci
specialişti în tehnologie
nucleară şi creşterea nivelu-
lui de radiaţii în zona
respectivă de 5 ori. Evac-
uarea populaţiei din
localităţile apropiate, iniţial
ordonată, ulterior a fost
contramandată.

Dacă tot am scris de
incidentele recente care au
contribuit la degradarea
mediului înconjurător, ceea
ce înseamnă de fapt
degradarea aerului, apei şi
hranei, pentru completarea
tabloului general mai pot
aduce câteva date statistice
legate de specificul climatic
al anului 2019. Vara acestui
an se pare că este cea mai
călduroasă din ultimii 2.000
de ani, în care nivelul de
CO2 în aer s-a ridicat la cel
mai mare nivel din ultimii
3.000 de ani. Valurile de
căldură, pe care le-am simţit
şi pe propria noastră piele,
nu au cruţat nici nordul arc-
tic, bine cunoscut pentru
temperaturile sale joase (în
cel mai nordic punct din
Canada s-au înregistrat
temperaturi de +210C).

Conform datelor
publicate de Organizaţia
Meteorologică Mondială

(World Meteorological Or-
ganisation – W.M.O.), cu
valuri de căldură excesivă şi
nespecifică s-au confruntat
Europa, Australia, America
de Sud, America de Nord,
Asia (Rusia, India, Pak-
istan), Orientul Mijlociu etc.
De asemenea au fost publi-
cate documente ce
evidenţiază faptul că pe
Pământ temperatura creşte
într-un ritm şi cu o uniformi-
tate ce nu au mai fost întâl-
nite în ultimii 2.000 de ani.
Faptul că situaţia este gravă
nu cred că trebuie să mai
demonstrez. Oricum, pentru
cei interesaţi de mai multe
informaţii există o literatură
întreagă care tratează acest
subiect pe larg.

Ce este de făcut?
Răspunsul scurt ar fi acela
ca politicienii să înceapă să
asculte şi de oamenii de
ştiinţă, nu numai de
reprezentanţii marilor indus-
trii. Deocamdată asistăm
doar la învinuiri reciproce,
mai mult cu nuanţe politice
decât cu utilitate practică.
S.U.A. învinuieşte China că
industria sa este poluantă
datorită folosirii energiei
produse prin arderea
cărbunelui; China dă vina
pe SUA că este cel mai
mare poluator al lumii şi toţi
critică S.U.A. pentru faptul
că s-a retras din Acordul de
la Paris privind protecţia
mediului.

Concluzia este că
indiferent cât de mare şi
puternică este o ţară, fără
participarea tuturor statelor,
nu se va putea realiza nimic
în această privinţă. Aceasta
este o problemă globală
care trebuie rezolvată
global.

Departe de mine de
a încerca să promovez
ideea necesităţii unei con-
duceri universale de către
un guvern global. Nici nu-mi
place ideea, nici nu cred că
este posibil aşa ceva, dar
atunci când este vorba de
climă, ţările pur şi simplu nu
mai sunt suverane, nici cele
mari nici cele mici.

●



Ghimpele Națiunii

Deocamdată, tot „Steaua României” lor…Deocamdată, tot „Steaua României” lor…

Cezar Adonis
Mihalache

EEra un demers ce
trebuia întreprins în Anul
Centenarului… Reînnobi-
larea Ordinelor Naționale cu
gradele și colanele de Dem-
nitate și Respect. Ar fi contat
cel puțin egal ridicării 
unor monumente întru’
recunoștința Înaintașilor.
Atunci ar fi trebuit „curățată”
lista Ordinului de toate acele
nume pe „merit” de stea
politică, mai ales roșie, și
infracțională… Dar în acel an
nu a interesat pe nimeni…
Lucrurile mergeau „și așa”,
curgeau agale, în ritmul lor de
„pas cu pas” politic, poate și
pentru că apele nu erau bine
alese, țărmurile de eșichier
politic nu se distingeau clar,
orice descălecare, pe un mal
ori altul, fiind posibilă și poate
folositoare…

Nici astăzi lucrurile
nu s-au așezat… Dar măcar
există un răgaz de un cinci-
nal, măcar pentru locatarul
Cotrocenilor. Și emitentul
unor viitoare liste de onorifici
ai ordinelor naționale. Și s-ar
putea face un pic de ordine în
Ordine, măcar pentru faptul
că, de acum, acțiunile lui
Klaus Iohannis, cel puțin în
zona de acordare a unor
distincții, nu vor viza doar
prezentul, ci și felul în care va
fi „întronizat” în Istorie din
cauza unor nume de pe lista

rușinii naționale. Pentru că,
deși este oripilantă, aceasta
este realitatea… Nu avem o
„Stea a României” ca un
ordin care să rupă carnea de
mândrie de pe noi, să ne
smulgă o lacrimă și un oftat al
eliberării și redării
Demnității… Avem o
distincție de care toți
președinții și-au bătut joc,
transformând-o într-o Stea a
României lor. O recunoaștere
epigonic politică, o stea a
recompensării infractorilor…
Și cu toții sunt vinovați. Doar
dubla măsură a vinovăției,
poate, să-i deosebească într-
un taler al tâlhăriilor lor la
adresa demnității noastre.
Aceia care au acordat
distincția unor infractori, es-
croci, hoți, vânzători de țară
și aceia care s-au făcut că nu
văd rușinoasa listă preluată
de la predecesori.

Unii sunt vinovați
pentru că au acordat acest
ordin unor personaje politice,
scabroase, „fulăroase”, scâr-
bavnic languros insinuate în
viața și societatea noastră,
unor hoți de drepturi sociale,
dar și economice, schilodită
între neajunsuri și traiul la
limita subzistenței de la o zi la
alta, de nivel feudal, de asim-
ilare în umilință, de umilire…

Da, Demnitatea,
Onoarea, Intransigența,
Echidistanța, Motivația, Fun-
damentarea, reperele unei
distincții care a fost sufocată
de interese, partipiuri și lobby

-uri, politice și de sinecuri, nu
pot fi redate Ordinului
Național doar prin retragerea
distincției celor condamnați
penal. Este însă un pas. Un
simplu pas, modest, dacă nu
insignifiant… Căci, dacă
răsfoim lista celor
condamnați, care ar fi trebuit
să-și piardă automat această
distincție, „de îndată” după
decizia definitvă a unei
instanțe care i-a condamnat
pe spețele infracționale
specifice, și nu prin cumulul
de cutume și abuzuri de con-
firmare a acestei logici de
către consiliul de „onoare” al
Ordinului, vom vedea că pe-
nalii propuși astăzi pentru re-
cuzarea din panteonul
Ordinelor Naționale, sunt
doar subcapitole ale răului
economic, social și politic din
cronologia țării.

În lista celor
recompensați cu Ordine
Naționale, în diferite grade,
se găsesc multe nume,
pagini întregi, capitole chiar,
care descriu participarea
unor personaje, nu la îm-
plinirea de acte meritorii, care
să le fi dat dreptul la distincții,
ci la devalizarea, îngroparea,
vânzarea țării. De aceea, se
impune și o revizuirea a listei.
Și o modificare a normelor de
acordare/ retragere, în sensul
cooptării unui for științific neu-
tru, de nivel academic, care
să reia toate „dosarele” în
baza cărora au fost acordate
distincțiile. Pentru că și

aceasta este una dintre
marotele atavice ale
României noastre. Nu o
recunoaștem, dar ne-a apos-
tilat viețile. Pentru că tot ce s-
a acordat/eliberat, academic
și ca „recunoaștere” a unor
merite, în România
postdecembristă necesită o
revizuire. De la tezele de doc-
torat la Ordinele Naționale.

Orgolii și sinecuri.
Acestea au fost funda-
mentele acordării de titluri
doctorale și distincții… Un
fundament cioplit într-un lut al
falsității care a acoperit tot ce
era cu adevărat valoros. Pen-
tru sinecuri pe viață și pentru
o salvă și poate un afet de
ferpar național, Demnitatea,
Onoarea, Recunoștința au
fost aruncate într-un sertar, în
locul lor instalându-se
Înșelăciunea, Falsitatea,
Ipocrizia. Ele sunt cele care
au generat și teze și unele
nume pentru ordinele
naționale.

Acum, facem (poate)
un mic pas. Eliberarea listei
Ordinului de penali. Dar asta
nu va transforma Steaua
României într-un Ordin
Național, reconfirmat, reînno-
bilat, demn de un nou în-
ceput, demn de a fi acordat
celor ce au făcut ceva cu
adevărat Eroic sau măcar
merituos pentru această țară,
ca repere de implicare și sac-
rificiu demne de un Panteon
pe care îl lăsăm urmașilor.

Deocamdată, fără re-

vizuirea listei celor decorați,
fără eliminarea impostorilor,
distincția va rămâne un ordin
al stelei lor politice, econom-
ice și de sinecură.

Și va fi mult de
lucru… Pagini de îndreptare,
aproape cât o cronică de trei
decenii… Și nu vom avea
timp să o așezăm la pi-
cioarele celor treizeci de ani
(ne)devenire, nu vom avem
timp să transformăm nede-
venirea lâncezirii în dezin-
teres și absenteism în
Devenirea dată de trezirea
Conștiinței de Neam și Țară,
dar putem avea măcar privi-
legiul de a fi pus umărul la în-
dreptarea unui colț de Cetate!

Doar fără plagiate și fără
distincții false, fără felurite
„șireturi”, colane și tinichele
(căci, distincțiile doar pentru
cei merituoși sunt Ordine
Naționale, pentru toți ceilalți,
pe piepturile tuturor celorlați,
rămân doar niște simple
tinichele), vom putea avea un
început de Recuperare,
Restituire și Glorificare a
Mândriei și Demnității
Naționale. Iar asta cât mai
grabnic, cât încă mai avem în
dicționare explicațiile normale
a ceea ce înseamnă a fi mân-
dru, demn, merituos, a ceea
ce semnifică sacrificiul și
jertfa…

●

De Ziua Naţională am uitat să fim români…De Ziua Naţională am uitat să fim români…

Ion
Măldărescu

CCu trei zile înainte de
1 decembrie am primit o
invitaţie la o manifestare ce s-
a dorit a fi sărbătorirea a 101
ani de la „Marea Unire”. S-a
vrut doar, pentru că, excep-
tând două dintre comunicări,
mesajul organizatorilor n-a
fost altceva decât o parodie
burlescă a ceea ce fusese
anunţat. Iniţial, intenţia întâl-
nirii a plecat de la readucerea
în memoria celor prezenţi a
unei personalităţi locale, ce şi-
a lăsat amprenta istorică,
printr-un simbol devenit bla-
zon al oraşului – Monumentul
Independenţei, inaugurat la 17
mai 1915. Se pare că, cineva
s-a gândit pe parcurs că n-ar
strica bifarea în nuş-ce calen-
dar, al nuş-ce O.N.G., a nuş-
ce acţiune, dedicată actului de
la 1 Decembrie 1918, că asta
dă bine la imagine. Cruntă şi
grotescă ironie să vorbeşti de-
spre Independenţă şi Unire
într-o ţară sfâşiată de un
război fratricid de treizeci de
ani aflată sub ocupaţie militară
străină. Nu, nu este vorba de
binecunoscutul război religios
din secolul al XVII-lea (1618-
1648) dintre cardinalul Riche-
lieu, pe de o parte, şi Imperiul
romano-german şi puterea
Habsburgilor, de cealaltă
parte, ci de cel dintre anii

1989-2019 ai României post-
decembriste sinucigaşe.

Celor cu memoria mai
scurtă, le amintesc că
oficialităţile statului român au
alocat „0” (zero) lei sau roni
(denumire cu care ma-
tusalemicul de la B.N.R i-a pri-
copsit şi zăpăcit de cap pe
cetăţenii României) pentru
sărbătorirea Centenarului
Unirii provinciilor româneşti.
Parale s-au găsit – firesc –
pentru referendumul pentru
familia tradiţională, sabotat de
însuşi şeful statului, pentru cel
premeditat confuz şi coman-
dat de acelaşi sabotor, dar mai
cu seamă pentru „campania
prezidenţială”, începută nele-
gal de chiar chiriaşul de la
Cotroceni cu multe luni înainte
de data oficială. Evident,
asemenea navetei
săptămânale la nevastă, ban-
nerele cu pozele „Gauleiteru-
lui” din Hermannstadt şi
sloganele idioate tot din
buzunarele românilor au fost
plătite.

M o d e r a t o r u l
manifestării la care am fost
prezent a avut o misiune
ingrată şi, cu riscul asumat al
unei mici exagerări, una cam
„sinucigaşă”, de care
eminenţele cenuşii s-au bucu-
rat şi au profitat fără riscul
asumării răspunderii. La rân-
dul ei, gazda întâlnirii, luându-
şi rolul în serios, a rostit „ca la
carte” câteva fraze despre

importanţa temei, adică de-
spre Fata Morgana numită
Unirea românilor. De râsul
curcilor, pentru că doar cu
câteva zile înainte de „alegeri”,
dar şi după, participanţii la
războiul româno-român erau
gata să se sfâşie unul pe
celălalt pentru a decide cine
va fi „alesul neamului” pe du-
rata cincinalului 2019-2024.
De parcă nu s-ar fi ştiut cine-i
„numitul”. Cei „mulţi da’ proşti”
o fac în continuare, precum
gladiatorii, aşteptând direcţia
degetului mare al „Cezarului
Iluminaţilor”.

Câtă ipocrizie! Păi,
până la 24 noiembrie 2019
„Am strigat cât am putut:/ Sus
Cutare! Jos Cutare!/ Şi cu asta
ce-am făcut?/ Am dorit, cu
mic, cu mare,/ Şi-am luptat,
cum am ştiut,/ S-avem altă gu-
vernare/ Şi cu asta ce-am
făcut?”. A zis-o Constantin
Tănase în anii ’40, o zic şi eu
în anno domini 2019…

Am privit în faţă, în
spate, în stânga şi în dreapta
mea. Erau oameni pe care-i
ştiam a fi „de treabă”, dar am
constatat că în cazul comiterii
imprudenţei exprimării unei
opinii personale, unii dintre
„oamenii de treabă” devin de
nerecunoscut, se
metamorfozează instantaneu
în fiare agresive. Când am
spus că şeful statului, şeful
guvernului, şeful S.R.I., şeful
B.N.R., şeful C.N.A.D., şeful

I.N.S.H.R.-E.W… şi încă doi
ultra-sărbătoriţi de câteva ori
pe an în mediul local, nu e
niciunul român, un „filolog” mi-
a ripostat că aş urî străinii, nu-
mindu-mă xenofob. Am
încercat să-i explic domnului
„filolog” semnificaţia neologis-
mului: xeno-străin şi fobie-
teamă patologică, nu ură, cum
sugera persuasiv  personajul.
Zadarnic! Asemenea plăcii
stricate a unui patefon vechi,
gura nu-i tăcea, repetând
acelaşi refren deconspirator al
înaltului său „profesionalism”.
După minute pierdute într-un
dialog monologat cu „filologul”
în chestiune, saturat până la
refuz de o polemică inutilă, m-
am adresat politicos,
spunându-i că-i respect opinia
şi rugându-l să procedeze la
fel, apoi am pus capăt disputei
inutile cu interlocutorul incom-
patibil.

Da, suntem nişte
ipocriţi pentru că vorbim de-
spre unire în zilele în care
români sunt mai dezbinaţi
decât oricând în istoria lor
milenară. „[…] avem o țară
care se surpă cu încetul, o
țară dezbinată, un popor în
cea mai mare parte sărăcit,
disperat, amorțit și lipsit de
orice speranță, căruia i s-a
luat și mândria identității
naționale. Cum a fost cu
putință așa ceva? Grea între-
bare!” (Acad. Dinu C.
Giurescu). Da, istorie

milenară, nu centenară, cum
insinuează unii procedând
precum Don Basilio în
„Bărbierul din Sevilia”:
„Calomniez, calomniez, il en
restera toujours quelque
chose!” (Calomniaţi,
calomniaţi, ceva tot va rămâne
!), sugerând că am exista ca
Naţie doar de o sută de ani.

Priviţi puţin peste
gard, în curtea vecinului de la
nord-vest şi veţi vedea cum
procedează patrioţii maghiari
în interesul ţării lor… că tot
Orban se numeşte şi prim-
ministul lor, dar nu Ludovic, ci
Viktor. Să ne mirăm că, deşi
calitativ, deosebirea dintre ei
este ca de la cer la pământ,
Orb-an-ul de la Palatul Victo-
ria (de aceeaşi etnie cu cel de
la Budapesta) au un numitor
comun: ambii nu lucrează în
interesul României, ci al ţării în
care se uneşte Buda cu
Pesta. Pentru eliminarea
oricărei confuzii, precizez: nu
este vorba nici de buda din
fundul curţii, nici de pesta
porcină, ci de capitala cu
opinca centenară, atârnată de
parlament acum o sută de ani.
Măcar aşa ne mai aducem
aminte că suntem români.

●


