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Nu știu cine a inventat asocierea de cuvinte dar am găsit titlul pe o întreagă pagină din „Gazeta 

Transilvaniei” de prin anii 1913. Asocierea e însă corectă și consemnează modul de a fi al Curții Vieneze 
față de popoarele pe care le-a cucerit și le-a stăpânit cu mână de fier, cu precădere sub raport fiscal, 
întrucât taxarea și impozitarea cât mai exactă, rezultată din conscripții foarte precise, reșluate periodic,  
era atributul de funcționar mărginit și de executant meticulos al imperiului chezaro-crăiesc.  

De când a devenit o putere războinică demnă de a fi luată în seamă, ea a contropit Italia (în 
războiele napoleonine murind nenumărați grăniceri năsăudeni, iar mai apoi, la Custozza și în alte părți 
tiroleze au murit alți soldaț români). A curs mult sânge românesc pentru consolidarea acestei stăpâniri 
habsburgice în centrul și răsăritul Europei, pentru care am avut mult de tras, atât în Banat, cât și în 
Oltenia sau Bucovina. Stăpânirea austriacă, bazată pe o armată pestriță, de soldați proveniți din toate 
zonele cucerite (a se vedea statul major din Pădurea spânzuraților al lui Liviu Rebreanu), apoi și-a 
îndreptat atenția spre centrul și sud-estul Europei balcanice, înclocuind jugul de lemn turcesc cu ce de 
fier austriac. De unde și atentatul de la Sarajevo și declanșarea Primului Război Mondial. Căci stăpânirea 
aceasta a fost întotdeauna mai țâfnoasă și mai perfidă în acțiunile sale, amăgind și mințind cu aceeași 
dibăcie perversă a une diplomații hiperperfecționate unsă cu toate unsorile.  

Sub sloganul că ne scapă de păgânii osmanlâi, ea a fost o stăpânire mașteră și haină. Nouă ne-a 
adus numi catastrofe și răpiri de pământ. Datorită amestecului ei în politica Țării Românești a pierit 
Brîncoveanu, datorită politicii ei perverse am avut martirajul lui Horea, Cloșca și Crișan, un martiraj care 
prin cruzimea lui barbară a zguduit toată lumea civilizată. Datorită aceleiași Curți habsburgice, călăuzite 
după principiul „Divide et impera!”, ne-am ales cu Bucovina subjugată (de atunci părțile acestea nord-
estice s-au îndepărtat parțial de Țara Mamă) și cu domnul omorât mișelește, ne-am ales cu pribegirea lui 
Iancu prin munți, înșelat de aceeași Curte flămândă și haină sufletește.  

Și soarta lui Mihai Viteazul a fost hotărâtă de aceeași stăpânire, care și sub aspect clerical ne-a 
robit mitropoliei din Karlovitz, și ne-a folosit drept carne de tun pe câmpiile Galiției, exploatând însă, cu 
ariviția caracteristică, aurul din Munții Apuseni, fără să aducă o îmbunătățire pentru moții săraci de 
acolo. Am scăpat de această împărăție „luminată” și curte gheșeftară doar prin Marea Unire din 1918.  

În loc să tragem învățăminte dintre cne ne poate fi prieten și cine dușman, după 1989 ne-am dat 
tot petrolul, cu instalații cu tot, pe mâna lor, ne-am dat băncile și ne-am dat pădurile. O mai mare hoție nu 
seputea concepe, deoarece mentalitatea de stăpân neomenos, a rămas.  

În loc să reverse o parte din profiturile uriașe obținute din această exploatare de-a dreptul 
colonială, această dependență economică a semănat mai degrabă a jaf, decât a politică, formal egalitaristă, 
din UE. Tot nouă, celor săraci, nu vrea perfida Austrie să le întindă o mână de ajutor, de a nu sta zile 
întregi la cozi prin vămi, și a mai cârpi cu banii obținuți câte ceva din nevoile țării.  

Atitudinea cancelarului Austriei și a acestui guvern de extremă dreaptă, care repară casa lui Hitler 
spre a se mândri că a dat lumii un scelerat de nivelul lui Putin, a stârnit printre românii răbdurii și 
toleranți o mânie istorică, riscând să se transforme într-o atitudine generală anti-UE, anti sistem 
„egalitar”, din această construcție europeană șubredă, de pe urma căreia tot cei bogați se îmbogățesc, iar 
cei săraci trag ponoasele. O atitudine antieuropeană mai clară ca acest gest incalificabil, murdar și odios, 
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nu se putea concepe, nu putea răsări decât din acea mușiță habsburgică care ne-a marcat existența 
seculară.  

În ce mă privește am admirat în muzeul vienez tezaurele noastre de aur și argint descoperite în 
Transilvania, am admirat clădirile somptuoase ale Vienei, la construcția cărora stă multă sudoare 
iobăgească din Transilvana. Eu însumi mi-am făcut studiile gimnaziale într-un castel al abației de Melk 
din Bihor și mi-am început carierea de profesor într-un alt castel, cel al contelui Stubemberg. Răul trebuie 
tăiat din rădăcină, și deși am proms de mai multe ori, să mă leg cu lanțuri de imperiul celui care comite 
zilic crimele de la Sebeș și care ne-a lăsat munții și dealurile golașe, ar trebui s-o fac pentru ca această 
monstruoase lipitori care ne sug sângele, fără a ne dea nimic în schimb, să se încheie definitiv. 

„Gestul ofensator al cancelarului austriac echivalează cu o nouă tragere pe roată a poporului 
român, care contribuie, cu munca lui, la prosperitatea statului austriac, fără ca acest substanțial aport să 
fie recunoscut într-un fel sau altul.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


