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„Ironia te face temut, dar nu

popular!”

- Tudor Vianu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Ghinionul de a fi români. Ghinionul de a fi români. 

Români captiviRomâni captivi

Viorel Roman

500500 de ani am
supraviețuit sub cea mai
incompetentă administrație din
lume, cea turco-fanariotă. Apoi,
50 de ani sub cea sovietică… 

Acum suntem în Eu-
ropa. Dar numai aparent, pen-
tru că statuia lui Kemal Atatürk
de pe Calea Victoriei ori faptul
că în locul Aeroflot-ului rus s-a
instalat la București Turkish Air
se constituie în altfel de indicii.

Chiar și președinții
noștri au avut o soartă ca sub
fanarioți. Ceaușescu  fost lichi-
dat, Iliescu a lichidat economia,
Constantinescu s-a auto lichi-
dat. Băsescu, resemnat, îi
pregătește pe evreii Unghure-
anu & Tismăneanu cel Tânăr
să-i convingă pe naivi că o
formă fără fond, statul „refor-
mat”, o ficțiune dependentă de
FMI, ar fi compatibil cu Europa.
Cam cum au încercat și eșuat,
sub sovietici, și Ana Pauker &
Tismăneanu cel Bătrân.

Este evident. Noua
clasă politică imită numai es-
tablishment-ul din vest. Cu-
tumele turco-fanariote sunt însă
cât se poate de reale. Vodă e
deasupra legii și dimpreună
(uneori) cu boierii cei mari de-

cide totul în Consiliul Suprem
de Apărare a Țării. Baronii lo-
cali, boierii mici și maziliții își
cumpără imunitatea cum pot și
chiar trebuie să suporte pro-
cese de corupție, acum la
modă.

Totul s-a privatizat,
învățământul, sănătatea,
siguranța personală și Armata.
Cei care sub administrația de la
București supraviețuiesc cu
doar câțiva euro pe zi n-au în-
cotro. Așa că nu-i surprinzător
că milioane de concetățeni fug
în UE. Mai ales că și Enescu,
Brâncusi, Vlaicu, Vuia, Coandă,
Cioran ori Eliade s-au afirmat în
Occident. Și ar fi fost puțin
probabil ca în cultura de anoni-
mat de la Porțile Orientului să fi
iesit din mediocritate.

La noi nu există o clasă
de mijloc sau o burghezie
naționala ca în occident, ci
numai intermediari, agenți,
dealeri, vatafi, interlopi, care, cu
toții, sunt hotărâți să distrugă
orice șansă de integrare reală
în Europa. Pentru că ei nu au o
religie, ci popi care iartă mai
mult decât pot ei fura. Zeci de
miliarde de euro le stăteau la
dispoziție de la UE pentru a
moderniza țara, dar nu i-au
folosit pentru că ar fi trebuit sa
dea socoteală pentru ei.

Nu mai există banci
sau întreprinderi autohtone no-
tabile, ci numai filiale ale unor
bănci și companii straine. Totul
depinde de buget și de șansa
de a primi contracte privilegiate,
bineînțeles în cârdășie. Con-
tractele, examenele, licențele,
locurile de muncă, aprobările
devin facile numai prin corupție,
influență, șpagă etc. Capitalism
de cumetrie.

De la buget se fură
ușor, observa și arhimandritul
Pârvu: Slujbașii țării, caftaniții
vând la preț de piatră seacă și
fier vechi bunurile realizate de
fiecare dintre noi în decenii de
suferință, apoi, sub oblăduirea
șefilor lor, împart banii, după
care sunt judecați de ochii lumii,
primind pedepse cu sus-
pendare. Adică: „Mulțumesc, la
revedere, te chemăm noi când
mai avem nevoie de serviciile
tale”.

Clicile antreprenorilor
de carton ale politicienilor nu se
îmbogățesc din riscurile pe care
și le asumă pe bani proprii. Ci
din alocările de la buget. Pen-
tru că toți cei ce plătesc im-
pozite și taxe au ghinionul de a
fi români. Români captivi.

●

Din nou despre PanteonulDin nou despre Panteonul

NaționalNațional

Neagu Udroiu

IIdeea va fi fost de-
mult lansată dar este actuală
în orice moment. Să avem în
capitala țării un Altar al 
Patriei, un teritoriu rezer-
vat memoriei și eternei
recunoștințe numelor dăltuite
în istoria neamului, despre
asta e vorba. Și merită din
capul locului întreaga noastră
considerație această așchie
diamantină de gând. Ea cată
în zbor către trecut pentru a
pregăti în actualitate foșnetul
de evlavie și severă în-
credere în propria identitate
și demnitate ce o datorăm vi-
itorului.

Panteonul Național
ar trebui să alăture chipuri și
trăiri memorabile, pilduitoare
prin fulgerul slobozit către su-
fletul nostru de români.
Cotizanți cu supramăsură la
scurgerea noastră prin
vămile timpului. O discretă
dar înălțătoare alăturare de
trăiri cu gândul la neam și
țară. Frize acoperite 
de miniaturi caligrafice gân-
dite să exprime esența
inconfundabilă a ziditorilor de
țară, îngemănând fapta lor,
zicerea lor, zbaterea lor,
visele lor, suferințele lor.

Ideea nu este dară
nouă, ea apărând pentru în-
tâia oară în testamentul
regelui Carol I, a cărui ultimă
dorinţă a fost să-şi găsească
odihna veşnică într-un „mau-
soleu clădit pe o înălţime” a
Bucureştiului. Suveranul in-
dica şi locul: deasupra Bis-
ericii Cărămidari. După 100
de ani, Academia Română a
reluat ideea și au decis ca
numele edificiului să fie Pan-
teonul României, pe frontispi-
ciul clădirii urmând să fie
gravată formula ce se află şi
pe frontispiciul Panteonului
francez „Aux Grandes
Hommes. La Patrie Recon-
naissante”. Se detașează, în
această magmă a căutarilor,
întrebări la care deja s-a
răspuns. Dar sunt și întrebări
la care nu s-a răspuns încă. 

Așa, ca o personală
și neobligatorie opinie, tre-
buie clarificate toate cele ce
sunt legate de criteriile ce
urmează să prezideze decizii
ulterioare.

Așadar, cine sunt cei
convocați să înnobileze 
cu reușita lor exemplară 
interioarele, bănuiesc
încăpătoare dar oricum prin
firea lucrurilor limitate, din
Panteonul Național? Ce
nume vor purta? Ce criterii

vor argumenta selecția? Dar
excluderile? Sub ce formă se
va conveni să apară sub
ochii noștri cel ales pentru
evlavioasa și durabila lacrimă
de recunoștință a nației în-
tregi? Până unde ne ducem
în trecut? Cât de aproape
venim cu efortul de pioasă
fixare pe eranul recunoștinței
veșnice? Se vor regăsi 
în Panteon oseminte ale
celor venerați?

În acest caz, ma în-
treb, se intenționează

răscolirea unor stări de lucru
gândite pentru veșnicie la
vremea lor? Mă gândesc la
acei fii ai neamului ce își duc
somnul de veci în necropole
de familie ori în incinte funer-
are sfințite prin prezența lor
acolo. Se va recurge la o
modalitate unitară, gen ceno-
taf? La reprezentarea prin
lucrări de sculptură? Va fi
preferată o metodă
combinată, dupa caz?

Oricum, va putea
servi, cu siguranță, exam-
inarea unor stări alotropice
cu faima prin alte locuri. La
Paris, exemplul cel mai
cunoscut unora dintre noi,
strânge alături rămășițe
pământești de personalități
selectate cu extremă
precauție, pentru a evita
demonetizări oricând posibile
– Voltaire, Moliere, Balzac și
tot așa. La Roma, acel
trunchi de con lăsat de-
scoperit sub cer gășește loc
doar pentru o mână de
celebrități. La Washington,
pe  colina Capitoliului în mon-
umentala clădire a Congre-
sului, vizitezi Hall of Fame.
Reprezentări sculpturale fig-
urative par a sta de vorbă,
apasați de celebritatea care i-
a adunat alături. Mai pot fi
date și alte exemple. 

Rămâne de inven-
tariat, observat și tras con-
cluzii. Cei îndrituiți au a se
lămuri. 

●

La fel de departe de noi…La fel de departe de noi…

Cezar
A. Mihalache

DDeşi ameninţarea
inundaţiilor nu era de ignorat
într-o ţară înecată la propriu în
acele clipe sub nemărginirea
zăpezilor prăvălite din cerurile
furioase, grija noului premier
era aceea de a întruni, nu un
comandament pentru lupta cu
posibilele calamităţi ce se
întrezăreau de sub primele raze
de soare, devenite din
străfulgerări ale speranţei lăncii
de disperare, ci un „dispecerat
fiscal”. Un comandament de
urgenţă pentru aducerea la
bugete a banilor negrii şi
cenuşii pe care nici unul dintre
guvernele anterioare nu a reuşit
să-i îndrepte dinspre arhi-
cunoscuta, şi ca dimensiune şi
ca mecanism de funcţionare,
zonă evazionistă spre ali-
mentarea bugetelor ţării.

Da, era nevoie de o
asemenea atitudine
intransigentă încă din primele
zile de mandat! În primul rând,
pentru a da un mesaj clar
ţintelor vizate. Dar a comanda
astfel de acţiuni într-un moment
în care ţara avea alte priorităţi
este totuşi parcă mult prea
mult.

E drept, în acest fel,
Mihai Răzvan Ungureanu a
pozat în noul clişeu pregătit

electoratului. Premierul hotărât,
intrasingent, rece…. Mult prea
rece însă. Pentru că, a „lupta”
cu evaziunea fiscală când pe
sub ochii noştri se derulau
dramele semenilor captivi
zăpezii şi statului indiferent, nu
neputincios, au dezvăluit, voit
ori nu, imaginea unui personaj
şi mai puţin impresionabil ca
predecesorul său în faţa
suferinţei celorlalţi.

Un premier ce nu a
părut emoţionat de dramele
umane din mijlocul munţilor de
zăpadă şi pe care nu l-a intere-
sat dramatica povară a creşterii
preţurilor la alimente de după
„dezgheţ”.

Un premier care nu a
dat cu pumnul în masă pentru a
asigura o brumă de căldură în
apartamentele miilor de oameni
din Mangalia, victime îngheţate
în case din cauza mizeriei
politice servite drept complot al
unui partid sau altuia, şi nici nu
s-a înfuriat în faţa tupeului
afişat de politichia maghiară. 

Acea pelagră care,
deşi dispunea în judeţele pe
care le controlează de mi-
jloacele tehnice de intervenţie,
şi-a ferecat în depozite
maşinăriile până la trecerea
urgiei. Apoi, într-un mesaj al
dispreţului, le-a epatat în piaţa
publică să vadă întreaga ţară
cât de grijulie este potârnichea
maghiară faţă de cuibul său în

comparaţie cu statul român
amorf în relaţia lui cu nevoile
cetăţenilor.

Mai mult, pe cât de
abitir muşca viscolul din ţară,
pe atât de încrâncenat se
dovedea premierul în comanda
dată Fiscului de a umple
puşculiţa bugetară. De a înn-
oda banii rezultaţi din stârpirea
(parțială, nu pe de-a întregul!) a
evaziunii fiscale în sacul din
care ar urma să fie asigurată
funcţionarea structurilor guver-
namentale, nu acoperirea
nevoilor noastre (căci, nu tre-
buie să ne facem iluzii despre
felul în care vor fi alocaţi banii
care vor fi recuperaţi din zona
cenuşie a despuiatei noastre
economii de piaţă). Şi la fel de
încrâncenat era şi de gândul
banilor de la FMI, grija 
premierului nefiind aceea de a
creea coridoare de
aprovizionare printre munţii de
zăpadă pentru cei aflaţi în
situaţii disperate, ci pârtii de
supuşenie pentru aducerea cât
mai grabnică a lui Jeffrey
Franks la Bucureşti.

Şi este trist… Căci,
dacă Emil Boc a fost coşasul
unei naţiunii, prin astfel de
acţiuni, Mihai Răzvan Ungure-
anu riscă să îl întruchipeze
chiar pe cel ce ne traversează
apa despărţirii definitive.

●
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Delatori, ghiocei şi scrisul pe toacăDelatori, ghiocei şi scrisul pe toacă

Aurel Brumă

MMitologiile, dincolo
de paginile imuabile ori greu
corodabile prin informaţii de
ultimă oră, au uşile larg de-
schise adăugirii parabolice
ori celor de exces prin moft.
Iar toate acestea sunt un
preludiu, o adnotare pe o lu-
crare abia primită: Mono-
grafia comunei Prisăcani,
judeţul Iaşi. Dincolo de val-
oarea arhivistică, jurnalistică
a cărţii, descopăr un per-
sonaj, şoferul fostului
preşedinte de CAP, tipul
care a făcut revoluţia din ′89
la Prisăcani demolând tot ce
se putea demola din averea
imobiliară a pălmaşilor, pro-
prietari transformaţi de com-
munism în membri
cooperatori.

Şi zic oamenii de
acolo adevăruri ciudate dar
confirmate de realitate, că
tocmai individul cu amoc la
desmembrări şi ceilalţi

“justiţiari”  de-a lelea, acu-
mulând blestemele celor
deposedaţi de drepturile cu-
venite (sediu, grajduri,
maşini agricole, sistem de
irigaţii) au cam început să
dea în lingoarea bolilor fără
capăt, să dea colţul. Că,
vezi Doamne, cam târziu
au înţeles ţăranii de acolo
că anarhiştii aceia, benefi-
ciari din plin ai vechii pe-
rioade, tocmai ăia le-au
spulberat şi bruma de
avere, le-au stat cu mâinile
adânc băgate în buzunare,
parcă anunţând cohorta
celorlalţi şpăgari cu sclivici,
demolatorii politici ai averii
ţării. Iar cetăţenii de acolo,
cei care , în risipa de atunci,
au luat şi ei câte ceva,
fărâmituri, aprind cele mai
multe lumânări la slujbele
de duminică rugându-se de
iertare că s-au însărăcit  în
sărăcia lor, că stau şi se uită
ca proştii la propriul pământ
pe care n-au cu ce să-l lu-
creze: maşini şi forţa

biologică. Şi vorbesc şi
povestesc despre rarele co-
mune unde ceapiştii au
rămas uniţi în avere, au re-
fuzat dizolvarea tembel
legalizată de frontiştii de

zeama ciorii şi, spun ei, sunt
înghesuiţi de cererile altor
mici proprietari ca să-i
primească în devălmăşia
binelui lor.   De ce la aceia
s-a putut, la ei nu. 

Şi adaugă pe toaca
bisericii comunale, memorie
recuperativă, numele
zâmbăreţilor cu sclivici
politic şi nesimţită aşteptare
de la recunoştinţa  mătuită a
celor atinşi de scleroză.

În mişcarea a doua,

ca să nu părăsesc geografia
locului, citesc şi mă crucesc,
parabola delaţiunii. 

Pe cineva  l-a deran-
jat până peste poate că pri-
marul din Prisăcani tot face
proiecte, ba le şi pune în
operă, (mult sau puţin –
asta vor decide viitorii
memorialişti locali) şi pac la
războiu, la agenţia
cagulaţilor. Că, zicea ce
scria anonimul  delator, ăsta
, primarul deci, face
alchimie cu banii europeni,
îşi face adăpost anti-atomic
printre borcanele cu
murături din beci, şi aia, şi
cealaltă. Cine ce-a citit şi
cum a citit, uite-aşa, în plină
zi s-au proptit cagulaţii de
uşa primarului, singurii posi-
bili terorişi luaţi în vizorul
puştilor fiind soţia edilului şi
un prunc. În toată
gospodăria aceea
dezmembrată bucată cu
bucată nu au găsit nimic,
aşa spune lumea, oamenii
şi câte un jurnalist, totul

părând să rămână fără par-
don sau ceva de felul ăsta.
Fiind mai greu de aflat dela-
torul, că ipochimenul/ipochi-
menii beneficiază, se pare,
de protecţie/imunitate, oa-
menii comunei strâng bănuţi
să mai cumpere o toacă la
biserică, că nu mai au pe ce
să scrie blestemele. Şi mă
întreb şi eu, de fraier ce
sunt, cine o fi anonimul de-
lator ascuns sub semnătura
de pe hârtiile obligatoriu ex-
istente la DNA ?! Nu s-ar cu-
veni să fie predat justiţiei, ca
demers obligatoriu de com-
pletare a speţei sau, măcar,
să fie oferit justiţiei comu-
nitare conform dreptului şi
canoanelor străvechi? Sau,
pur şi simplu, cum ghioceii
sub prima zăpadă, a în-
ceput deja campania
electorală ?

●

Time-out duminical…Time-out duminical…

Matei 
Mircioane

AAm citit şi recitit două
definiţii, aparent amuzante,
ale democraţiei şi dictaturii:
„Democraţia este sistemul
politic care îţi permite să strigi
că trăieşti în dictatură” şi „Dic-
tatura este sistemul politic
care te obligă 
să susţii că trăieşti 
în democraţie”. 

Conform acestor
definiţii, în România trăim,
totuşi, într-o democraţie. Ca
toate democraţiile, şi aceasta
este departe de a fi perfectă,
însă cu ceva şanse de
perfecţionare. Personal,
susţin că există şanse de
perfecţionare, de când am
văzut că românii ştiu să
protesteze, ca orice popor
care îşi face o imagine de-
spre felul în care doreşte să
trăiască.

Aceasta este o bilă
albă la adresa poporului. Tre-
buie să recunosc că am o bilă
albă şi pentru Putere, pentru
felul în care a reacţionat la
proteste. Cu declaraţii, mai
mult sau mai puţin in-
teligente, dar fără să intervină
în forţă când demonstraţiile
au fost paşnice.

Ne place sau nu, am
văzut, de-a lungul istoriei, că
cele mai importante ajustări
ale democraţiei s-au făcut în
urma unor manifestaţii în
stradă. Dacă manifestaţiile
sunt masive, indiferent dacă
mesajul lor este coerent sau
fără o ţintă precisă, înseamnă
că ceva trebuie schimbat în
sistem. Manifestaţiile de
stradă din România, de la
acest început de an, au fost
destul de importante încât să

ducă la căderea Guvernului.
În prezent, însă, la început de
primăvară, dimensiunea
manifestaţiilor a scăzut şi
sondajele indică preocuparea
populaţiei de a interveni prin
vot pentru reechilibrarea
situaţiei. Oamenii se arată
interesaţi de politică şi se
exprimă. Unii sunt revoltaţi,
alţii nemulţumiţi, alţii
interesaţi, pur şi simplu, de
impunerea la conducerea

ţării a unor partide şi
personalităţi după chipul,
asemănarea şi imaginaţia lor.

Am mai spus-o: deja
de câteva săptămâni, mingea
se află în teren politic. De-
acum, politicienii s-au retras
prin cabinete, pe la întruniri
mai mult sau mai puţin pub-
lice, fac şi desfac alianţe pen-
tru a câştiga simpatia şi votul
alegătorilor. Acesta este
jocul, şi altul nu avem la
îndemână. Democraţia pre-
supune din start că nu avem
oameni providenţiali, că nu
avem profeţi sau iluminaţi,
care să fie instalaţi pe viaţă la
cârma ţării, pentru că ei ştiu
exact ce este de făcut. Avem

la dispoziţie oameni
imperfecţi, unii sunt mai
inteligenţi, alţii prostănaci,
unii oneşti, alţii ticăloşi, unii
habotnici, alţii agnostici. Mai
devreme sau mai târziu ne
vor dezamăgi, fiindcă, asta
este sigur, nu vor acţiona în
deplină concordanţă cu
convingerile noastre şi, nu-i
aşa (?), noi suntem poporul. 

Evident, vom dori să-
i schimbăm şi pe aceştia. De

aceea aş propune să nu ne
înverşunăm prea tare. Teo-
retic, este posibil să fim mai
relaxaţi, dacă nu ne-ar presa
facturile, foamea, bolile. 

Totuşi, de regulă, fac-
turile nu se plătesc duminica,
pentru masa de duminică
sper că avem cu toţii ceva
pus deoparte pentru o zupă
şi un cartof, iar farmaciile ma-
joritatea sunt închise.
Propun, dacă se poate, să ne
înverşunăm de luni încolo.

●

Săpând în adâncul istoriei…Săpând în adâncul istoriei…

Nicolae Balint

SSala Senatului
Universităţii „Petru Maior”
(UPM) din Târgu Mureş a
găzduit un eveniment de
excepție, emoționant și în
același timp de înaltă spiritu-
alitate, dedicat aniversării a
80 de ani de viață ai dr. Ioan
Ranca, apreciat arhivist, is-
toric și cercetător mureșean,
fost director al Arhivelor
Statului Mureș. Alocuțiunile
rostite cu această ocazie, în
prezența unui numeros au-
ditoriu venit și din alte județe
ale țării – Covasna, Harghita
și Alba – au fost însoțite și
de lansarea volumului ”Ioan
Ranca – arhivist și istoric la
80 de ani”, o lucrare apărută
la Editura EUROCARPAT-
ICA din Sfântu Gheorghe,
prin bunele oficii ale Centru-
lui European Harghita, Cov-
asna și Mureș. Prezentarea
volumului, a fost realizată de
prof. univ.dr. Cornel Sig-
mirean, dr. Ioan Lăcătușu și
prof. dr. Liviu Boar.

În deschiderea
evenimentului, prof.univ.dr.
Cornel Sigmirean, cadru di-
dactic la UPM din Târgu-
Mureș, a apreciat respectul
de care se bucură dr. Ioan
Ranca atât în lumea
academică, cât și în afara ei.
”Această sală reunește
astăzi, a declarat Sigmirean,
istorici, oameni de cultură,
economiști, juriști, ingineri,
într-un cuvânt oameni cu di-
verse profesii și preocupări,
dar care au venit cu toții să-
i aducă un omagiu istoricului
și arhivistului Ioan Ranca.
Domniile lor, dar și

dumneavoastră, toți cei de
față, sunteți o dovadă vie a
respectului și aprecierii bine-
meritate de care se bucură
cel pe care avem cinstea și
onoarea de a-l omagia.” În
aceeași notă de apreciere s-
a înscris și alocuțiunea prof.
dr. Liviu Boar, directorul Ser-
viciului Județean Mureș al
Arhivelor Naționale
(SJMAN), care a declarat:
”În urmă cu cinci ani, tot aici,
în această sală, îl
sărbătoream pe Ioan Ranca,
la împlinirea a 75 de ani.
Iată-ne din nou împreună,
cu multă bucurie și la îm-
plinirea a 80 de ani de către
domnul Ranca, omul care
continuă să fie – prin
cercetările și scrisul său – o
prezență vie și activă în
viața cetății.” Dr. Ioan
Lăcătușu, fost director al
Arhivelor Statului Covasna a
ținut să arate faptul că ”Din-
colo de sentimentele mele
de aleasă prețuire pentru cel
omagiat azi, îmi revine cin-
stea de a mă face și
mesagerul cuvintelor calde,
de înaltă apreciere din
partea Î.P.S. Ioan Selejan,
arhiepiscop al Covasnei și
Harghitei. Referindu-se la
Ioan Ranca, Î.P.S. spunea,
citez: Sunt în lume şi oa-
meni care n-au săpat în
adâncul pământului căutând
aur, ci au săpat cu multă
trudă în adâncul istoriei
căutând adevărul…”

Cuvinte de prețuire
pentru un OM și opera sa

●
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Impertinența maghiarăImpertinența maghiară

Claudiu 
Aiudeanu

PPersonajul Tihamer
Czika, semnează articolul
„Prejudecăţi maghiarofobe şi
adevărul despre ele”, pe care
l-am citit recent în ediţia on line
a „Condeiului ardelean”. 

Autorul nu face
altceva aici decât să acuze
românii de  antimaghiarism şi
de faptul că aceştia sunt tribu-
tari unor „prejudecăţi
maghiarofobe”. El „identifică” şi
un număr de „12 argumente”
sau „lozinci antimaghiare” din
România care, în opinia sa,
stau la baza aşa zisei
maghiarofobii româneşti. De
fapt, autorul se străduieşte viz-
ibil, dar fără nici un rezultat, să
„demonstreze adevărul”care ar
sta în apatele acestor lozinci
antimaghiare.

În primul rând, să
exprimăm noi un mare adevăr,
respectiv că românii nu sunt
maghiarofobi! O naţiune ca
românii de o toleranţă mult
excesivă, dusă de multe ori,
mai ales în ultimii 20 de ani,
până la limita maximă, nu
poate fi considerată, nici pe de-
parte, ca fiind maghiarofobă şi
nici  xenofobă în general. 

Niciodată, nimeni, nu
a condamnat incorpore minori-
tatea maghiară din România,
în schimb s-a luat poziţie faţă
de persoane, organizaţii,
asociaţii, uniuni, fundaţii,
diferite mişcări şi plutoane
civice, paramilitare sau politice,
autorităţi locale etc.,
aparţinând minoritarilor
maghiari, care au încălcat
Constituţia României şi
legislaţia română. Activitatea
lor se înscrie pe linia
segregaţionismului neo-
rezivizionist şi revanşard
maghiar, cu ţinta precisă de a
realiza autonomia teritorială pe
criterii etnice şi care, astfel,
atentează la integritatea
teritorială a României. Ori
aceasta nu înseamnă
maghiarofobie! Şi încă ceva,
respectivul autor consideră, din
capul locului, că: ”Istorie
obiectivă nu există de nici o
parte. În general cred că
discuţiile despre istorie sunt
total contraproductive…”! 

De ce sunt contrapro-
ductive? Pentru că în disputa
istoriografică pe marginea
primordialităţii şi continuităţii
românilor în Transilvania
adevărul istoric este de partea
României nu al Ungariei? 

Deoarece acest
adevăr istoric deranjează
enorm şi anulează toate teori-
ile imigraţioniste-roesleriene,
sulzeriene, ederiene şi en-
geliene, pe care a fost
fundamentată, în general, doc-
trina hungarismului expansion-
ist şi, în principal, ideologia
revizionistă, extremistă, şovină
şi  revanşardă ungară şi
maghiară antiromânească? 

Pentru că absolut
toate dovezile istorice: arheo-
logice, numismatice, epi-
grafice, lingvistice, etnografice,
toponimice, documentare, in-
clusiv argumentele de logică

istorică etc., ne dau nouă
românilor dreptate? În ceea ce
priveşte obiectivitatea istoriei
aceasta lipseşte „părţii
maghiare”! Cu siguranţă şi
pentru că prin unele aşa zise
„tratate de istorie”, şi nu numai,
concepute şi  fabricate în labo-
ratoarele de falsificare a istoriei
românilor de la Budapesta, Un-
garia a stârnit  ilaritate şi deza-
probare din partea a nu puţini
istorici din lume! Cum altfel,
când în tratatul de „Istorie al
Transilvaniei”, publicat în trei
volume, sub egida Academiei
Ungariei, în 1986, sub coor-
donarea ministrului culturii
ungar de atunci, istoria acestui
străvechi pământ românesc
este falsificată în mod
grosolan, iar momentele şi
etapele istorice considerate
contraproductive pentru Un-
garia sunt pur şi simplu omise,
şterse din timpul istoric în care
ele s-au petrecut în realitate!
Istorie obiectivă există dacă
există bune intenţii şi respecţi
legea de bază şi etica acestei
ştiinţe, anume să respecţi
adevărul şi numai adevărul! Is-
toria este ştiinţa adevărului. 

Oricum, prin afirmaţia
făcută, referitor la
argumentaţia istorică, autorul
s-a descalificat din start.

Să ne oprim numai
asupra a două dintre „lozincile
antimaghiare” pe care autorul
se străduieşte să le demon-
teze.

Prima „lozincă
antimaghiară” la care face
referire Tihamer Czika, este:
„Ungurii vor să ne ia Ardealul”.
Unele dintre argumentaţiile
aduse sunt total hilare: „…cu
privire la Ungaria ca stat tre-
buie ştiut că acesta nu şi-a
manifestat oficial niciodată in-
teresul…pentru re-anexarea
Transilvaniei după anul 1947”.

Cu o abilitate
şmecherească autorul vrea să
ne facă să luăm ca punct de
plecare, în argumentaţia sa,
anul 1947 şi astfel să uităm,
spre exemplu, de perioada ce
a urmat imediat Marii Unirii a
Transilvaniei cu România de la
1918. Dar tocmai la acest mo-
ment, imediat după Tratatul de
la Trianon (1920), a apărut
enunţul „ungurii vor să ne ia
Ardealul”, ca urmare a
radicalizării acţiunilor anti-Tri-
anon, revizioniste şi extremist-
revanşarde antiromâneşti
iniţiate la nivel de stat de Un-
garia. Iar ocuparea Transil-
vaniei de nord-vest, la 1940,
de Ungaria horthystă, consti-
tuie o dovadă că „lozinca”: „un-
gurii vor să ne ia Ardealul”
avea acoperire obiectivă în re-
alitate. De altfel, lozinca
respectivă nu are aproape
nimic în comun cu perioada
ulterioară anului 1947, ea fiind
caracteristică perioadei
cuprinse între anii 1918 –
1944. Utilizarea ei sporadică,
după 1947 şi  în prezent, nu se
referă la Ungaria, fiind la
mintea oricui că aceasta nu
putea şi nu poate să emită
niciodată ca stat, oficial,
pretenţii de anexare a Transil-
vaniei, ci este destinată indi-
vizilor şi organizaţiilor

extremiste din rândul etnicilor
maghiari din România, dar şi al
celor din Ungaria care
acţionează în scopul realizării
autonomiei teritoriale pe criterii
etnice maghiare, activitate ce
atentează la integritatea
teritorială a României. 

Legat de acest aspect,
îi amintim autorului articolului
faptul că chiar şi după anul
1947 au existat oficiali ai statu-
lui ungar care au făcut afirmaţii
antiromâneşti care vizau seg-
regarea statului român şi care,
pe bună dreptate, i-au determi-
nat pe români să considere că
„ungurii vor să ne ia Ardealul”.
Iată doar câteva dintre aces-
tea: 1966, Janos Kadar,
numărul 1 poitic al Ungariei,
spuea că „Tratatul de pace de
la Trianon a fost un dictat im-
perialist care a dezmembrat
Ungaria, acordând Transilva-
nia României”, în anul 1975,
acelaşi Janos Kadar afirma că
„s-a făcut o nedreptate Un-
gariei prin Tratatul de pace de
la Trianon”. Mai aproape de noi
în timp, în anul 2011, Vona
Gabor, preşedintele Parlamen-
tului Ungariei, asigura pe
autonomiştii separatişti secui şi
maghiari din România că
”obţinerea autonomiei teritori-
ale a ţinutului secuiesc va avea
întreg sprijinul din partea Un-
gariei”, iar Semjen Zsold, vi-
cepremier al Guvernului
Ungariei, asigura şi incita, la
rândul său, etnicii secui şi
maghiari prin afirmaţia: „noi
sprijinim dezideratul obţinerii
autonomiei în zonele locuite de
maghiari…iar în ţinutul secui-
esc să se acorde autonomie
teritorială”. În prezent, enunţul
„ungurii vor să ne ia Ardealul”
a căpătat o altă conotaţie, în
sensul că cei care îl exprimă
nu se referă la Transilvania în
integralitatea sa, ci la intenţiile
de autonomizare teritorială
maghiară a unor zone ale
acesteia şi plasarea ulterioară
a lor pe orbita intereselor gen-
erale ale Ungariei. În acest
context, nici afirmaţia autorului
articolului potrivit căreia „Nu
există în momentul de faţă nici
un partid parlamentar în Un-
garia care ar revendica Tran-
silvania…” nu stă în picioare. 

Aceasta pentru că par-
tidul Jobbik este partid în Par-
lamentul Ungariei, iar liderul
acestuia, Vona Gabor, a făcut
afirmaţii pro-autonomist terito-
riale pe criterii etnice maghiare
şi secuieşti (vezi cele arătate
mai sus)!

Probabil, bazându- se
pe credulitatea noastră ni se
mai serveşte un motiv pentru
care românii nu ar trebui să se
îngrijoreze: „…marea majori-
tate a maghiarilor din Româ-
nia, de asemenea, nu se
gândesc deloc la schimbarea
graniţelor actuale. Simpatia
pentru Ungaria în ultimii ani a
scăzut destul de mult, ea nefi-
ind prea mare nici înainte. Ma-
joritatea maghiarilor din
România sunt conştienţi de
faptul că au probabil mai multe
în comun cu vecinul român din
Cluj decât cu un maghiar din
Veszprem…” Bineînţeles că et-
nicii maghiari şi secui din

România ne se gândesc la
schimbarea graniţelor actuale,
dar aceasta numai pentru 
că sistemul tratatelor
internaţionale de după cel De-
al II-lea Război Mondial nu per-
mite aşa ceva!  Ca atare,
motivul acesta nici nu trebuia
adus în discuţie. În ceea ce
priveşte „simpatia pentru Un-
garia…maghiarii din România
sunt conştienţi…”, să fim
serioşi, dar autorul articolului
chiar ne consideră şi ignoranţi?

Atunci cum în timpul
ocupaţiei horthyste din nord-
vestul Transilvaniei (1940-
1944) etnicii maghiari şi secui
s-au raliat trup şi suflet
admninistraţiei Ungariei hor-
thyste şi au săvârşit, împreună
cu aceasta, crimele şi barbari-
ile odioase asupra românilor şi
evreilor de aici? Atunci cum în
timpul evenimentelor din de-
cembrie 1989, etnicii maghiari
şi secui s-au dedat la atrocităţi,
monstruozităţi, crime şi
expulzări, din nou, faţă de
români (vezi Raportul Har-
Cov)? Atunci cum de azi, etnicii
maghiari şi secui, din Româ-
nia, doresc să se separe total,
din toate punctele de vedere,
inclusiv prin realizarea au-
tonomiei teritoriale, de românii
din această ţară? Atunci de ce
simbolurile naţionale ale statu-
lui român sunt batjocorite în
zonele locuite majoritar de et-
nicii maghiari şi secui din Tran-
silvania? Şi dacă nu toţi dintre
ei sunt de acord cu acest lucru
de ce nici un etnic maghiar sau
secui nu a luat şi nu ia atitudine
pentru a apăra simbolurile
naţionale ale ţării în care s-au
născut, au trăit şi trăiesc
strămoşii lor şi ei? Toate
aceste realităţi, mai sunt însă
multe altele, nu dovedesc
deloc că, aşa cum susţine au-
torul articolului, „majoritatea
maghiarilor din România sunt
conştienţi de faptul că probabil
mai mult au în comun cu
vecinul român…”, din contră!
Iar chestia cu scăderea sim-
patiei etnicilor maghiari din
România faţă de Ungaria este
la fel o gogoriţă, fapt demon-
strat, fie şi numai, de
aglomeraţia înregistrată pentru
dobândirea cetăţeniei ungare
de către etnicii respectivi.

A doua „lozincă
antimaghiară” pe care o
menţionează autorul articolului
este: „Ungurii refuză să
vorbească româneşte”. El
încearcă să aducă „dovezi”
care să contrazică această
lozincă: „…sunt comunităţi,
poate microregiuni mai izolate
în Ţinutul secuiesc şi Partium,
unde omul de rând  are nevoie
să folosească limba română
rar, doar la şcoală la ora de
română, sau la vreun oficiu
judeţean unde întâlneşte un
funcţionar care nu vorbeşte
maghiara” sau „Problema este
în educaţie, o educaţie în cazul
căreia din păcate mândria
naţionalistă („cum să fie
româna învăţată ca limbă
străină în România?”) este mai
importantă ca eficacitatea”. În
primul rând, înainte ca autorul
articolului să ne dea nouă
românilor lecţii de cum ar tre-

bui sau nu să fie învăţată limba
română, vreau să-i amintesc
că în România nu există nici o
unitate administrativ-teritorială
cu denumirea de „ţinutul secui-
esc” sau „Parţium”, ca atare
era necesar să se refere la
judeţele Covasna, Harghita,
Mureş, Bihor, Satu Mare, Sălaj.

În ceea ce piveşte
cauzele pentru care maghiarii
din România nu vorbesc deloc
sau vorbesc satisfăcător limba
română nu există absolut nici
un motiv temeinic, nici
educaţional, nici moral , nici ju-
ridic sau de vreun alt fel pentru
a-l justifica. Faptul că trăieşti în
zone mai izolate şi compacte
maghiare sau secuieşti nu este
un impediment de a învăţa
limba română pentru că aceste
comunităţi nu trăiesc nici în
inima vreunei jungle, nici la
capătul lumii. Limba română se
poate învăţa în anii de şcoală,
totul este să şi vrei. Totul este
să renunţi la exclusivismul
etnic, la conservatorismul şi
izolarea etnică. Acest lucru
este însă de nerealizat în
condiţiile în care o minoritate,
nu neapărat cea maghiară,
acţionează ca tot ceea ce o
înconjoară, în afară de aerul pe
care îl inspiră, pentru că  dacă
ar putea şi pe acesta l-ar
revendica tot în limba maternă,
să existe numai în limba sa, iar
limba oficială să fie trecută pe
un plan secundar. Dacă ajungi
să schimbi şi numele unor
străzi cu denumiri ale unor
personalităţi culturale, de ex-
emplu, Mihai Eminescu, doar
pentru că este român şi sună
româneşte, mai este cazul să
ne punem întrebări pe acest
subiect? Un argument de bun
simţ şi logic îl mai aducem,
anume acela că absolut toate
celelalte minorităţi: germani,
saşi , şvabi, sârbi, turci, tătari,
lipoveni, ucrainieni, etc.,
vorbesc foarte bine limba
română, limba oficială a statu-
lui român!!! Limba română este
limba oficială a statului român
şi ea trebuie cunoscută de toţi
cetăţenii ei, indiferent de
naţionalitate! Acest lucru este
valabil în absolut toate statele
lumii, în ceea ce priveşte limba
oficială. Fără cunoaşterea lim-
bii oficiale a ţării în care trăieşti
în calitate de cetăţean, eşti
într-adevăr cetăţean de mâna
a II-a. Iar în ceea ce priveşte
UDMR, să  reţinem că acesta
este foarte preocupat pentru
obţinerea statutului de a doua
limbă oficială pentru limba
maghiară, pe lângă limba
română, în zonele cu minorităţi
maghiară şi secuiască. 

Reflectă cumva acest
lucru o dorinţă a maghiarilor de
a învăţa şi a vorbi limba
română? Nicidecum. Oricum
trebuie să dai dovadă de mult
subiectivism când  afirmi că
românii dau dovadă de „mân-
drie naţionalistă” pentru că nu
acceptă ca limba română,
limba oficială, să fie studiată în
şcoli ca limbă străină. Dar tre-
buie să ai şi  mult tupeu, ca în
pofida oricăror evidenţe, să
spui că românii sunt prizonierii
unor „prejudecăţi maghiaro-

fobe”.                                   ●
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Corupţia transpartinică a cadavrului portocaliuCorupţia transpartinică a cadavrului portocaliu

Cezar 
A. Mihalache

ÎÎntrunirea de la gu-
vern şi “prelucrarea” şefului
de la Fisc pentru a scoate la
lumină două miliarde de euro
din evaziunea fiscală, bani pe
care Emil Boc nu a reuşit să-
i procure în toţi anii lui de
mandat, era un semnal clar
că României i se pregăteşte
ceva. 

Era evident că sun-
tem iarăşi pe marginea unei
prăpastii, săpate de colţii tot
mai ascuţiţi ai corupţiei şi
birocraţiei, nu mioritice, ci de-
a dreptul cavernoase. Numai
că, de data aceasta, nici
măcar soluţia unui împrumut
de la FMI ori Banca Mondială
nu mai era viabil. Guvernul
era mult prea proaspăt, Jef-
frey Franks mult prea de-
parte, iar scrisorile de
“reacreditare”, dinspre noi
către puşculiţa unchiului
Sam, trebuiau mai întâi rene-
gociate.

Soluţia imediată era
dară punerea la muncă a
“reginei”. Scoaterea ei din
confortul cotidian, birocratic şi
financiar, şi forţarea instru-
mentului fiscal pentru procu-
rarea de bani. Din cartofi,
ouă, flori, papuci, sticle şi
ţigări netimbrate, cetăţenii
româneşti de acoperire a
transfugilor moldoveni şi nu
numai… “Regina” era somată
să-şi pună subordonaţi la
muncă pentru a face rost în

două luni de banii necesari
depăşirii unei posibile situaţii
de colaps.

O situaţie cu atât mai
dramatică cu cât nu este ur-
marea unei crize a fondurilor
europene, ci a propriei noas-
tre alunecări pe panta minci-
unilor guvernamentale. Nu
Europa avea probleme în a
ne asigura banii necesari, ci
noi, captivi unei neseriozităţii
transpartinice şi transguver-
namentale (transmisă de la
ministrul social-democrat,
Puwak, la cel portocaliu,
Păcintă ori Botiş) am reuşit
să generăm imaginea unei
hoţii generalizate.

Dacă ar fi fost vorba
de nepricepere, de lipsa voită
de implicare ori de prostie
sadea, am mai fi avut poate o
şansă… Dar când Europa a
fost pusă în faţa atâtor situaţii
“pur româneşti”, de la hoţii
grosolane la deturnări prin in-
termediul afacerilor de fami-
lie, de partid, de clică,
răbdarea s-a sfârşit.

Şi a urmat inevitabila
suspendare de fonduri… Una
cu urmări previzibile pentru
un guvern care, dacă nu va
procura banii necesari
acoperirii acestei
„decopertări” făcută de Eu-
ropa, nu va avea probleme
doar în gestionarea
financiară a lucrurilor. Pentru
că sunt zeci de firme impli-
cate. Şi nu este vorba doar
de salariaţii care ar putea ieşi
de pe piaţa muncii, ci şi de in-
vestitorii care au plătit din
propriul buzunar sau au anta-

mat împrumuturi bancare
pentru demararea afacerilor
şi care acum aşteaptă decon-
tarea facturilor. Şi ei, şi
băncile la care la rândul lor
sunt datori vânduţi…

Or, în lipsa fondurilor
europene, guvernul va trebui

să facă rost de bani pentru a
acoperi măcar în parte
aceste plăţi. De la bugetele
de stat este imposibil, fiind la
limită… Ne-am putea târî din
nou în genunchi în faţa lui
Jeffrey Franks. Numai că,
orice i-am promite unchiului
Sam, cu oricât aur şi uraniu i-
am polei bursele, oricâţi
munţi am desţeleni noi la
Roşia Montana pentru a face
loc exploatărilor, tot nu avem
prea multe şanse. Propriile
minciuni în raportarea datelor
economice se întorc acum
împotriva noastră. Iar ceea

ce acum un an era un reproş
discret al Europei a devenit o
acuzaţie generalizată,
aruncată făţiş în obrazul
României.

O tăiere de fonduri
care ne doare şi pentru că a
fost aplicată chiar în ziua în

care Greciei tocmai i se
aproba un nou suport finan-
ciar. Ei erau împrumutaţi,
nouă ni se comunica sec sus-
pendarea plăţilor. A unor plăţi
acoperite practic din propriile
cotizaţii date la UE. Căci în
nici unul dintre anii de după
aderare nu am reuşit să în-
toarcem măcar o zecime din
banii pe care i-am achitat
pentru scumpa tichie de
mărgăritar a integrării.

Din păcate, deşi erau
conştienţi de gravitatea lu-
crurilor, guvernanţii au
tăcut…

Ştiau că minciuna şi-
a scurtat picioarele până
acolo încât a rămas priponită
chiar în gardul Europei, dar
nu au luat nici o măsură. Nu
s-a încercat o reparare a lu-
crurilor în relaţia cu Europa,
chiar dacă ei erau vinovaţii
principali (poate de aceea, ul-
terior, premierul Ungureanu
nu a protestat nici măcar for-
mal faţă de felul în care ne au
fost retezate rând pe rând
finanţările care ne ţineau
practic în viaţă), ci s-a
acţionat… româneşte. Elec-
toral, printr-o distanţare faţă
de vinovăţiile cât se poate
clare, inclusiv prin schim-
barea echipei de la Palatul
Victoria. Deşi, în mod evi-
dent, atâta timp cât ministrul
direct responsabil pentru
(ne)accesarea fondurile eu-
ropene nu a fost dat afară,
guvernul şi-a asumat practic
responsabilitatea pentru nea-
junsurile fostului executiv.

Democrat-liberalii au
încercat să se spele pe mâini
de responsbilități prin clasica
tehnică de „comunicare” a
cioclului portocaliu. Şi poate
că, electoral, mai ales după
ce va fi fost schimbată sigla şi
culoarea formaţiunii, se va în-
registra un plus.

Pentru Europa, însă,
cadavrul portocaliu este de-
parte de a fi fost îngropat.

●

Ungureanu şi UDMRUngureanu şi UDMR

Ioan
Mugur-Țopolinițchi

UUngureanu, prim-
ministru al României,
menţine sinecura pentru
Vilmoş Lukacs. Udemeristul,
consilier judeţean în judeţul
Harghita, era şi directorul
general al Administraţiei
Naţionale a Îmbunătăţirilor
Funciare (ANIF) şi pe cale de
consecinţă incompatibil cu
funcţia în care a fost numit.

În loc să-l trimită
acasă să-şi vadă de consiliul
în care a fost ales, Ungure-
anu îl mută la Comisia
Naţională de Acreditare a
Spitalelor. 

După cum se
observă responsabili pentru
sănătatea românilor sunt
udemeriştii. Ministrul sănătăţii
e udemeristul Ladislau Ritli
iar şeful instituţiei care
acreditează spitalele din
România e alt udemerist, in-
compatibil, Vilmoş Lukacs.  

S-au terminat
specialiştii români în
sănătate? 

Bineînţeles că nu 
dar această, chipurile
democraţie, ni-i scoate din
actul de decizie pentru
sănătatea neamului româ-

nesc. E firesc ca pentru
sănătatea naţiunii române să
decidă membrii unei
minorităţi? 

Poate fi considerat şi
un act de cedare de suveran-
itate dacă alte naţii se ocupă

de sănătatea noastră, în loc
să ne ocupăm noi de
sănătatea minorităţilor? 

Ce garanţii avem, că
membrii unei uniuni culturale
a ungurizaţilor din ţară – isto-
ria ne dezvăluie că maghiarii
sunt românii, rutenii, sârbii,
slovacii, evreii, saşii, croaţii,
germanii, ucrainenii şi alte
neamuri, ungurizaţi după
manualul de deznaţionalizare
şi ungurizare al lui Simon
Telkeş – care şi în statut are
ca obiectiv autonomia
teritorială pe criterii etnice
faţă de România, are intenţii
bune? 

Nici una! Singurul
motiv este menţinerea la put-

ere a coaliţiei. Ce irespons-
abili guvernanţi avem!

Neamul românesc iar
este singur, condus de alţii
care acţionează pentru
pieirea lui! După periada
fanariotă iată că azi avem
parte de perioada marilor pa-
troni transnaţionali. 

Reprezentanţii lor în
conducerea statului român
nu fac altceva decât să ne
spolize, să ne aducă la o în-
robire din ce în ce mai mare
faţă de firmele lor şi de
băncile lor.

Nu am văzut nici un
semn că noul prim-ministru ar
avea vreo dorinţă să salveze
neamul românesc. Să dea 

Dumnezeu să fiu eu
orbul!

● 

Câte sunt fețele-fesele lui Filatușescu?Câte sunt fețele-fesele lui Filatușescu?

Traian Vasilcău

AAflu fără nici o bucurie pldm-istă că Primul vostru
ministru, Filatușescu, l-a respins din start pe candidatul la
președinția R. Moldova, dl Vasile Nedelciuc, propus de PL.
Sunt fără de partid, în concluzie, nu sunt fan nici Pl, dar prin
această  atitudine lipsită de orice bun-simț, neExcelența Sa,
Filatușescu, a demonstrat că poate scuipa cu vârf și îndesat
pe orice și Oricine, indiferent cât de doct, cultivat și Vertical
este acesta din urmă! Lucru clar: Filatușescu ar vrea un
președinte de buzunar, docil, aservit Lui, fără păreri proprii
și… cu urechi mari, deci… un Clă-pă-ug!

Adică un fel de streleț.
Un soi de gh. ciobanu, un t. deliu, cel mult.
Aflați, dacă nu știați, că dl Nedelciuc, pe care nu-l cunosc
personal, n-are nici una din aceste… valori esențiale
filatușești. Și tocmai din această cauză  Filatușescu s-a spe-
riat de propunerea lui Ghimpu ca de… Plahotniuc!

Pentru că dl Nedelciuc are ceea ce n-au Toți liderii
noștri, puși într-o singură teacă. N-au CA-RAC-TER!!!
Iar despre ăștea invincibilul Eminescu a scris următoarele:
„Talente multe-caractere puține”. Și doar de frica detronării
Imoralității Sale din postul de unic țar al guberniei,
Filatușescu i-a poruncit deputatului Deliu (la care vom
reveni) să pregătească de urgență un proiect de lege cu
privire la deținerea pe viitor de către El a celor trei funcții-
cheie de președinte al Moldovei de Est.

Astfel mîine, la ora cinci dimineața, vă  veți  trezi ca
dintr-un coșmar, aflînd că președintele Consiliului de miniștri,
președintele Parlamentului și președintele Statului-jucărie
din slipii înverziți și  proFund liberal-democrați sunt, de fapt,
unul singur: Vladimir Ilici  Filatușescu.

Cel cu atîtea fețe-fese politic ascunse, câte nici nu

bănuiți… ●


