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Cezar
A. Mihalache

RRecentele declaraţii
ale ambasadorului Ungariei, în
care acesta făcea fără pic de
jenă propagandă înfiinţării unei
autonomii maghiare, insistând
pe necesitatea schimbării op-
ticii şi a mentalităţii românilor
majoritari pentru a privi mai
„relaxaţi” chestiunea unei au-
tonomii pe care doar noi o
înţelegem greşit (!), ea nefiind,
după spusele acestui oficial
ungur, un factor de segregare,
ci, dimpotrivă, un adevărat liant
(uitând să precizeze că nu este
vorba de un „liant” între românii
majoritari şi etnicii maghiari, 
ci, poate, între etnicii de aici şi
cei dintr-o altă zonă
„autonomizată”), ar fi trebuit să
producă o reacţie imediată la
nivelul ministerului nostru de
externe. Iar o chemare a am-
basadorului la minister pentru a
da explicaţii pentru aceste
afirmaţii, prin funcția
diplomatică ocupată cuvintele
acestuia exprimând practic
poziții oficiale ale Budapestei,
era o prioritate de nivel zero.
Mai ales că nici din Ungaria nu
a venit vreun semnal de
distanţare față de ideile radical-
revizioniste ale unui ambasador
aflat la post într-o ţară
europeană. Ceea ce înseamnă
că, deloc întâmplător, punctele
de vedere sunt similare dincolo
de simpla coincidență.

De fapt, se poate
spune că ambasadorul de la
Bucureşti a fost folosit ca vârf
de lance al unei repoziţionării a
Budapestei faţă de problema
„stringentă” a etnicilor maghiari
din bazinul carpatic, cu numai
câteva zile înainte un parla-
mentar ungur lansând câteva
avertismente cel puţin
neruşinate. 

Astfel, acesta vorbea
de o adevărată revizuire a lo-
gisticii şi strategiilor de acţiune
ale Ungariei pentru a asigura o
individualizare precisă a
maghiarilor care, în toate ţările
europene unde sunt prezenţi,
ar fi chipurile supuşi unor pro-
cese de asimilare!

În fapt, pe fundalul
schimbărilor care se produc în
Europa, şi care ar putea duce
în final chiar la destrămarea
Uniunii Europene, Budapesta
dă frâu liber tendinţelor re-
vizioniste, forţând crearea 
şi recunoaşterea unor spaţii
ilogice de identificare cultural-
teritorială (!) înainte ca zaruri-
le schimbărilor geostrategice,
gata să fie azvârlite separat în
fiecare ţară, după propriul in-
teres naţional (mai puţin în
România, unde guvernul pare
amorţit în faţa unei reacţiei tot

mai evidente de individualizare
a intereselor ţărilor membre în-
spre apărarea propriilor in-
terese) să fie aruncate.

Şi nu este o expunere
diplomatică haotică a Bu-
dapestei. Deja, fiecare ţară în-
cepe să se poziţioneze altfel
faţă de relaţia interes propriu
versus interes „comun” euro-
pean, iar pentru revizionişti mo-
mentul pare proprice pentru a
încerca, într-un ultim asalt, să
deseneze envclava maghiară
pe ruinele fostului imperiu aus-
tro-ungar, ca o ultimă parte spre
realizarea visului „Ungariei
Mari”.

Or, cum declaraţiile
făţiş în favoarea realizării unei
autonomii a Ardealului făcute
de un oficial al Statului Ungar

nu pot fi decuplate de „avertis-
mentul” dat de colegul lui par-
lamentar, explicaţiile am-
basadorului se impun cât mai
grabnic. Se va implica însă
ministrul nostru de externe, An-
drei Marga, în desfacerea iţelor
din această nouă obrăznicie
maghiară care, în oricare alt
stat european, ar fi explodat
deja ca o gravă imixtiune în
problemele interne? Va
reacţiona „externistul” Marga
într-un fel? Sau va „profita” de
faptul că pentru PSD acum sunt
mai importante captările pop-
uliste pe marginea mesajelor
electorale și va trece peste
acest „incident”

Pentru că, prins în jocul
unui populism desânţat, în care
dă „amnistii” bugetarilor care ar
fi trebuit să returneze o parte
din sporurile pe care le-au
primit incorect şi anunţă măriri
de salarii într-o complicitate tot
mai evidentă cu Banca
Naţională, Victor Ponta nu pare
să sesizeze problemele de o
altă natură decât cele cu final
electoral.

De altfel, dacă iniţial
părea că liderul PSD a fost
împins într-o capcană abilă
întinsă de Traian Băsescu şi
Mugur Isărescu, acea de a lăsa
cursul valutar să explodeze
pentru a face guvernarea USL
imposibilă, acum pare că a fost
vorba de cel puţin un „blat” între
Palatul Victoria şi Banca
Naţională. Care, neintervenind
sub justificarea unei marote
servite ori de câte ori Mugur
Isărescu nu vrea să dea
explicaţii, iar naratorul de servi-
ciu al BNR, Adrian Vasilescu,

nu este disponibil pentru a ne
asigura că benzina „nu va
ajunge niciodată la şase lei pe
litru” (!), lasă cursul valutar şi, în
consecinţă, preţul com-
bustibililor să o ia razna. Pentru
că un preţ mai mare la pompă
înseamnă o cotă mai mare de
taxe şi accize încasată la sacul
bugetar, adică tocmai acei bani
numai buni pentru a acoperi
creşterile de salarii şi a a umple
golurile lăsate de „amnistiile”
care, deşi nici măcar nu vor fi
resimţite ca o bunăstare de
către segmentele vizate, va
crea un balon inflaţionist ce va
afecta întreaga societate. Nu
acum, ci de la toamnă încolo,
aşa cum ne-a asigurat şi guver-
natorul dând explicaţii tehnico-
agricole pentru nivelul minim
istoric al inflaţiei de acum şi al
unei inevitabile explozii
inflaţioniste la toamnă, când, în
realitate, toate explicaţiile sunt
„tehnocrato”-electorale.

În asemenea condiţii,
eventuala lipsă de reacţie a gu-
vernului Ponta față de
mârşăviile pe care ni le
trânteşte acum ambasadorul
Ungariei, indiferent că este
supărat ori nu pe executivul
MRU, care a promis verde-n
codrul românesc după cât
poftea UDMR, dar a plecat fără
să rezolve toate „liniile” indi-
cate, nu poate fi nicidecum
privită ca o simplă „scăpare”.

P.S.:

Dacă este adevărat că
Andrei Marga s-a numărat
printre cei ce au generat ideea
înfiinţării unei linii educaţionale
„multiculturală”, în engleză și
germană, care a acoperit
jocurile pe linia maghiară, din
cauza căreia ar fi şi căzut în
dizgraţia intelectualilor pe plan
local, fiind „extras” din structura
politică zonală și adus „la cen-
tru” pentru a i se reabilita imag-
inea, atunci este de înţeles de
ce nu a fost numit ca ministru
acolo unde îi era locul. La min-
isterul Educaţie. I s-a alocat, în
schimb, Ministerul de Externe,
deşi ar fi trebuit ca „strategii”
guvernului de alternanţă să-şi
dea seama că tot se va ajunge
într-o situaţie delicată.
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Palilula...Palilula...

Viorel
Roman

FFilmul dadaist al lui
Silviu Purcărete este dedicat
comunismului, sistem con-
damnat și de papa Benedict
XVII la esec „ab ovo” pentru că
a decuplat societatea de Dum-
nezeu, munca de remunerarea
ei și sexualitatea de procreere.
În orasul fantomă Palilula pier-

dut în mijlocul câmpiei moldo-
valahe puterea este în mâna
secretarului organizației de
bază al Partidului Comunist,
liturghia este înlocuită cu lupta
pentru pace, iar fidelii poartă
smeriți ca icoanele mărețe
portretele idealizate ale lui
Nicolae și Elena Ceaușescu.

În Palilula despre
muncă sau remunerare ei nici
nu poate fi vorba, dupa cunos-
cuta lozinca „ei se fac că ne
plătesc, noi ne facem că
muncim”. Sexualitatea s-a
transformat într-o formă de a
depăși disperarea vegetală și
este decuplată în mod absolut
de procreere. Nașterea unui
copil ar pune sub semnul
întrebării întreaga construcție
absurdă. În această lume
suprarealistă, absurda, pe
care o știm de la Urmuz și
Ionesco, este repartizat tânărul
doctor Serafim, naiv cu o
scufiță roșie, într-un sanatoriu-
lazaret, clinică ginecologică
fără sens, decât acela de a
supraviețui într-o permanentă
izolare, bețieși orgie. Exact
ceea ce nu dorea tatăl doc-
torului, care credea că știința,
cultura, este noua religie mân-
tuitoare.

Aparent totul
funcționează: la cantină,
bucătărese imense nu
încetează să pregătească
mâncarea, administratorul se
ocupă de toate, vechea
aristrocrație are și ea un
reprezentat care știe să cânte
la pian și să bea, două farma-
ciste fac tot timpul un balet sin-
cron, cu Serafim se
împrietenește un coleg negru,
care se schimbă la față, se

face alb, țiganii întrețin atmos-
fera, la înmormantare sau la
sarbatoare, cu muzică
tradițională. Secretarul
organizației de bază se
gândește la binele tururor și la
al său. Toți sunt de fapt oameni
cumsecade, care se ajută între
ei, și fiecare își joacă rolul
banal oferit de societatea
comunistă morbidă. Absurdul
nu e nou la moldo-valahi, mai
ales în literatură, așa că din

perspectiva filmului el e bine
venit și ne deschide perspec-
tive nebănuite izvorâte 
parcă din Hieronimis Bosch și
est, din spiritualitatea
pravoslvanică sârbă, rusă.

Pentru a înțelege fil-
mul este utilă viziona-
rea concepției creatorilor
ortodocși, români, ruși și sârbi,
a dramei omului modern atât
de pregnant prinsă în Faust de
Goethe. Atât Purcărete cât și
regizorul rus Alexander
Sukurow au arătat occiden-
talilor în Faust-ul lor o viziune
care a entuziasmant și în ace-
lasi timp a speriat, pentru că
prăpastia dintre est și vest nu
numai în utilizarea unor viziuni
stranii, ci mai ales a
incompatibilității spirituale.

Arta regizorală a lui
Purcărete este deja atât de
recunoscută pe toate planurile,
că primul său film va avea cu
siguranță un succes mai mult
internațional, decât local.
Adevărul supără pe unii con-
temporani. Toți actorii –
George Mihăiță, Răzvan
Vasilescu, Constantin Chiriac,
Dimeny Aron, Mălăiele – sunt
cu toții la înălțime.

Renaște filmul auten-
tic românesc? Va contribui el,
alături de cel sârb și rusesc, în
a deschide ochi occidentului
asupra unei lumi traumatizate,
plină de talent?

●
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Curajul de a ne asuma şi părţile bune ale socialismului: Curajul de a ne asuma şi părţile bune ale socialismului: 
chestiunea minoritățilorchestiunea minorităților

Maria
Cobianu-Băcanu

TTema minorităţilor
naţionale din România a
constituit un obiect de cerc-
etare,  întâi, ca subiect de in-
teres personal, de o
fascinantă curiozitate şi
atractivitate ştiinţifică şi, ulte-
rior, ca proiecte de cercetare
de sine stătătoare în cadrul
Institutului de Sociologie al
Academiei Române. Temat-
ica fiind complexă a trebuit
să o abordez din multiple
perspective, antropologică,
sociologică, psihologică,
morală etc.

Când am trecut la
redactare, mi-am dat seama
că este şi foarte sensibilă,
delicată, pentru că atinge as-
pectele de fond ale naturii et-
nice a fiinţei umane,
definitorii pentru ea şi pentru
grupul din care face parte, la
care se adaugă factorul
politic sau de putere, care
fixează, în fapt, caracterul
relaţiilor dintre etnii: de dom-
inare a unui grup de către
altul sau de cooperare, de
înţelegere şi respect reci-
proc. Sensibilitatea decurge
şi din faptul că însuşi
cercetătorul este inevitabil
membru al unei părţi, al unui
grup etnic care intră în cerc-
etare şi, în virtutea acestui
fapt obiectiv, căruia nu i 
se poate sustrage, el trebuie
să păstreze întotdeauna
echilibrul între grupul căruia
îi aparţine şi cealaltă 
parte supusă studiului aflată
în contact. Această
echidistanţă i se impune ca
normă atât prin deontologia
profesională, cât şi prin spir-
itul moral intrinsec personal
pe care trebuie să-l posede.

În 2004, când cre-
deam că trăim într-o
perioadă de deplină
democraţie şi libertate de ex-
primare a rezultatelor
cercetărilor efectuate toată
viaţa mea profesională în
acelaşi institut, am avut 
şi experienţa cenzurii, chiar
din partea Redactorului şef
al revistei „Sociologie
Românească” a institutului,
care, dorindu-şi o atmosferă
comodă şi călduţă, mi-a in-
terzis afirmarea răspicată a
comentariilor pe tema
„Statutului de autonomie 
a Ţinutului Secuiesc”,
punându-mi verbal eticheta
de „extremistă”, deşi eram
singura cercetătoare din in-
stitut în deplină cunoaştere a
situaţiei românilor din Cov-
asna şi Harghita pe care o
studiam de 12 ani. 

Mai, mult, mi-a fost
interzisă şi recenzia la lu-
crarea, „Tendinţe de en-
clavizare a unui spaţiu

românesc – Covasna şi
Harghita”, Editura România
pur şi simplu, Bucureşti,
2004, de dr. Ioan Lăcătuşu,
cercetător şi lider cultural
local din Sf. Gheorghe,
judeţul Covasna, cel mai
pertinent analist al jocurilor
politice ale maghiarilor în
zonă pentru a-şi atinge
scopurile iredentiste. În loc
de acceptare, ambele texte
au fost respinse cu
notificaţia următoare: „Nu
publicăm materiale (nici re-
cenzii) cu asemenea
tematică! Nu intră în profilul
revistei şi nu corespunde

politicii noastre editoriale.
Autoarea se poate adresa
celorlalte reviste care
acceptă materialul”, 1
noiembrie 2004. Am fost
uimită. O revistă academică
să nu primească materiale
pe o problemă naţională atât
de stringentă şi de gravă!
Cui să te mai adresezi? 

Atunci, ne-am decis
să le includem în volumul de
faţă că aici şi îşi găsesc un
loc de frunte şi dobândesc şi
perenitate.

Sunt convinsă că
fenomenul cenzurii, în sub-
text, privea în principal două
aspecte: să nu relevăm as-
pecte negative ale compor-
tamentului liderilor maghiari
fie pentru că sunt în coaliţie
şi nu le „cade” bine  celor de
la putere, fie ca maghiarii
„sunt deranjaţi” şi ne vor face
auziţi în „toată lumea”.

În altă ordine de idei,
în institutul nostru, nici rele-
varea aspectelor pozitive ale
fostei societăţi socialiste nu
se bucură de obicei de
apreciere, de parcă am fi
trăit o viaţă întreagă fără să
cunoaştem o licărire de bine,
de bucurie, de omenie. 

Colegii, cadre didac-
tice universitare, cu un
pronunţat caracter opor-
tunist, găsesc numai motive
de anatemă la adresa
societăţii socialiste în care
am trăit cu toţii. Ceea ce ne
deosebea erau şi   sorginţile
sociale diferite, de unde şi
diferenţa de convingeri din-
tre noi şi ei.

Ceea ce este grav,
este faptul că ei formează 
şi deformează tânăra
generaţie în acest spirit uni-
lateral, nihilist cu privire la
trecut, lipsind-o de perspec-
tiva culturală şi istorică 
a tratării echilibrate, obie-
ctive, cu elemente de conti-
nuitate materială, spirituală,
valorică, inerente în trecerea
de la un alt tip de societate
la alta. Doar este un truism
că în societate şi cultură
nimic nu se poate construi
pe un loc gol, îmbinarea din-
tre continuitate şi discontinu-
itate, dintre nou şi vechi fiind

o legitate ca şi legea
gravitaţiei în natură. Îndoc-
trinând cu teza şi eticheta la
modă a „anticomunismului”
tinerii, mai puţin capabili să
judece complex şi profund
realitatea istorică de atunci,
datorită neatingerii încă a
pregătirii profunde şi
temeinice necesare unei
asemenea judecăţi de val-
oare, ei sunt modelaţi, mai
degrabă, pentru a demola
decât pentru a construi, pen-
tru a denigra decât pentru a
cântări cu grijă şi respect
faptele meritorii ale
înaintaşilor şi a despărţi
binele de rău.

„Socialismul n-a fost
numai dictatură, a fost o
dictatură de dezvoltare, cu o
strategie de dezvoltare de-
osebit de eficientă” (Roman
şi Hofbauer, 1998, p. 140-
143).  În timpul lui, s-a creat
o bază tehnică-materială
care, din păcate, a fost
devalizată, s-a format o int-
electualitate bine instruită şi
calificată din fii de muncitori
şi ţărani, s-au pregătit
specialişti, oameni de
cultură şi de ştiinţă de nivel
european şi chiar mondial. 

Această societate a
asigurat un învăţământ
temeinic, carte şi act cultural
gratuit tuturor tinerilor şi a
cultivat o ţinută morală şi va-
lori morale tradiţionale care
acum au rămas doar istorie.

Tabloul negru ce i se
confecţionează acum este
fals. Fără să-i facem apolo-
gia acestui regim care a avut

relele şi bunele lui, totuşi,
cercetătorul trebuie să dis-
ece realitatea socială cu
distanţa necesară sau ca un
chirurg, punând în lumină şi
păstrând ce-a fost valoros 
şi a contribuit la dezvoltarea
socială (deci, partea
sănătoasă a organismului) şi
eliminând ce-a fost nociv,
pentru ca organismul social
să se poată însănătoşi. Aşa
am încercat să facem şi noi.
Dar neîncadrându-ne în 
rândul nihiliştilor şi al
„anticomuniştilor” de profe-
sie, mult agreaţi de semenii
lor, ni se aplica şi eticheta de
„nostalgică”, deşi nu încer-
cam decât, în numele ştiinţei
şi al valorilor ei, să restabilim
adevărul despre o societate
în care am crescut, ne-am
format intelectual şi cultural
şi am muncit cu pasiune şi
seriozitate, societate care a
avut luminile şi umbrele ei.

Prin statutul de
cercetător ştiinţific, m-am
supus „tiraniei faptelor”, „am
ascultat” realitatea socială şi
nu am abdicat de la expri-
marea adevărului în nici un
fel, nici în fosta societate în
care am criticat tarele ei, nici
în cea post-decembristă,
care în multe privinţe, până
acum, cel puţin, are aspecte
mult mai dramatice de cât
cea pe care am „lichidat-o”.
În perioada socialistă,
ultragiată în ultimele două
decenii, am fost martorii
unor evenimente culturale
comune între oamenii de
diferite etnii în care fiecare
se întrecea să-şi afirme
frumuseţea şi bogăţia sa
culturală, într-o armonie aut-
entic umană, le-am ascultat
şi înregistrat opiniile, convin-
gerile, stările de spirit pe
care le exprimau firesc de-
spre viaţa lor în comun.

Dacă acum 25 de
ani între români şi maghiari
exista o relaţie biunivocă de
donatori şi receptori de
cultură, ca locuitori ai
comunităţilor rurale şi ur-
bane, în ultimii 15 ani, inter-
schimbul cultural, mai ales în
zonele cu populaţie majoritar
maghiară, Covasna şi
Harghita, este la cote in-
credibil de scăzute, datorită
politicii de enclavizare şi au-
tocentrare etnică a etniei
maghiare, dirijată de cer-
curile politice şi etnice
maghiare din ţară şi din
afara ei.

Cu un sfert de secol
în urmă, în regimul socialist,
românii şi maghiarii trăiau,
comunicau şi vorbeau de-
schis despre convieţuirea lor
normală, despre schimburile
culturale dintre ei, deşi
aveau rădăcini istorice, et-
nice şi culturale diferite. Din
păcate, democraţia
dobândită după 1989 a

schimbat regulile jocului,
convieţuirea românilor în
zonele majoritar maghiare
transformându-se în
supravieţuire fizică în 1989-
1990 şi în supravieţuire
socială, economică, psiho-
morală de-atunci până
astăzi.

Schimbarea axei de
dezvoltare a ţării şi ori-
entarea spre Occident, in-
staurarea celui mai sălbatic
capitalism au avut ca efect
nu împlinirea aspiraţiilor
românilor de la 22 Decem-
brie 1989, ci sfărâmarea
unităţii societăţii în partide
politice care ajunse la gu-
vernare „lichidează” şi
anulează tot ce au reuşit să
facă predecesorii; în structuri
economice şi grupuri de put-
ere corupte care au prepon-
derent interesul acumulării
în scop personal; în grupuri
de intelectuali cu orientări
ideologice şi politice diferite,
dintre care unii mai degrabă
zădărnicesc încercarea de
valorificare a ceea ce a real-
izat în cei 45 de ani poporul
român decât să contribuie
punând propria lor cărămidă
la edificiul ce trebuie înălţat.

O malefică incapaci-
tate de continuitate în efort,
o îndârjită incapacitate de
apreciere pozitivă şi de pre-
luare a ceea ce am moştenit,
ca premisă a progresului
nostru continuu pe linia
dezvoltării economice, 
sociale, a creării unor relaţii
sociale şi interetnice armo-
nioase, a pus stăpânire pe
modul de gândire şi de
acţiune al suprastructurii
politice, economice şi, în
parte, culturale. Unul dintre
compartimentele cele mai
viu discutate şi disputate a
fost cel al relaţiilor interetnice
dintre români şi maghiari din
judeţele cu maghiari majori-
tari, unde, pe fondul  negării
oricăror momente de bună
convieţuire cu românii în pe-
rioada socialistă, liderii lor
politici au avut grijă, în pe-
rioada de tranziţie, să în-
troneze un climat de
intoleranţă, de respingere a
românilor şi de purificare
etnică prin care să se
şteargă orice urmă a unei
vieţi interetnice normale tre-
cute sau viitoare.

●
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Guvernarea, ca renegociere a impasuluiGuvernarea, ca renegociere a impasului

Iulian
Chivu

PPerceperea sui
generis a puterii în România
este de douăzeci de ani
sursa impasului. Lucrul
acesta se vede bine din
afară dacă se parcurge fie și
sporadic presa străină, dar
și dacă analistul politic
român, onest și neangajat,
are o tribună la fel de
neangajată. Datele proble-
mei nu pot fi viciate, ci ocol-
ite doar, însă algorit-
mul soluționării este în
permanență pasat celor
mai contrarii interese.

Astfel, puterea este
o ispită al cărei miraj nu
reușește să iasă dintr-o
perpetuă renegociere a im-
posturii cu atât mai mult în
situații acutizate și presante.

România, dacă nu
se prăbușea economic
dimpreună cu majoritatea
țărilor atinse de criză, se
prăbușea oricum din cauza

acestei neîntrerupte dispute
pentru accedere la putere. 

Așadar, dacă nu mai
putem să ascundem
evidențele, ne pierdem în
sclipitoare forme și
modaliăți. Se câștigă încă
un inconsistent capital
politic pe seama sărăciei,
mai nou pe neputințele con-
crete ale guvernării ante-
rioare sau pe măsurile dure
dictate de situația socio-
economică la fel dură, ca să
se ajungă în cele din urmă
tot la astfel de măsuri,
fiindcă așteptările nu mai
suportă amânare. Guvernul
Ponta nu are decât două al-
ternative: a face – ceea ce
înseamnă o deliberată
pierdere a popularității, re-
spectiv a nu face – ceea ce,
în condițiile date, înseamnă
eșuare irevocabilă tocmai în
plină campanie electorală. 

Noul ministru de
finanțe și totodată 
vicepremierul Florin
Georgescu aduce încă cu
el, volens nolens, miasmele

guvernării Văcăroiu, dar cu
toate competențele lui pro-
fesionale trebuie să supună
acelorași reguli aritmetice
așteptările nu mai puțin
tranșante ale românilor: ne
dați, ori nu ne dați?

Răbdarea acestora

e o chestiune de timp, care
curge în favoarea lui Traian
Băsescu, deși Victor Ponta
încearcă, prin schimbarea

registrului gravităților, o de-
plasare spre cauzalități; nu
interesează în chip expres
dacă sau cât de vinovat e
Băsescu în cazul Roșia
Montana, ci scadența resti-
tuirii drepturilor salariale dij-
muite de guvernarea Boc,

ori revenirea la salariile din
2010. Orice ar spune Florin
Georgescu vine să confirme
că nu se putea altfel, și im-

plicit v-am mințit cu promisi-
uni deșarte; o creștere
economică de 1,4 – 1,5 la
sută, fără garanția
continuității, nu este
suficientă pentru o revenire
la salariile și pensiile nein-
dexate, mai ales că trebuie
luate  măsuri firești de
prevedere și create condiții
de relansare economică.

Altfel, ne întoarcem
la impostura renegociară, la
redistribuirea sărăciei și la
alungarea până și a celor
mai optimiști investitori
străini, iar fondurile eu-
ropene nu se vor îndrepta
spre România decât în con-
textul unor garanții rig-
uroase.

●

Ungaria vrea să implice România Ungaria vrea să implice România 
într-o afacere profund imoralăîntr-o afacere profund imorală

Nicolae 
Balint

UUngariei nu-i mai
este suficient spaţiul
naţional pentru a se implica
în demersuri de esenţă pro-
fund antidemocratică şi
imorală, precum aducerea
în Ungaria în 1993 a osem-
intelor criminalului Horthy
Miklos, cel care este re-
sponsabil de atrocităţile
comise contra românilor şi
evreilor din Transilvania
ocupată şi din Ungaria în
1940-1944, dar, iată, vrea
să aducă în România osem-
intele unui fascist notoriu,
fost membru al Partidului
Crucile cu Săgeţi şi membru
al Parlamentului ungar din
anii celui de-al Doilea
Război Mondial, parlament
al ruşinii umanităţii, cel
care a elaborat criminalele
legi antiromâneşti şi
antievreeşti, responsabil de
Holocaustul din Transilvania
de nord ocupată, precum şi
din Ungaria.

Societăţile culturale
şi civice mai jos semnate,
considerând că o
democraţie trebuie să se
bazeze numai şi numai pe
fapte şi acţiuni umane
morale, consideră că noua
acţiune  este profund
imorală. Chiar dacă Nyiro
Jozsef a fost un scriitor tal-
entat, răsfăţat şi de reviste
literare româneşti interbe-
lice care i-au tradus unele
texte literare, acest per-
sonaj, în anii Dictatului de la
Viena, ca reprezentant al

Transilvaniei în Parlamentul
ungar nu a mişcat nici un
deget pentru a pedepsi pe
criminalii de război unguri
din 1940 de la Ip, Treznea,
Huedin, Mureşenii de
Câmpie şi din alte localităţi
ale Transilvaniei, nu s-a ridi-

cat împotriva legilor
antiromâneşti şi antievreeşti
care se elaborau în
prezenţa şi cu concursul
său în Parlamentul ungar,
din cauza cărora au murit
mii şi mii de copii, femei şi
bătrâni nevinovaţi. 

Căutat după război
pentru a fi pedepsit ca şi
criminal de război, Nyiro
Jozsef scapă fugind în Ger-
mania, apoi în Spania. Nu
ne interesează dacă el a
fost sau nu condamnat de
vreo instanţă din Ungaria,
pentru că el este con-
damnat pe veci de istorie.
Societăţile culturale şi civice
mai jos semnate consideră
că acest personaj istoric tre-
buie să rămână pentru tot-
deauna un exemplu negativ
pentru toţi cei care, cu talent
sau nu în literatură sau în
artă, intenţionează să mai
gireze de acum încolo un
sistem antidemocratic şi
criminal. Acestui personaj
nu i se cuvin nici un fel de

onoruri.
Societăţile culturale

şi civice mai jos semnate
solicită guvernului român să
invite Ungaria să-şi retragă
intenţiile de manifestare a
unor acţiuni imorale şi de
esenţă antidemocratică
doar pe spaţiul naţional şi
să nu implice şi un stat dem-
ocratic, precum România. 

De asemenea,
solicităm Ungariei ca, din
contră, să dea dovadă de
loialitate faţă de români, cei
care au eliberat-o de
bolşevici, respectiv de
fascişti, în 1919, şi în 1945.
Societăţile culturale şi civice
mai jos semnate solicită gu-
vernului român să-şi intre în
atribuţii şi să anuleze denu-
mirile şcolilor din România
care au numele acestui per-
sonaj istoric şi să fie in-
terzise statui reprezentând
pe acest Nyiro Jozsef.

Despărţământul Cluj al 
Astrei

Societatea Cultural-
Patriotică 

“Avram Iancu” din România

Societatea Culturală Pro-
Maramureş “Dragoş Vodă”

din Cluj-Napoca

Uniunea “Vatra
Românească” Cluj

Societatea Culturală
Carpatica Cluj-Napoca

Dezuniți din cauza… Unirii!

Traian Vasilcău

NNoi trebuia să fim
condamnați la Unire. Trebuia…
Dar la 10 mai 2012, Partidul
Liberal preia ideea Consiliului
Național al Unirii și o lansează
ca și inițiativă legislativă proprie
cu scopul de a declara 16 mai
2012  zi de doliu național în
Basarabia la împlinirea 
celor 200 ani de ocupație
velikorusească. A fost o prop-
unere întîrziată, lansată doar
din raționamente electorale, de
moment.Normal, celelalte două
partide din coaliția de
guvernămînt au votat contra,
iar la 13 mai 2012  s-au aflat în
ep icent ru l…especta t i ve i ,
urmărind printre nuielele gardu-
lui politic de pe Bîc lozinci și
discursuri, cîntece și proteste,
adică tot ce ar însemna revolta
sufletului de român basarabean
dezmoștenit de sine și de Țară.
Cine ca cine, dar această urmă
de neam văduvit de ce era
firesc să-i aparțină vreme de
două veacuri, mai mult a plîns
în acea zi, fiindcă n-a avutnici
un  motiv elementar să se bu-
cure.

Anul 1812 e sinonim cu
un ștreang  încolăcit la gîtul
Basarabiei, ștreang pe care-l
purtăm pînă Azi! Acesta e prilej
suprem de fericire doar pentru
PCRM, PSRM, PSD, Patrioții
Moldovei și alte partide
antiromânești, care deschid
șampanie după șampanie,
satisfăcute pînă la paroxism de
faptul că propunereaOmului-
Știe-Tot, care e Ghimpu (de la
A. Petrencu citire) n-a luat foc
precum clădirile Parlamentului
și Președinției odinioară.

PD, prin vocea lui Dia-
cov a vorovit:”Eu dlui Ghimpu i-
am spus doi ani în urmă să iasă
din tranșee și să nu ne țină în
doliu. E o viziune mai mult de

partid, dar Republica Moldova
trebuie să trăiască bine cu toți
vecinii (Rusia ne e vecin?-n.a.),
să nu dea motiv de fel de fel de
conflicte și  să ne consolidăm
ca națiune. Nu e ideea noastră,
cu pietre, cu ocupații, cu
eliberări, demult e rezolvat
acest lucru”, iar PLDM s-a as-
cuns printre tufarii istoriei,
mulțumindu-se doar cu
scoaterea sîrmei ghimpate de
la Prut. Pentru care a și fost
aspru admonestat de Kremlin!

Iată de ce dl Streleț
afirmă tardiv cu înverșunare:
”Noi trebuie să căutăm ce ne
unește, nu ce ne separă, iar
printre obiectivele  PLDM nu se
regăsește și condamnarea
ocupației rusești!”. Temerea
eternă de velikoruși face parte
din caracterul politicienilor
noștri, care nici n-au caracter!

Și după două veacuri
de ocupație rusească tot mai ai
parte de politicieni fără demni-
tate națională, care habar n-au
de trecutul tău, deși sunt ferm
convinși că fără Trecut ar avea
tot dreptul universal la Viitor!

Halal de așa politruci!
Halal de așa vagabonzi la gu-
vernare! „Unirea face Put-
erea!”—citesc pe-o lozincă
purtată de copii la 13 mai 2012.
Așa ar trebui să fie, îmi zic,
numai că Puterea din Basara-
bia nu vrea să facă nici o Unire!

Și prăbușită-n „somnul
cel de moarte” se trezește ca
dintr-un coșmar și aleargă
buimăcită la geam, de după
care copiii demni ai Basarabiei
cîntă cu toții în cor: „Rusule, nu
uita,/Basarabia nu-i a ta,/Sub
această zare-albastră/Basara-
bia-i doar a noastră!!!”.

●



Ghimpele Națiunii

Sub preşul Cotrocenilor…Sub preşul Cotrocenilor…

Cezar 
A. Mihalache

DDin marile promisi-
uni ale USL-ului nu a mai
rămas nici măcar populis-
mul. Pentru că, ajunşi la gu-
vernare şi dând nas în nas
cu „monstruoasa moştenire”
lăsată de Boc-Ungureanu,
adică un mare gol prin vis-
terii, social-democraţii şi lib-
eralii nu au putut plusa prea
mult pe moneda reproşurilor
şi a aruncării vinei pe
vechile cabinete. Românii s-
au săturat de această
marotă, iar vehicularea ei
chiar în plină campanie
electorală se putea dovedi
dezastruoasă.

Aşa că, Victor Ponta
s-a pus pe aplicat petice
reşapate. Vă dăm banii de
pensii înapoi, dar îi
impozităm. Ceea ce nu prea
seamănă cu promisiunea
iniţială. Aia în care se
lăudau că dau toţi banii
înapoi. Şi dacă nu seamănă
cu propria-i promisiune,
măcar să semene cu practi-
cile guvernelor anterioare.
Că, parcă şi mai repede
decât guvernul lui Ungure-
anu, pachetul de plagiat al
lui Ponta, servit drept gu-
vern de sacrificiu, începe să
semne cu executivul bietului

Boc. Ba, destul de grabnic,
cabinetul Ponta ar putea de-
veni chiar următorul cabinet
Boc VI!

Pentru că, analizând
gestul de „mare” mărinimie
de a da banii pensionarilor
înapoi, dar impozitaţi, nu
poţi să nu te gândeşti că
aceeaşi „mărie” nici măcar
borurile de la pălărie nu şi
le-a mai şters. Păi’, dacă
Boc a luat, să zicem, şapte
procente din pensii, iar
Ponta le dă pe înapoi pe
aceleaşi şapte, dar impozi-
tate, nu se cheamă că ar fi
exact cum Boc al VI-lea (ca
guvern, desigur) ar fi luat de
la început de la pensionari
doar trei procente? Şi
atunci, unde este diferenţa?

Unde este diferenţa
dacă Ponta va întregii
salariile bugetarilor în câte
tranşe o vrea el, dar pentru
asta va aplica tuturor
românilor o „tranşă”
usturătoare printr-o nouă
taxă inclusă în preţul ben-
zinei? Nu va părea că până
şi Boc al VI-lea sau MRU
„bis” ar fi fost mai temperaţi
în formulele de spoliere a
românilor?

Oricum, Victor
Ponta se află în faţa unei
mari probleme. Dacă nu-l va
convinge pe Mugur Isărescu
să intervină pentru a stopa

căderea leului, atunci
alegerile din toamnă nu vor
prinde USL la urne. Cel
puţin nu la cele electorale.

De fapt, este tot mai
clar că PSD şi-a făcut greşit
socotelile. L-a fericit pe Vic-
tor Ponta în visul acestuia
de a fi premier, iar Traian
Băsescu l-a numit (rămâne
de văzut dacă îi va da şi
Dacianei aceeaşi replică pe
care i-a dat-o lui „Pufuleţ”-
consiliera când i-a făcut
soţul, „că aşa a vrut
sufleţelul ei!”, şef de servicii,
iar acesta a cam dat, nu cu
picioarele, ci pe de-a în-
tregul prin şanţuri!), şi a
oferit ţării un guvern din pet-
ice lipite cu adezivul plagiat-
ului lui „las’ că merge şi
aşa!”.

În fapt, au împins în
faţă piese de umplutură
pentru a ţine jucătorii „grei”
pentru guvernele
„adevărate” de după
alegerile „mari”, fiind evident
că un ministru intrat acum în
scenă nu va mai avea loc
nici măcar ca repetent la
repetiţiile din toamnă. Cel
puţin nu cei furăcioşi, int-
electual!, ori cei ce ne
promit că nu se scumpesc
alimentele chiar dacă reali-
tatea le arată şi lor acelaşi
lucru: un leu care se des-
face din toate cusăturile.

Poate aşa vom
înţelege că, dacă nu facem
noi faţă preţurilor în lei ex-
pandate prin raportarea la
un euro scăpat de dresorii
de la BNR, cu atât mai rău
vor sta lucrurile în momen-
tul în care vom adopta
acelaşi euro ca monedă
naţională… Din fericire,
probabil, nu vom mai fi puși
în faţa unei asemnea
dileme, Europa de-
barasându-se deja de aţa
albă a unei uniuni monetare
prea forţate pentru a ne mai
face şi nouă loc în fracul
monetar.

Ce ar trebui să facă
Victor Pota? În primul rând,
să privească pe geamlâcul
de la BNR să vadă dacă
într-adevăr schimbarea de
guvern a produs dezmem-
brarea leului. Pentru că ro-
cada de cabinete nu ar fi
trebuit să se reflecte în
oscilaţiile cursului mai mult
de două-trei zile.

Or, dacă prăbuşirea
tot continuă, înseamnă că
este ceva în neregulă. Şi
dacă nu pricepe calamburul
şi nu-l descoase din frater-
nitatea dintre BNR şi
Cotrocenii, atunci poate ar
trebui să se întrebe: dacă
numirea lui ca premier a
produs aceast haos pe piaţa
valutară, oare a cui plecare

va îndrepta faptele? A lui, a
lui Mugur Isărescu sau
poate cea a consilierului-
narator, Adrian Vasilescu?
Vorba lui Traian, cel cu
maidanezul în braţe pe
treptele Muzeului Naţional
de Istorie: „Ghici, ghicio-
rarea mea?”.

P.S.

Dacă Victor Ponta a
aflat abia după câteva zile
de mandat că nu sunt bani
pentru alegerile din toamnă,
ce ne-am fi făcut dacă
prindea rocada de la guvern
înainte ca vechiul guvern să
fi alocat banii pentru locale?
Căci, dacă va ajunge în
toamnă şi tot va ridica din
umeri că nu sunt bani de
alegeri, cum va răspunde 
el surâsului cinic al
preşedintelui despre rostul
comasatelor? Sau poate că,
bocind ceea ce ştia de mult,
Victor Ponta ne pregăteşte
pentru aplicarea aceloraşi
măsuri de austeritate, dar
ceva mai coafate? Că vorba
aceea, şi otrava se ia mai
usor dacă e învelită în
glazură dulce, nu?!

●

Dorin Suciu

RRecent, în presa de
limbă maghiară din România s-
a anunțat că rămăşiţele
pământeşti ale scriitorului
Nyírő József vor fi exhumate
din cimitirul Almudena din
Madrid pe cheltuiala statului și
parlamentului ungar, și, la
inițiativa Fundației Pro Odor-
hei, ele vor fi aduse de la Bu-
dapesta în „Ținutul Secuiesc”
cu trenul care, cu ocazia
Rusaliilor, va aduce din Un-
garia pelerini la Șumuleu. De
acolo, osemintele vor fi duse
de un „detașament de husari
călări” (!?) la Odorheiu Secui-
esc, unde, la 27 mai vor fi reîn-
humate în cimitirul catolic. 

Este avută în vedere,
s-a anunțat la o conferință de
presă, posibilitatea ca Bib-
lioteca Orăşenească să poarte
numele lui Nyírő József, însă
printre proiecte se numără şi
organizarea unor „manifestări
cultural-ştiinţifice”, respectiv
strângerea, într-o colecţie, a
„moştenirii lui Nyírő”. În parcul
central al municipiului Odor-
heiu Secuiesc, de mai mulți ani
există un bust al lui Nyírő
József, iar în județul Harghita o
școală poartă numele scriitoru-
lui.

Cine a fost de fapt
Nyírő József? Născut în
1889,la Jimbor, județul Brașov,
fost preot, exclus din biserica

catolică pentru încălcarea
jurământului celibatului, scriitor
de talent, politician al dreptei
radicale, după Diktatul dela
Viena, Nyírő a devenit membru
al Parlamentului ungar, parla-
ment al ruşinii umanităţii, re-
sponsabil moral pentru
Holocaustul evreilor din Un-
garia și din Transilvania de
nord ocupată de aceasta.

În 1940, el a fost dec-
orat de „conducătorul” Horthy
Miklós pentru “atitudi-
ne maghiară”. Notorietatea,
calităţile sale literare şi ora-
torice au fost exploatate intens
şi eficient pentru promovarea
aberantei ideologii hungariste
elaborată de Szálasi Ferenc.
Este bine cunoscut că în anii
celui de al doilea război mon-
dial, Nyírő József s-a manifes-
tat ca un fascist învederat, fiind
susținător al Partidului Crucile
cu Săgeţi al lui Szálasi,
formație național-socialistă
implicată în crimele cele mai
abjecte împotriva evreilor din
Ungaria.

Împreună cu Wass Al-
bert, Szeleczky Zita, Henney
Árpad, Suli József , Fiala Fer-
enc, Marschalko Lajos și Kon-
dorossy László – Nyírő József
a fost unul dintre agenții activi
ai propagandei fasciste a par-
tidului lui Szálasi, a hungaris-
mului, ideologia acestuia, și a
radicalismului ultranaţionalist și
șovin, antisemit și xenofob.
Nyírő a rămas în Parlamentul
Ungariei şi după “puciul lui

Szálasi” din octombrie 1944,
când Partidul “Crucea cu
săgeţi – Mişcarea Hungaristă”
a preluat puterea în Ungaria,
continuându-şi activitatea 
de propagandă național-
socialistă.

În martie 1945,
împreună cu membrii guvernu-
lui ungar fascist a fugit din Un-
garia, refugiindu-se în
Germania, apoi în SUA. În
emigraţie, Nyírő József a
rămas fidel ideologiei hun-
gariste, fiind cooptat în “guver-
nul din exil” în calitate de
ministru al educaţiei naţionale.
Căutat după război de Comisia
Aliată de Control sub acuzația
de a fi criminal de război,
scapă refugiindu-se în Spania
condusă de „El Caudillo” Fran-
cisco Franco. Moarela
Madridîn octombrie 1953.

Fără îndoială, Nyírő
József a fost înzestrat cu un
mare talent literar. Cum și-a
folosit însă el acest dar, spun
aproape totul citatele pe care
le-am selectat din volumul lui
Hegedűs Géza, Galeria
portretelor literaturii ungare,
accesibil și pe Internet :
http://mek.niif.hu/01100/01149/
html/nyiro.htm

„(…) În ceea ce
priveşte iubirea lui Nyírő faţă
de popor, reiese tot mai evi-
dent că aceasta nu reprezintă
soluţionarea adevăratelor
probleme ale poporului, ci este
o căutare a unui mit ireal, al
cărui purtător este, probabil, un

popor mitic și mistic. (…) De
aici mai este doar un pas până
mitul sângelui şi rasei, sau alt-
fel spus: ceaţa fascistă. (…) În
opera literară drumul lui Nyírő
este unul al neclarităţilor tot
mai accentuate, al camuflajului
stilistic, iar în politică, drumul
ales este cel al fascismului.
(…) A fost dezamăgitor (…)
pentru cei care au observat în-
rudirea spirituală cu mitul crim-
inal. Pe aceştia i-a surprins
ataşamentul clar al lui Nyírő,
ce tocmai păşea pe scena
politică, faţă de reprezentanţii
nazismului german, faţă de
Partidul Crucilor cu Săgeţi. (…)
Ca preot a fost solul iubirii,
duşmanul celor lepădaţi de
credinţă, ca politician şi publi-
cist, instigator la război, incita-
tor la asasinatele în masă,
războinic şi delincvent (…) in-
culpat de război în înţelesul
dreptului penal. Viaţa şi opera
sa nedumiresc și derutează pe
cei care ar vrea să le caracter-
izeze.”

Forumul Civic al
Românilor din Covasna,
Harghita şi Mureş (FCRCHM),
consideră că încercarea de re-
abilitare a lui Nyírő József sub
pretextul unei comemorări,
precum aceea programată să
se desfășoare la Șumuleu și
Odorheiu Secuiesc tocmai de
sărbătoarea creștină a Rusali-
ilor, este profund imorală și
periculoasă politic prin încer-
carea de promovare a antival-
orilor național-socialismului

hungarist.
Nu ne interesează

dacă Nyírő József a fost sau
nu condamnat de vreo instanţă
din Ungaria sau de aiurea,
pentru că el este condamnat
pe veci de istorie! Considerăm
că acest personaj trebuie să
rămână pentru totdeauna un
tragic exemplu negativ pentru
toţi cei care, cu talent sau nu 
în literatură sau artă,
intenţionează să mai gireze de
acum încolo un sistem totali-
tarist antidemocratic şi crimi-
nal. Lui Nyírő József nu i se
cuvin nici un fel de onoruri,
dimpotrivă.

FCRCHM solicită gu-
vernului român să-şi intre în
atribuţii, să stopeze disoluția
autorității statului român, şi să
anuleze denumirile şcolilor din
România care poartă numele
acestui personaj de tristă am-
intire. De asemenea, solicită
autorităților statului român să
solicite autorităților Republicii
Ungaria să nu colaboreze 
cu organizațiile extremiștilor
maghiari din așa-zisul Ținut
Secuiesc, să limiteze intenţiile
de manifestare ale unor acţiuni
de esenţă antidemocratică
doar în spaţiul ei naţional şi să
nu implice în aceste demersuri
și România..
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