MAREA DEZILUZIE DE LA ALBA IULIA

” Politicienii a conﬁscat sărbătoarea „ reprezentanții partidelor din întreaga țară au depus
coroane de ﬂori la statuile lui I.C. Brătianu, Iuliu Maniu și Mihai Viteazul ” de ce ﬂori la statuia lui
Iuliu Maniu, fost parlamentar în Parlamentul de la Budapesta (până în 1912), singurul opozant al
Marii Uniri? ” circ și pâine! ” autoritățile locale au pregătit pentru participanții la manifestările
organizate în municipiu, de Ziua Naționalăa României, o masăîn aer liber la care au fost împărțite
gratuit peste 10.000 de sarmale, 5.000 de porții de costițăși alte câteva mii de pahare cu vin
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Am așteptat, nerăbdători, sărbătoare de la 1 Decembrie, ultima sărbătoare a României înainte de
intrarea în Uniunea Europeană . Speram în ceva fastuos, tumultuos, patriotic și festivist. Considerând că acest
eveniment nu trebuie sărbătorit decât în localitatea de referințăa realizării Marii Uniri, am purces, în viul nopții,
spre Alba Iulia. Ceea ce am văzut și perceput, a fost dezolant. Circ, mici, sarmale, pâine și bere. Atât și nimic
despre sărbătoarea de suﬂet a tuturor românilor. Începând cu ora 9.00, reprezentanții partidelor din întreaga
țară s-au strâns în fața prefecturii, pentru a se depune coroanele de ﬂori la statuile lui I.C. Brătianu, Iuliu
Maniu (de ce, oare?) și Mihai Viteazul. Ziua Naționalăa României i-a adus umăr lângă umăr pe Corneliu Vadim
Tudor și pe Emil Boc, pe Bogdan Olteanu și pe Gheorghe Funar. Pe drum, între statuia lui Iuliu Maniu și statuia
lui I.C. Brătianu, într-o orbire datoratănecunoașterii istoriei, s-au întâlnit grupurile PSD, PRM și PNG. „De ce la
statuia lui Maniu?” a întrebat o tânără, dovedind prin întrebare că țara încă nu s-a pierdut pe de-a Întregul.
Sărbătoarea a fost politizatăde simpatizanții Partidului România Mare (PRM) care au fost însoțiți de un taraf de
muzică popularăce a întreținut atmosfera anterioarădepunerilor de coroane de ﬂori cu cântecul „Noi suntem

români”. Alte grupuri de agitatori au aparținut PSD și PNÎCD, oamenii politici ﬁind însă destul de slab
reprezentați: consilierul prezidențial Sergiu Medar, vicepreședinții Senatului Alexandru Pereș și Corneliu Vadim
Tudor, președintele Camerei – Bogdan Olteanu, iar de la Guvern, ministrul Educației și Cercetării, Mihail Hărdău,
apoi, prefectul județului Alba, primarul din Alba Iulia și reprezentanți ai PSD, PNL, PC, PD, PRM, PNG și PNÎCD. În
mulțime, i-am mai observat pe Șerban Mihăilescu, Vasile Dîncu, de la PSD, Teodor Athanasiu PNL, dar și pe PF
Lucian Mureșan, arhiepiscop al Arhidiecezei de Alba Iulia și Făgăraș și mitropolit al Bisericii Române Unităcu
Roma, Greco-Catolică , președinte al Conferinței Episcopale Catolice din România, care reunește ierarhia
Bisericilor Catolice de ambele rituri, latin (romano-catolic) și oriental (greco-catolic) membru al Congregației
pentru Bisericile Orientale. Surprinzător, I.P.S. Lucian Mureșan, arhiepiscopul de Alba-Iulia și Făgăraș, nu a fost
invitat la tribuna oﬁcială, construităpe terasa de la intrarea în Catedrală. Aici s-a oﬁciat un Te Deum (slujba de
mulțumire) puriﬁcator și au fost pomeniți eroii români de toate religiile care au contribuit la realizarea unității
naționale a românilor în anul 1918. Ceremonia a fost urmărităde foarte mulți localnici, care s-au strâns inclusiv
la balcoanele blocurilor mai înalte din împrejurimi pentru a putea vedea mai bine.
Nu mai sunt paradele de altădată
„Nu mai merge lumea la biserică , la slujba de 1 Decembrie; s-au strâns toți aici numai pentru mici și
bere. Nu mai sunt paradele de altădată” ne-a declarat mâhnit Marius Scânteie, din Drăgășani, venit,
împreunăcu prietena sa, săvadă”dragostea de neam și țară la români”. Și au văzut, ziceau ei, cum se poate
conﬁsca un eveniment de că tre politicieni, apoi o secvențăa umilirii Marii Uniri, dar și foametea mulțimii
stinsăcu mici, sarmale și vin, din mila publică . Cum, oare, a fost posibil săse depunăcoroane de ﬂori la statuia
lui Iuliu Maniu, singurul oﬁcial al vremii care s-a opus unirii Transilvaniei cu Îara? Săse ﬁ uitat istoria? Alți tineri
vâlceni, „fărăde partid” cum ne-au declarat, veniți pe cont propriu și din proprie inițiativăla eveniment, s-au
declarat nemulțumiți de cele văzute. Erau plecați de la ora 5 dimineața, de-acasăși păreau revoltați, obosiți. Ceau găsit în orașul Unirii nu i-a mulțumit: „Cam slăbuț, anul asta; nu e ceva care săte atragă, săse vadă”ceva-ul”
ăla al sărbătorii”. Prin mulțime, circulau comercianți cu „Vi-l dăm pe Becali aici?”, în fapt, portretul poster al
șefului PNG. În fața Catedralei, lateral de intrarea în curtea ediﬁciului încărcat de istorie, un bărbat bun de gură,
își promova stegulețele tricolore patrioților răzleți. Participanții organizați, ﬁe de la PSD, ﬁe de pe la ﬁliala
vâlceanăa PRM sau de aiurea, erau dotați din oﬁciu cu fular tricolor, steag sau cocardă. S-a purtat fularul tricolor
la Alba-Iulia. Dar și fularul alb mătăsos, cu însemnele PRM. La fel cum s-a purtat vinul la pahar și berea, vata de
zahăr roz , dar și plăcintele cu brânză. Câțiva tineri înﬁerbântați au protestat împotriva acaparării acestei zile de
că tre politicieni și au împărțit un ﬂuturaș pe care scrie „Basarabia, pământ românesc”. Au venit oameni de la
Vâlcea, de la Sibiu, și din Bihor, și din București. Au venit în cârje sau în că rucioare cu rotile, veterani de război
cu decorații pe piept și oameni veniți la cerșit. Au venit și din țările vecine. Dar”¦ degeaba. Îndurerați și
înfrigurați, am plecat și noi acasă, cu gândul la ce va săvie și la cum vom mai sărbători evenimentul Marii Uniri
în primul an al „europenizării” noastre. Și nu numai. Am fost dezamăgiți de cele auzite și văzute, dar și pentru
că liderii vâlceni ai PSD și PRM au strălucit prin absențăsau prin reprezentanții lor itinerați, peremiștii trimițânduși, totuși, un bener mare ca săvadășeful lor național că sunt prezenți.
” Romeo POPESCU
N.B. Fărăa ﬁ naționaliști, se cuvine săamintim următoarele: ” în data de 15 martie 2006, la Cluj, de
Ziua Naționalăa Ungariei, UDMR Cluj a folosit coroane cu panglici în culorile Ungariei. Aceastăgafăa venit pe
fondul unor noi tensiuni interetnice apărute în urma acțiunilor radicalilor maghiari din Comitetul de
InițiativăBolyai ” anul acesta, în cadrul festivităților de 1 Decembrie, delegația UDMR a depus o
coroanămortuarăla Monumentul Eroilor din Cluj
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