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„De ce îi este omului astăzi

foame? De iubire și de sens.”

- Nicolae Steinhardt
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Obligații fiscale față de stat, nu taxe ajustate Obligații fiscale față de stat, nu taxe ajustate 
ca gesturi „de solidaritate” ale clicilor!…ca gesturi „de solidaritate” ale clicilor!…

Cezar Adonis
Mihalache

ÎÎn cele din urmă, co-
mentariile în nota unor
interpretări legislative justi-
ficative și, mai ales, refuzul
marilor companii energetice
de a-și achita taxele de sol-
idaritate în România se
poate numi șantaj… Unul al
atenționării cu închistarea
noastră într-o lege a
„omertei”… Cea care leagă
mâinile nespălate ale
guvernanților și ale clasei
politice, în special cea
parlamentară… Însăși faptul
că o companie ne sfidează,
anunțând că va plăti taxa de
solidaritate în țara în care
vrea ea (Austria!), iar o alta
scrâșnește râtos că nu va
plăti nimic, pentru că nu se
încadrează în normele legii
de la noi, cea care nu a
transpus în traducere
exactă norma UE, ci pare a
fi adaptat-o întru „traduc-
erea” intereselor noastre, dă
la iveală partea putredă de
la nivelul statului și a intere-
selor clicilor de diverse fac-
turi, politice, economice.

De fapt, lucrurile ar fi
trebuit să fie cât se poate de
simple… Orice firmă 
din domeniul energetic,
producție sau distribuție, tre-
buie să plătească această
taxă de solidaritate. Fără a
exista opțiunea bifării țării în
care să facă acest lucru.
Dar felul în care companiile
se leapădă de orice înda-
torire (obligații fiscale
înainte de a fi gesturi de sol-
idaritate) denotă că putre-
gaiul legislativ din mâinile
clicilor a lăsat în mod voit
anumite portițe…

Este posibil să vor-
bim chiar de o permisivitate
a legiuitorului nostru în a fi
lăsat companiilor opțiunea
alegerii statului de rezidență
a plății taxei, dar și a stabilirii
cuantumului acesteia (unul
practic autodeclarat, nu con-
statat de organele fiscale).
Dovada o avem în însăși
faptul că agențiile fiscale nu
au venit cu impuneri clare,
ca valoare, probabil pentru
că, în mod real, ele nu au
habar de dimensiunea flux-
urilor vehiculate de aceste
companii. Și așteaptă au-
todeclararea benevolă a
valorii taxei de solidaritate…
Iar faptul că unele societăți
au declarat că nu vor plăți

deloc taxa de solidaritate,
pentru că s-ar încadra
chipurile într-un anumit pro-
cent de neimpunere
prevăzut de lege, ca
desfășurare a activității lor
majoritar în alte coduri
CAEN (!), altele decât cele
petroliere, energetice (de
parcă acestea nu ar vinde
majoritar combustibili, ci su-
curi și covrigei!), ar trebui să
ne trimită la expertizarea de
urgență, prin organele judi-
ciare, a modului în care
legislația europeană privind
taxa de solidaritate a fost
transpusă la noi în țară.

Pentru că, nu
întâmplător, unele companii
ne-au lătrat în față că ele nu
vor plăti nici o taxă, iar altele
că nu vor plăti în România,
ci, în țările în care vor ele (în
care sunt cetățenii de drept
solidari cu interesele lor,
nu?!). Înseamnă că există în
cadrul legislativ, nu 
doar tradus, ci adaptat

la cerințele companiilor,
această posibilitate… O
„scăpare” printre rânduri a
analogiei taxei de solidari-
tate cu normele specificei
dublei impuneri, prin care
statele, având tratate sem-
nate între ele, prevăd
taxarea fiscală doar într-
unul dintre ele. Or, dacă o
asemenea mârșăvie a fost
strecurată, printre rânduri,
atunci există posibilitatea
companiilor de-a fenta plata
taxei în România și a o face
în statele, nu atât mai con-
venabile ca nivel de im-
punere, ci având interes de
salvgardare a banilor pentru
populațiilor lor, nu ale
coloniei în care și-au făcut
profiturile.

Și totuși, chiar și într-
o asemenea situație există
un mod de intervenție, fiind
treaba procurorilor să-i an-
cheteze pe miniștrii, secre-
tarii de stat și parlamentarii
care au „ajustat” eventual
norma europeană a taxei de
solidaritate în favoarea unor
grupuri de interese (com-
panii, transcompanii dar și
guvernanțe) și a Justiției de
o întoarce împotriva „bene-
ficiarilor”. Pentru că, în clipa
în care o astfel de companie
va alege să plătească taxa
de solidaritate într-un alt stat
(practic, să fie solidară cu o
societate străină de aceea
în care și-a făcut profiturile),
atunci Justiția va putea de-
cide radierea companiei re-

spective din Registrul
societăților comerciale din
România, pentru nere-
spectarea cadrului de
funcționare, inclusiv fiscală,
și constatarea opțiunii aces-
tora de a-și muta sediile fis-
cale în țările în care au ales
să plătească taxa de soli-
daritate…

Și atunci putem
trece rapid și la o repatrimo-
nializare prin naționalizare a
acestora… Nu doar prin
părți de acțiuni, pe care
Statul Român să le preia
prin convertirea în acțiuni a
cotelor de taxă de solidari-
tate datorate, ci și prin im-
punerea unui reprezentat în
consiliile de administrație
ale acestora… Un reprezen-
tant „în numele Statului
Român”, a priori neremu-
nerat, cu prevederea clară
că el nu poate fi retribuit de
acționariatul companiei re-
spective tocmai pentru a nu
fi șantajabil la momentul
încheierii bilanțurilor… Și
pentru că nici o persoană,
fie și funcționar de stat bine
plătit în ministerul lui, nu
poate fi „decapată” de
asemenea interese finan-
ciare, acest loc în Consiliul
de Administrație va trebui
ocupat de ministerul de
finanțe, ca instituție. Pentru
că numai așa vor putea fi
controlate și cerute de drept
raportările interne privind
cifra reală de afaceri a com-
paniei respective în Româ-
nia. Și doar așa organele
fiscale vor avea acces la
masa fiscală ce trebuie
impozitată, fără a mai fi
nevoie să apeleze la con-
troale și „verificări la sânge”
a unei activități economice
și fiscale ce ar fi trebuit să
se regăsească de drept în
contabilitatea noastră.

●

Tolerăm de mai bine de şapteTolerăm de mai bine de şapte
ani o boală gravă…ani o boală gravă…

Maria Diana
Popescu

RRotativa guvernării din
mai se anunţă de pe acum a fi
un act dintr-o piesă de teatru
marca Eugen Ionesco! De la un
guvern de operetă n-ai cum
avea aşteptări! Mai întîi, PNL-ul
la pedale, Iohannis i-a dat bici-
cleta lui Ciucă s-o păzească, un
„dottore” marionetă cu epoleţi,
apoi, zic ei, în mai, PSD-ul, cu
Ciolacu pe ghidon, de care mă
cam îndoiesc. Ia, tu, mai întîi
jumătatea, Ciucă, între timp, co-
lacul se mai usucă şi se sfărîmă
la jumătate! De parcă actul
guvernării ar fi un colac ce tre-
buia tăiat în două sau în trei, să
nu uităm pe traseista UDMR,
care se urcă de fiecare dată cu
şiretlicuri în tirul guvernării. Un
aranjament tîmp, marca Iohan-
nis! De fapt, Iohannis are mulţi
iepuri fricoşi în joben, un joben
uriaş pentru tărtăcuţa lui, de
unde va scote alt iepuraş
şantajabil, cu profilul lui Ciucă,
pentru rocadă. Scandalul se
zăreşte la orizont ca o bombă
legată cu fundă roşie! Potrivit
acordului politic semnat în 2021
la înfiinţarea Coaliţiei, PSD-
PNL-UDMR, pe 25 mai 2023,
trebuie pusă în practică rocadă
guvernării, schimbul de minis-
tere şi, cel mai important,
schimbul de premier.

Acordul prevede că
Nicolae Ciucă, primul candidat
la funcţia de prim-ministru, îşi
va păstra mandatul pînă pe 25
mai 2023, urmînd să fie înlocuit
de un candidat din PSD, pînă la
alegerile generale din 2024.
Odată cu unica şi istorica
rocadă a premierilor, PNL, PSD
şi UDMR trebuie să facă
schimb şi de ministerele
prevăzute în acord: Transpor-
turi, Investiţii şi proiectele eu-
ropene, Justiţie şi Finanţe. Miza
uriaşă sînt ministerele de forţă,
printre care şi Ministerul
Dezvoltării, de unde pleacă gro-
sul fondurilor spre
administraţiile locale. Lupta
grea se va da pe ministerele
cheie, Justiţie şi Finanţe, pentru
că cele două avizează toate
proiectele care trec prin Gu-
vern. Şi unii şi alţii ţin cu dinţii de
fotoliile ministerelor şi trimit
semnale în presă cum că ro-
cada ministerelor n-ar 
prea fi necesară. PNL-ul
suplimentează deja pretenţiile.
Pe lîngă ministerele din proto-
col îşi doreşte încă două minis-
tere în plus: Finanţele şi
Transporturile. Cu toate că
2022 fost un an greu pentru
PNL, aflîndu-se într-o continuă
scădere în sondaje, liberalii, în
lipsa lor crasă de competenţă,
s-au bazat pe spatele lui Ciucă
şi Bode şi s-au încălzit constant
sub aripa lui Iohannis, şi acesta,

în cădere drastică. Dar n-au
făcut nimic trainic pentru
poporul român care trăieşte cea
mai cruntă iarnă a scumpirilor şi
vitregiilor de pînă acum.

E greu de crezut în ro-
cada de putere la nivelul Gu-
vernului. Nimic nu e bătut în
cuie! Iohannis are ghete uriaşe
şi murdare! Poate oricînd călca
în picioare un protocol,
gîndindu-ne de cîte ori acesta a
spart geamurile Constituţiei,
ştiind că are şi prostul obicei de
a trăda şi a înşela aşteptările
românilor. Dacă rocada va avea
loc, controlul ministerelor va fi
negociat la sînge, cu şantaj pro-
fesionist şi scandal de neuitat.
Primul scenariu ar fi că Iohan-
nis urmăreşte slăbirea Pe-Se-
De, după cum înşuşi
silabiseşte, şi înlăturarea lui
Ciolacu. Ar mai fi un scenariu
secund, în care să se bată
palma, iar dottore Ciucă să
rămînă premier şi să se ţeasă
alte structuri de putere, alte
alianţe. Cu toate scenariile puse
pe tapet, dacă rocada va avea
loc sau nu, PNL continuă să
viseze, să planifice, să tragă
cenuşa pe turta ce trebuie
împărţită în două, continuă să
manevreze, să vîneze pe
acelaşi cîmp cu vînătorul-şef de
la Cotroceni, continuă să spere
la mai mult. Un lucru pare sigur:
rocada va schimba radical ra-
portul dintre cele două partide,
vedem deja lupte de suprafaţă,
intuim lupte subterane şi alte
lupte în declaraţiile oficiale. Anul
2023 are profilul unei lupte
asidue pentru putere, nu pentru
binele poporului.

Oare cînd vor înceta
oamenii lui Iohannis cu jocurile
stupide? Cu toţii trebuie scoşi în
şuturi de pe scena guvernării şi
înlocuiţi cu oameni credincioşi
naţiei. România e prizoniera
unor impostori care se ceartă şi
se ţepuiesc între ei pentru fo-
tolii, nu pentru plătitorul de taxe,
de unde şi-au gonflat ei veni-
turile. Uite cum tolerăm de mai
bine de şapte ani o boală gravă
perpetuată de către Iohannis,
deşi, de la începutul primului
său mandat trebuiau luate
măsuri de eradicare şi igienă la
Cotroceni, ca în cazul oricărei
boli grave. Se impunea ca Io-
hannis să fie dat afară pe uşa
palatului din primii ani de man-
dat! Situaţia ar fi fost alta în ţară
la acest moment. S-a prelungit
voit o agonie oneroasă
României, doar pentru că lingăii
de serviciu au considerat că
suspendarea lui ar fi un dezas-
tru. Dezastru a fost rămînerea
sa în funcţie! Iohannis ne-a furat
şapte ani din vieţile noastre,
după anii furați de cei trei
„escu”: Iliescu. Constantinescu
şi Băsescu!

●
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Opinie în „cazul” Mircea VulcănescuOpinie în „cazul” Mircea Vulcănescu

Ioan Aurel
Pop

DDe obicei, regimurile
dictatoriale așază între primele
lor gesturi de autoritate epu-
rarea culturii de elementele
neconforme, de personalitățile
cu opinii diferite, iar pentru
aceasta recurg la metode pre-
cum dărâmarea de statui, re-
botezarea unor străzi,
interzicerea cărților și arderea
lor în public. Procedeul este
ademenitor, însă, și pentru
anumiți intelectuali democrați
care nu acceptă decât teoretic
pluralismul opiniilor. Iar 
astăzi, odată cu 
afirmarea neomarxiștilor, a
„progresiștilor” și a adepților
„culturii anulate/ anihilate”
(„Cancel Culture”), actul
negării unor personalități din
trecut care au avut alte atitudini
decât cele actuale dominante
este tot mai des întâlnit în
unele cercuri contemporane.
Astfel, au fost condamnați Aris-
totel (care afirmase că sclavul
este „o unealtă vorbitoare”),
Shakespeare (pentru „culti-
varea violenței”, pentru viz-
iunea sa în „Neguțătorul din
Veneția” etc.), Cervantes (pen-
tru că și-a însușit bunuri pub-
lice sau pentru că a admis
comerțul cu sclavi), Cristofor
Columb (pentru că a omorât in-
digeni în Cuba), mulți
președinți americani (propri-
etari de sclavi și ucigași de
amerindieni), de curând
răposatul papă Benedict al
XVI-lea (pentru aderarea la
organizația tineretului hitlerist
și pentru înrolarea în armata
germană în Al Doilea Război
Mondial). Nici Nelson Mandela
nu a scăpat fiindcă, într-un in-
terviu, l-a făcut pe Fidel Castro
model întru respectarea drep-
turilor omului și pentru că a
opinat pentru returnarea de
către statul Israel către arabi a
teritoriilor „anexate” (Cisiorda-
nia, Fâșia Gaza, Înălțimile
Golan). Unii dintre cei
menționați și mulți alții vor fi
greșit, evident, alții au greșit
doar în mințile unora dintre noi,
ei exprimând, de fapt, puncte
de vedere proprii ori concepții
morale ale epocilor în care au
trăit. „A greși este omenesc,
dar a persevera în greșeală
este drăcesc”. Însă chiar și
greșelile unor mari creatori, ale
unor mari personalități nu sunt
întotdeauna motive pentru ca
aceștia să sufere „damnatio
memoriae”.
Au fost multe personalități cu
putere de decizie și cu
manifestări reprobabile,
personalități care s-au pus în
serviciul unor forțe con-
damnate de istorie. Cei mai
mulți au plătit pentru faptele lor.
dar faptele trebuie cântărite în
fiecare caz în parte 
cu mult discernământ. Alte
personalități au participat la
viața publică pentru că au tre-
buit să trăiască, să-și întrețină
familiile sau să împiedice
agravarea răului. Nu ne
alegem noi, oamenii, epocile în
care trăim. În anii celui de-Al
Doilea Mondial și în perioada
premergătoare acestuia, era

foarte dificil, inclusiv pentru
mințile cele mai luminate, să
aprecieze care pericol era mai
mare, cel hitlerist sau cel stal-
inist (comunist). Mulți români
au sperat că alianța cu Germa-
nia va cruța România de oror-
ile „dictaturii proletariatului”,
care ciuntise România, care
ucisese pe teritoriul U.R.S.S.
milioane de oameni, inclusiv
foarte mulți evrei. Istoria a voit
ca regimurile fasciste de orice
fel, generatoare ale Holocaus-
tului și ale altor orori, să fie
condamnate de justiția umană
și de istorie.

Noi am rămas în
partea de lume dominată de
regimurile comuniste. Mari
scriitori, artiști plastici, com-
pozitori, interpreți au trăit și au
creat în timpul dictaturilor de
extremă dreaptă. Nu au fost cu
toții perfecți, nici luptători în
rezistență și nici eroi, dar au
lăsat în urmă creații valoroase,
cu mesaje generoase pentru
viitor. Cei care nu au devenit
cu adevărat criminali de război
merită soarta oricărui intelec-
tual de marcă: recunoașterea,
aprecierea și popularizarea op-
erelor și personalităților lor.
Mulți analiști spun că posteri-
tatea îi prețuiește pe marii cre-
atori pentru opera lor, nu
pentru viața lor (care poate să
fie plină de greșeli). Viața s-a
dus, a fost perisabilă, pe când
opera rămâne. Pe de altă
parte, nu este etic ca cele două
aspecte – viața ți opera – să fie
complet despărțite. Ele
interferă prin mii de fire și se
completează și determină ade-
sea una pe alta.

Într-o astfel de situație
se află Mircea Vulcănescu,
funcționar de rangul al doilea
în aparatul de stat al României
interbelice și în acela din tim-
pul guvernării lui Ion An-
tonescu. Victoria Națiunilor
Unite – concret, în cazul
României, a Uniunii Sovietice
– l-a adus pe banca acuzaților,
ca pe toți înalții funcționari și
oameni politici ai epocii dintre
cele două războaie mondiale și
din anii 1940-1944. Și-a sfârșit
viața tragic, în închisoare, la 48
de ani. Mai ales din cauza
ignoranței, a tendinței de a
judeca trecutul după anumite
concepții de astăzi, a tratării în
bloc a unor situații diferite și
chiar a răutății, „cazul” Mircea
Vulcănescu revine din când în
când în atenția unei părți a
opiniei publice.

„Deciziunile” din anii
1946 și 1948 ale Curții de Apel
București și, respectiv, ale Înal-
tei Curți de Casație, prin care
Mircea Vulcănescu a fost con-
damnat la opt ani de temniță
grea, au fost luate în baza unei
legi de pedepsire a criminalilor
de război. Procesul a fost unul
colectiv și s-a desfășurat în
temeiul „justiției populare” de
inspirație stalinistă. Totul a de-
curs în condițiile aservirii com-
plete a aparatului de justiție
față de ocupantul sovietic și în
prezența trupelor sovietice. În
acei ani, toți intelectualii români
care avuseseră poziții în
aparatul de stat din perioada
interbelică și din anii războiului
mondial erau declarați

„burghezi”, „fasciști”, „hitleriști”,
„dușmani ai poporului”,
„dușmani ai U.R.S.S.” etc. Pro-
tagonistul nostru a fost acuzat
de „militare pentru hitlerism“,
de permiterea intrării armatelor
germane în țară, de declararea
și continuarea războiului con-
tra U.R.S.S. Or, în niciuna din-
tre aceste situații (devenite
capete de acuzare), Mircea
Vulcănescu nu a avut putere
de decizie ori responsabilitate.
Prin urmare, condamnările
pronunțate atunci, sub un
regim sovietic, de „dictatură a
proletariatului”, ar trebui con-
siderate de plano nule și neav-
enite (anulate) și procedat de
la caz la caz, printr-o re-
analizare a fiecărui dosar în
parte. În 2016, Curtea de Apel
București nu a confirmat
sentința de condamnare a lui
Mircea Vulcănescu din 1948,
acuzând „încălcarea principiilor
de drept” și „lipsa de echitate a
procedurilor” justiției în acei ani
de după război.

Dar să reluăm faptele
din epocă. Despre funcționarul
public Mircea Vulcănescu știm
cu precizie că n-a fost membru
al niciunui partid politic. Mai
știm, de asemenea, că
Vulcănescu, din postura de di-
rector general al Vămilor, îl re-
fuza în 1936 pe Nae Ionescu,
filosoful, care-i cerea scutiri de
taxe vamale pentru un auto-
mobil. Motivul refuzului era
etica profesională. Din poziția
de director al Datoriei Publice,
Vulcănescu refuza să voteze
în 1938 Constituția lui Carol al
II-lea. Aceasta reintroducea
pedeapsa cu moartea, un prin-
cipiu respins de teologul și
filosoful Mircea Vulcănescu.
Drept urmare, în ziua votării
Constituției, acesta l-a anunțat
pe superiorul său, Ministrul de
Finanțe Mircea Cancicov, că
refuză să voteze noua
Constituție. Simultan, și-a
înaintat demisia din funcția de
director al Datoriei Publice.

Pentru că demisia a
fost respinsă de Carol al II-lea,
Mircea Vulcănescu a rămas în
funcție. El a fost acuzat de an-
tisemitism, pentru acte comise
ca subsecretar de stat la Min-
isterul de Finanțe în timpul
guvernării Antonescu, un post
pe care l-a acceptat cu greu,
pentru că ar fi dorit să lupte pe
front împotriva Uniunii Soviet-
ice. E limpede că etica istoris-
mului resemnării (formulată de
el) și comportamentul exem-
plar de funcționar public a lui
Mircea Vulcănescu de dinainte
de 1941 nu pot exclude practi-
cile pentru care este acuzat de
antisemitism. Cu toate aces-
tea, tocmai etica istorismului
resemnării și tocmai comporta-
mentul exemplar de funcționar
public ale lui Mircea
Vulcănescu de dinainte de
1941 reclamă o cercetare
atentă a practicilor pentru care
acesta este acuzat de anti-
semitism. Acest lucru este
necesar pentru a se stabili clar
responsabilitatea politică a
funcționarului Mircea
Vulcănescu. Ca teolog și
filosof, Mircea Vulcănescu nu a
fost antisemit. După cum
notează Gabriel Andreescu în

articolul său („Câtă ideologie,
câtă cunoaștere în cazul
Mircea Vulcănescu“?, în „Ob-
servatorul Cultural”,
21.07.2017), instanțele care s-
au succedat nu au reușit să-i
găsească nici o responsabili-
tate personală. „Din fericire,
dosarele de la CNSAS ne
oferă astăzi accesul la
avatarurile acestui proces și
putem face, astfel, aprecieri în
completă cunoștință de cauză.
După circa o jumătate de an de
la începerea anchetei, la 19
septembrie 1946, Procurorul
delegat la Curtea de Apel
București a stabilit că nu există
nimic care să confirme acuzele
la adresa învinuitului”. Partici-
parea lui Mircea Vulcănescu la
ședințele Consiliilor de Miniștri,
în calitate de subsecretar de
stat, nu constituie o vinovăție,
căci: „Nici declararea, nici con-
tinuarea războiului, nici politica
generală a Guvernului și nici
deportările nu se dovedesc a fi
fost hotărâte de vreun Consiliu
de Miniștri din cele la care în-
vinuitul a participat”. Cu atât
mai puțin poate fi 
incriminată intervenția lui
Mircea Vulcănescu „în
favoarea populației evreiești,
ca aceasta să-și recapete
dreptul de a-și desfășura […]
activitatea profesională ce îi
fusese răpită de legile rasiale
anterioare”.

În ce privește
acuzațiile în chestiunile eco-
nomice, „dimpotrivă, toate
faptele sale au fost exact
potrivnice celor sancționate de
aceste texte, învinuitul
apărând cu competență și
îndârjire interesele românești
ce-i fuseseră încredințate, îm-
potriva oricăror încercări de
aservire față de străini (Arhiva
C.N.S.A.S., Alexandru Marcu
și alții, DP 000232, vol. 15, ff.
253-255)”. În ciuda acestei
hotărâri de închidere a cazului,
deși nu a fost depus vreun re-
curs în timpul legal, Curtea de
Apel București a reluat proce-
sul. Mărturii în favoarea lui
Mircea Vulcănescu au depus
atunci o serie de personalități
precum Dimitrie Gusti, Eugen
Bălan, Vasile Băncilă, Eugen
Cristescu, Henry H. Stahl.
Acuzațiile aduse lui Mircea
Vulcănescu în chestiunea
evreiască sunt, în special, indi-
recte, adică țin de faptul că a
girat, prin prezența sa, dar și
prin declarații, o serie de de-
cizii politice împotriva
populației evreiești. În martie
1941, se pronunță în problema
exproprierii bunurilor evreiești:
comentează criteriile de identi-
ficare ca „evreu”; emite opinii
în cazul măsurilor de
„românizare a economiei”; se
implică prin declarații în
privința taxelor pe care evreii
trebuiau să le plătească în
locul serviciului militar. Ceea
ce trebui observat este că
toate aceste chestiuni nu sunt
decizii luate de către
funcționarul public Mircea
Vulcănescu, ci doar intervenții,
mai degrabă tehnice, în
chestiuni decise dincolo de
competența sa explicită.
Mircea Vulcănescu s-a
pronunțat în urma unor decizii

deja luate și pe care nu le
putea bloca, sau a dus la în-
deplinire aceste decizii.
Rămâne chestiunea girării prin
prezență, cu toate nuanțele
care decurg de aici, și a în-
deplinirii acestor măsuri, în cal-
itatea pe care o avea în
Ministerul Economiei. Jean
Ancel, unul dintre istoricii
„Holocaustului românesc”,
acuzator de altfel la adresa
activității sale în guvernul An-
tonescu, notează: „Trebuie
spus că Vulcănescu nu a fost
în niciun fel antisemit”.

Mircea Vulcănescu
este considerat filosoful și
economistul Școlii Sociologice
de la București, fiind ancorat
profund în peisajul filosofic eu-
ropean. Are contribuții
esențiale în „dimensiunea
românească a existenței”, cu
formule noi precum „personal-
ismul teofanic”, „calapoadele
de gând”, „ispitele active”,
„reacțiunile tipice” ale
comunității culturale românești.
S-a raportat mereu la „metafiz-
ica creștină”, a studiat filosofia
morală engleză din secolele al
XVII-lea și al XVIII-lea, etica lui
Kant, filosofia lui Freud.
Ecourile creației sale s-au
resimțit în cadrul filosofic euro-
pean. Merită subliniată
contribuția lui Mircea
Vulcănescu la un creionarea
unui model etic pe care l-a de-
numit istorismul resemnării.

În esență, era vorba
despre un model valoric și
comportamental adresat tiner-
ilor, în special acelora din
generația sa. Istorismul
resemnării presupunea
hotărârea tinerilor „de a asculta
chemarea vremii, renunțând la
ei înșiși și la autorealizarea lor,
dacă trebuie, pentru a fi cu
adevărat folositori altora”. În
mare, aceasta a fost filosofia
de viață a lui Vulcănescu.
Adică un ascetism intramun-
dan de respirație ortodoxă,
care ar fi putut schimba din in-
terior, grație exemplului per-
sonal și excepțional, practicile
patrimoniale din statele perife-
riale întemeiate de politicieni și
de rubedeniile acestora. Mon-
ahismul administrativ imaginat
de Vulcănescu contrasta put-
ernic cu ascetismul intramun-
dan weberian (al lui Max
Weber), eficient în statele met-
ropolitane întemeiate de mili-
tari. Istorismul resemnării era
complet diferit de „activismul
disperării”, etica majorității
tinerilor din perioada
interbelică, după Vulcănescu.
Aceștia căutau credințele la
modă, spiritul de turmă și un
șef căruia să i supună orbește.
Etica istorismului resemnării,
căutarea originalității, respin-
gerea ideologiilor timpului și,
nu în ultimul rând, individualis-
mul implicat de această etică
sunt tot atâtea ingrediente care
i-ar fi putut spori reziliența
filosofului Mircea Vulcănescu
față de antisemitismul vremii.
În concluzie, Mircea
Vulcănescu este o personali-
tate marcantă a culturii
românești din secolul al XX-
lea.

●
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Mascarada „scăpării” în public a efectelor adverse postvaccinareMascarada „scăpării” în public a efectelor adverse postvaccinare

Vasilică
Militaru

DDe fapt, cât de proști
ne cred pe toți?! Că nu mai
suntem un popor extrem de
inteligent, de altruist sau re-
activ îmi e clar de multă
vreme și spun asta cu mare
durere. Însă oricât de
întârziați la minte și în reacții
sociale am fi, acest fapt nu
dă nimănui dreptul de a-și
bate joc de noi. Am citit cu
stupoare pledoaria domnu-
lui Oprea, fost purtător de
cuvânt al MS, care a făcut
„marea descoperire”. Dom-
nul respectiv a demisionat
din funcție la începutul lui
martie 2021, după doar o
lună și jumătate de la ac-
ceptarea postului, fix în mo-
mentul în care scandalul
privind rapoartele Ministeru-
lui Sănătății „scăpate” în
public privind gestionarea
pandemiei era în toi. Poate
este interesant de precizat
faptul că domnul în cauză a
fost și purtător de cuvânt la
Președinție pe vremea în
care șeful statului era Traian
Băsescu, un om despre
care știe toată lumea că a
avut o carieră frumoasă și
fructuoasă în servicii. Și per-
sonal mie îmi este cam greu
să înghit gogoașa potrivit
căreia fostul purtător de cu-
vânt nu este și nu poate să
fi fost și încă să mai fie și pe
viitor un apropiat al struc-
turilor de înformații ale țării.

Mai ales că după
câțiva ani, același domn
Oprea a ajuns și un 
apropiat al domnului Vlad
Voiculescu. 

Vlad Voiculescu, un
alt om politic suspectat, pe
bună dreptate, că ar fi tot un
produs hocus-pocus al ser-
viciilor, mai ales din cauza
funcțiilor destul de impor-
tante avute în străinătate,
deși domnia sa nu avea nici
pe departe pregătirea
necesară pentru a le ocupa.
Iar infiltrarea de agenți în
acest gen de posturi nu e
nici ea vreo practică la care
serviciile de informații nu
apeleze niciodată. Ba
dimpotrivă!

Acum, să vă fie clar,
eu nu am absolut nimic îm-
potriva serviciilor. Ba chiar
am un respect deosebit față
de oamenii care fac această
meserie din patriotism și din
convingerea că așa ajută
neamul românesc. Fără
munca acelor oameni țării i-
ar fi fost cu siguranță mult
mai rău, cel puțin din anu-
mite puncte de vedere. Însă
am ceva împotriva activității
serviciilor în perioada 2020-
2022. Și anume împotriva
lipsei de reacție de care ser-
viciile au dat dovadă în tim-

pul pandemiei și al cam-
paniilor de vaccinare, în-
cepând cu modul în care
s-au achiziționat vaccinurile
și până la felul dezmățat și
manipulator în care s-a pus
în scenă circul penibil de
convingere a populației în
vederea imunizării.

Așadar mie îmi este
foarte, foarte greu să cred
că retragerea domnului
Bogdan Oprea din funcția
sa administrativă a fost
atunci un simplu act de
revoltă, pentru că nu putea
să își facă treaba, așa cum

a declarat cu opt luni mai
târziu într-un interviu. Dom-
nul Oprea a ieșit din lumina
reflectoarelor, dar a revenit
ușor voalat, cât să nu uite
societatea cu totul de el, în
momente cheie. Cu trei zile
înainte, același domn Oprea
a publicat „întâmplător” pe
fb date extrase dintr-un ra-
port public, chipurile „în-
gropat” printre alte rapoarte,
în ideea că nu trebuie să se
găsească ușor dacă ar
cauta vreun „nimeni” aceste
informații. Doar că domnul
Oprea nu este un nimeni.

Vă rog să mă iertați,
însă eu nu cred în astfel de
întâmplări. Îmi este imposi-
bil să cred în „coincidențe”
de acest gen și mai ales cu
asemenea „actori” implicați
în scenariul prezentat.
Flerul și evoluția eveni-
mentelor îmi spun că read-
ucerea domnului Oprea pe
firmament nu este
întâmplătoare. Și nu este
întâmplătoare nici alegerea
momentului „dezvăluirilor”.

Pentru că aici este
vorba nu despre informarea
cetățeanului de rând prin
expunerea secretului lui
Polichinelle – că, mare
surpriză-mare, vaccinul anti-
Covid are efecte adverse
crunte și vaaai! mai-marii au
știut! Da, mersi, am știut și
noi, „conspiraționiștii”. Toți
cei care și-au folosit

creierele au intuit!
Aici am obligația să

fac o paranteză. Este de
menționat și faptul că încă
nu se știe care sunt în total-
itate aceste efecte negative
asupra sănătății și gravi-
tatea lor nu poate fi măcar
estimată! Și nu se știe nici
cu cât vor crește rata
mortalității, rata pierderilor
de sarcină, rata infertilității
masculine și feminine, rata
bolilor cardiace, rata acci-
dentelor vasculare, rata par-
aliziilor, rata altor afecțiuni
neurologice sau incidența

morților subite. Pentru că
încă este mult prea de-
vreme, iar ce se întâmplă
deja nu prevestește oricum
nimic bun!

Dar să revenim…
Poate în privința efectelor
adverse ale vaccinului și ale
virusului în sine ar avea
ceva de spus cu adevărat
interesant dezvoltatorii lui.
Un număr mic de oameni –
cercetătorii fără etică și de-
ontologie care lucrează în
laboratoarele biochimice
militare, sponsorii lor, guver-
nele care comandă noi
arme biologice pentru
războaiele programate – ei
știu cu o mai mare acuratețe
care au fost „țintele” asupra
cărora „virusul natural” tre-
buia să acționeze, prin ur-
mare pot prevedea cu mai
multă acuratețe ce va să
vină. Însă aceștia nu au
niciun interes să o facă,
pentru că s-ar autoincrimina
și ar expune oameni cu care
nu e bine să te pui rău,
deoarece poți suferi din
senin un accident fatal, pre-
cum alunecatul pe gheață
când te bronzezi pe o plajă
însorită, într-o lună de vară.
Absolut dintr-o întâmplare
nefericită, bine-nțeles, ai
putea aluneca și pe o coajă
de ceapă când joci golf, ca
orice om de rând.

Poate ceva despre
acest subiect al efectelor

adverse ale vaccinurilor
anti-Covid ar avea lucruri in-
teresante de spus și
cercetătorii de bună
credință din industria
pharma. Însă nici acest
lucru nu se va întâmpla,
pentru că toți semnează
acorduri tip „non disclosure
agreement” –
confidențialitate la sânge.
Iar dacă îi apucă logoreea și
dau din gură sau le apasă
conștiința pe tastatură nu
vor putea plăti nici până la a
mia spiță daunele imputate
prin încălcarea NDA-ului.

În plus, fără intenția
de a jigni pe nimeni cu
opinia mea personală, pen-
tru mine promotorii
înverșunați ai vaccinării,
atât jurnaliști, influenceri cât
și cadre medicale, au
păcătuit grav din
următoarele posibile (dar
mai puțin probabile) motive:
– din prostie, un om care
gândește nu poate crede că
pentru o boală declarată
mortală, despre care
specialiștii spun că nu știu
nimic, pentru care nu au un
tratament care să garanteze
supravietuirea, se poate
crea un vaccin „perfect
sigur” în doar câteva luni; –
din lăcomie, pentru că au
preferat să își păstreze ser-
viciile și să încaseze bani
frumoși, deși știau că ceva
nu este deloc în regulă; –
din lașitate și complicitate
criminală. Doar că dacă
sunt proști înseamnă că nu
au ce căuta în meseriile și în
posturile pe care le ocupă.

Iar dacă nu sunt
proști, înseamnă că deși au
bănuit că întreaga populație
a țării se vrea a fi convinsă
pentru a fi transformată în
cobai indiferent de
consecințe nu au avut nici
chiloții întrați la apă, pentru
că au luat bani pentru a
minți cu nerușinare. Or, asta
se numește simplu –
corupție. Asemenea indivizi

iarăși nu au ce căuta în
meseriile pe care le practică
și nici în funcții de informare
ori în sănătate publică. Însă
am auzit că le stă foarte
bine în spatele gratiilor și la
muncă silnică pe viață! Și,
repet, cum eu nu cred că
există „coincidențe”, pentru
mine plasarea „bombei” cu
efectele adverse ale
vaccinării nu este nici pe de-
parte întâmplătoare.

Opinia mea este că
așa se împușcă mai mulți
iepuri. Faptul că
deocamdată nu este vizibil
nici cel mai mic semn că
Procurorul General al
României sau DNA ar avea
vreun gând să declanșeze
anchete care să aducă în
fața Justiției măcar vreun
biet Acar Păun, singura pre-
supunere logică este că vor-
bim despre o „fumigenă”
menită să distragă atenția
societății civile (și ușor de
dus de nas) de la un lucru
extrem de important sau
periculos care se petrece
sub nasul nostru. Sau ni se
pregătește o listă cu „nume
noi” de viitori politicieni
„nepătați”, care trebuie să
ne fie băgați pe gât la
următoarele alegeri sau
chiar mai devreme. Sau
amândouă. Ori încă ceva.

Până una-alta, prin
spargerea partială și cam
fâsâită a buboiului, omul de
rând capătă satisfacția
defulării tensiunilor că a fost
mințit când s-a vaccinat sau
că a fost deștept că nu s-a
vaccinat. Și iarăși, prin
aceleași rețete greșit con-
siderate perimate din manu-
alul de manipulare în masă,
se mai încearcă, pentru
încă o dată, prostirea tu-
turor. Depinde de fiecare
dacă orbește când i se
aruncă praf în ochi sau nu.
Subiectul „efecte adverse
ale vaccinului mARN anti-
Covid” este departe epuizat.

Și mă tem că nu va
fi încheiat niciodată, pentru
că punerea punctului final s-
ar putea face de-abia după
ce toți vinovații ar fi
cercetați, judecați și
condamnați cu executare.
Sau chiar la ececutare, pe
unde pernițe legislația. Dar
numele celor vinovați sunt
prea grele iar banii implicați
prea mulți. Colac peste
pupăză, nici nu are
omenirea atâtea pușcării
încât să îi încapă pe toți cei
care au fost părtași la geno-

cid!

●
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Cel fără de pereche, cel fără de sfârșit!…Cel fără de pereche, cel fără de sfârșit!…

Cezar Adonis
Mihalache

CCând, când ne în-
toarcem la normalitate?!…
Când vom recunoaște că
felul de celebrare a Zilei
Culturii Naționale este un fi-
asco?… Și nicicând nu va
avea împlinire zob zodia
Unicului?… Când ne vom
cere iertare Eminului pentru
faptul că am aruncat peste
florile albastre, taraba
ipocriților, fariseilor și a celor
suferinzi de desfătări estet-
ice și culturale de tejghea?
Că am încercat, dar nu s-a
putut mai mult!… Nu am
putut din vina acelui lauda-
tio de sine al gloatei acultur-
ale de azi… Și, în loc să
avem o împletire, omagiu
dar și continuă renaștere a
viului cultural sub efigia Em-
inescului, am ajuns la o cel-
ebrare a nimicului și o
minimalizare a esenței…

Oricum, așezarea
unei țâfne festiviste, ca într-
un cuib de cuci a fandosirii
culturale, născută din som-
nul rațiunii și a logicii unui
neam, peste ziua totem a
Națiunii Române, peste
troița împlinirii Bisericii
noastre azi, ca spiritualitate,
dar și efigiu monumental, a
fost o greșeală… Căci, în

acel cuib au năpârlit doar
cucii impostori, lăsându-și
zațul, nu de esență, nu de
cultură, nu de valoare, ci
întru’ răstignirea valorilor
pentru înălțarea imaginii lor
personale… Al lor, al acelui
viu gata mort: epigonul…
Cel pe care l-a despoleit din
nimicul acoperitor Poetul și
Gazetarul pentru a deschide
ochii, nu atât ai contempo-

ranilor lui, pentru care Poe-
tul Nepereche avea văzul lui
cu duhul de a-i ști deja
pierduți, ci, pe noi… Pentru
a ne deschide mințile prin
aplecarea lui jertfă în a afla,
în a lupta, în a scrie… Dar
noi nu am văzut… Nu am
văzut șleata de epigoni ce

încearcă ritualic a-l ucide pe
Emin cu fiece stih
neînchipuit de strâmb, cu
fiecare versificație din limbă
„dintr-un lemn” ce nici de
cozi de topoare nu ar avea
chemare… Dar pentru a
plămădi versuri?!… Dar
pentru a lăsa urme?!…
Nimic! Doar deculturalizare
săpată cu dinții lor de
clovni…

Pentru a fi îndrăznit
să punem ceva lângă Emin
(lângă, nu peste încercând
a-l sufoca), ar fi trebuit să
avem ceva de dincolo de
monumentalismul monu-
mentalului Nepereche. Ar fi
trebuit să avem măcar o
firimitură din bulgărele lutu-

lui divin… Căci, nimic
altceva nu se poate ridica
de-o semeție cu Eminul…
Cu atât mai puțin o
fandosită celebrare a nulități
în nulitate, a minimei morale
în mimetica înlănțuire a unor
cântări și mâzgăleli voind a
sfâșia din Nepereche
iscălituri pentru eternitate…

Or, am așteptat în-
deajuns!… Iar cum nu am
fost capabili să organizăm,
măcar o dată în toți acești
ani, o zi a culturii în ziua
Eminului, să nu-i mai strivim
orele lui astrale… Sunt 24
de ceasuri, cât nici o clipă
poate pentru cei ce trăiesc
Eminescul, pe care, măcar
pe 15 ianuarie, ar trebui să
le lăsăm doar Poetului, fără
a trânti pe post de jalbe toți
ciulinii nimicului. Căci, a
pune nimicului, a înmulți
nimicul în sine cu zero,
înseamnă tot nimic. Iar a
încerca a-l duce pe Emi-
nescu în debaralele derbe-
deilor, ipochimenilor și
farsorilor, care au confiscat
o zi pentru a se glorifica pe
sine, și, mai ales, pentru a
avea siguranța că, astfel,
vor putea smulge cu
ghearele din lutul unic, divin,
ce i-a fost sortit Eminului ca
ancoră a ființei noastre, nu
va avea niciodată sortită
reușita… Și va rămâne

aceeași neîmplinire a scop-
ului unor muritori în fața tim-
pului…

Să avem curajul a
ne recunoaște greșeala!…
Doar așa falsitatea în care
ne-am lăsat ademeniți, unii
pentru o efemeră clipă de
laudatio a unui sine prea
gol, alții făliți fals în dezgus-
tul propriilor amăgiri, alții din
imitația unor mode și
„curente”, iar unii, cu
giulgiuri și lopeți, încercând
a săpa prin debarale (ei ca-
davre, cercetând după
sine!), se va destrăma…
Căci poate exista o singură
stea… Un singur astru… Un
singur Luceafăr… Emi-
nescu! Să-i lăsăm Eminului
Ziua Lui… Să nu le mai per-
mitem feluriților trântori de-
vorând din valori pentru sine
să-și croiască veșminte de
laudă pentru niște „pos-
tume” ce nu ar fi citite nici
măcar de ei…

A existat și există un
singur Poet-Luceafăr! El, cel
fără de pereche, fără de
sfârșit… Și acum, și peste
un timp – oricum am
număra noi, muritorii, tre-
cerea, va fi doar unul...

●

O țară tristă, plină de umor…O țară tristă, plină de umor…

Zoe 
Danteș

„N„Ne înțepăm și
scăpăm”. De ce? De cine?
Cum? Forma ideală ar fi
fost: „Vă înțepați și scăpați”.
De ei. De toți cei ce au urlat
luni de zile, isterici pe la
haznale să se înțepe lumea.
Ideea era să scape de cât
mai mulți dintre noi. Oa-
menii normali. Probabil
pozele cu tricouri negre
erau niște coduri. Hai cu
serul fiziologic! Fraierii să-și
injectezel otrăvurile! Scăpau
de noi cu „serul magic”!
Știau sigur câți se vor duce,
câți vor avea reacții ad-
verse, câți pacienți vor livra
sistemului criminal Pharma,
ulterior înțepării. 

Toată nebunia din
decembrie 2020, cu armata
care aducea sticluțele
miraculoase la -80 de
grade, cu mitralierele și
drapelul, după care injecțiile
au fost aruncate în Piața
Obor printre mici, are o
explicație. Politică! 

Mai ales politică!
Reducerea numărului
populației din orice colț al
lumii. Așa-zisa „teorie a
conspirației” devine un
adevăr incontestabil. Oa-
menii mor! Subit! De la 12
ani, la 70+… la rând.

Doamna cu secera nu
alege. Are o fișă a postului
bine definită!

Ce rămâne în urma
dezastrului? Asta-i între-
barea? Mor părinții și rqmân
copii ai nimănui. Nu. Devin
ai statului! Mor bătrânii și
rămân casele, moștenirile,
banii din conturi si alte
acareturi. Cui? Statului.
Normal.

Bugetele sociale
sunt pe plus. Efectul acestei
înțepări se întinde pe multe
paliere. Paliere de care ni-
meni nu vorbește. Nici în
România, nici în lume. Anal-
iza lipsește cu desăvârșire.
Să întrebăm băncile
elvețiene cui au rămas con-
turile pline ale seniorilor
care au plecat în 2020. Să
mergem în Corsica și să
întrebăm. Să mergem în
Lombardia, Sicilia etc. și să
întrebăm. Să mergem în
UK, Germania și să
întrebăm!

Statelor! Adică,
nenorociților care au decis
că înțeparea este obligato-
rie. Nu prin lege, doar prin
presiunea mediatică și
restricții! Diabolic mod de a
obliga pe lângă lege! În
toată lumea! Întrebarea nu
este dacă au știut, de ce au
tăcut! Nicicum. Întrebarea
este cu ce scop au tăcut?
De ce în cunoștință de

cauză fiind, au tăcut?  Pen-
tru bani, pentru 
scopul reducerii numarului
populațiilor sau din cauza
șantajului făcut de la ue și
sua? Pentru că decidenții
politici actuali de aici și din
lume, nu ajungeau în funcții
daca nu erau șantajabili.
Probabil asta a fost regula
numărul unu de a accede la
putere. Oriunde în lumea
asta mare.

În România, aștept
pe domnul Fenechiu, ăla cu
pisica și cu sticla de tărie, să
ne explice el cum era cu
legea înțepării obligatorii și
cu arestarea în spitale. Ați
uitat de el, nu? Acum o dau
cotită toți! Se ascund pre-
cum șobolanii prin țevile de
evacuare. Li s-au legat lim-
bile, aruncă vina de la unul
la altul, caută să-și scape
pieile de șerpălăi!

Au „scăpat pe surse”
un raport al efectelor ad-
verse ale înțepării pentru că
lupta intestinală din 
cadrul serviciilor secrete,
distrugătoare de țară, își îm-
part din nou puterea. Din
această cauză a „apărut” ra-
portul. Dacă nu exista lupta
internă nu apărea nimic.

Cine cu cine se
luptă, de ce se luptă? Ei
între ei, pentru fotoliul de la
Cotroceni!  Werner nu mai
există! Probabil o să-l împa-

cheteze și pe ăsta, la fel ca
pe predecesorul său. Ca
doar au material! Case,
afaceri, conturi, lemn,
B.M.W.-uri, huzur! Există
motive!… Important e cine
vine! Și cine-l va înscauna!
Lupta dintre S.R.I. și S.I.E.
este veche, acerbă și
imposibilă de oprit. Doar că
în afară de găștile astea
două, mai există încă cel
puțin cinci servicii care vor
la masă! Să se îmbuibe!
Cine cu cine ca face alianțe,
vom vedea! Fiecare joacă
cu ce are. Și au! Din plin!

Suntem o țară tristă
plină de umor! De ce? Pen-
tru că prima carte a fost
pusă pe masă: „marele”
colonel rujat, zis și
Gheorghită Agrippa, adică
S.R.I., a plusat primul!  A
avut tupeul mizerabil să se
spele pe mâini ca Pilat din
Pont: ați semnat un
consimțământ când ați mers
să vă înțepați! O.K.! Să
răspundă S.R.I. ul de ce s-a
dus lumea să se înțepe?
Pentru că presiunea politică
de a fi scoși în afara
societății a fost imensă! A
devenit obligatoriu să te
înțepi, pe lângă lege!

Unde este Werner?
Unde este Arafat? Unde
este Câțu? Să iasă și să
spună oamenilor de ce i-au
obligat să se înțepe? Pentru

că, altfel, țara tristă plină de
umor, s-ar putea transforma
în umor negru!

Viitorul are culoarea
neagră! Pentru ei!  Să stăm
și să privim cine pe cine „va
mazili”!  Pentru scaunul de
la Cotroceni care va
îmbrăca un alt dos al lor! Al
cui? Rămâne întrebarea!
Restul e doar can-can! Ni-
meni nu va plăti în fața legii!
Pentru că în țara tristă
justiția e doar o glumă! Nu
există! E doar un banc cu
Bulă! La fel și în lume! Dar
de justiția divină nu va
scăpa niciunul! Dacă nu o
știu încă, o vor vedea și
simți!

În definitiv și ei sunt
oameni! Supuși acelorași
legi mai presus de fire! Unul
nu scapă! Dumnezeu
ajunge la fiecare! Mai de-
vreme sau mai târziu! Con-
tabilul Lui este genial și îți
cere socoteala si pentru a
suta, a mia zecimală…
după virgulă!

●


