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Cezar 
A. Mihalache

PPoate exista ceva
mai facil decât săvârşirea de
către un politician al impar-
donabilului gest neacademic
al plagiatului de tip doctoral?

Da, minciuna orală
sfruntată… Vehicularea unor
improvizaţii pe marginea
dublului discurs. Pentru că,
în vreme ce plagiatul impune,
totuşi, un minim efort intelec-
tual pentru preluarea şi,
eventual, adaptarea muncii
altuia, minciuna orală („Verba
volant, scripta manent”, nu?!)
este o revărsare aproape
neimputabilă intelectului. Iar
decât să faci pe masterandul
şi „dottorelul” de mucava,
mai ales după ce ai fost
prins, este mai uşor să
slobozi vorbe. Să promiţi, dar
să şi ameninţi!

E drept, pare că Vic-
tor Ponta a pus punct dublu-
lui limbaj cu Europa,
întorcându-şi eczemele ora-
torice spre propriul partid. Pe
care încearcă să-l pună la zid
apelând la concepte din
tenebrele istoriei. În fond,
dintre toate ideile pe care le-
ar putea plagia, „dottorelul”
se poate folosi, fără a se
teme că îi vor fi imputate
drepturi de proprietate
intelectuală, tocmai pe ace-
lea cu aer sumbru. Căci, nu
vor veni fantomele istoriei să-
i reproşeze actul de plagiator
de tip codoi!

Astfel, pe principiul
adoptat fără a se simţi măcar
o clipă vexat, „Cine nu e cu
noi, e împotriva noastră!”,
Victor Ponta încearcă să-şi
facă ordine în partid 
dezlegând o oratorie
ameninţătoare. Cine va co-
menta deciziile, pleacă!
(Adevărul e că a mai spus el
asta şi în timpul grevei parla-
mentare a PSD, când i-a
ameninţat pe aleşii partidului
că dacă nu îşi donează ind-
emnizatiile zboară din partid;
bineînţeles că nu a „zburat”
nimeni, pentru că, fie ei şi so-
cial-democraţi, nu sunt
decupaţii chiar din cocorii
albaştri de mai agârţ ai lui
Mircea Geoană!). 

Și nici nu o să-i
arunce pe „răzvrătiţi” în
temniţe (nu pentru că n-ar fi
o soluţie, dar nu poate!), dar
drumul acestora tot acolo se
va termina. Doar nu o să-i
ţină sub șahul unor astfel de
ameninţări pe cei ce nu au

probleme penale! Ci pe acei
„baronii” care nu îşi pot risca
risipirea acoperirii politice
sub vântul justiției.

Şi tot pentru a ţine
partidul între sforile care s-au
cam descusut pe la colţurile
guvernării, acest mic „Pilat
din Pont(a)” aruncă nade
către cei ar putea avea gân-
duri de dezertare până la
alegeri (apropro de
parafraze, a observat cineva
că nimeni nu-l mai alintă pe
Victor Ponta cu titulatura de
„micul Titulescu”?; dar el
oare a observat?). Iar pe tex-
tura unui mimetism, culmea!,
un fractal de ilogică cules
parcă din pânza de păianjen
a Cotrocenilor, premierul, tot
mai „paste” parcă, azvârlă
momițe şi spre partiduleţele
fomiste care nu ştiu încă la
care grămadă să meargă
pentru a scormoni după
seminţe de locuri eligibile. 

Vizate, oricât de
mătrugănoase ar fi grămezile
de aviară parlamentară, sunt
partidele (pseudo)ecologiste.
Pe care le-a ofertat „in cor-
pore”, nu pentru a prinde
taxe reduse pentru masina
lui hibrid, ci pentru a ecolo-
giza eşichierul din dreapta
buruienilor politice de
deşeurile în aşteptare.

Premierul a promis
dară tuturor formaţiuni-
le „verzi” o colectare
neselectivă pe listele parla-
mentare ale PSD, aparent
fără a ţine cont că, dacă le-ar
număra, ar trebui să dea la
recilat jumătate din partid
pentru a le face loc acestora.
Pentru că luptătorii (politici)
ecologişti sunt, într-o ţară
plină de PET-uri şi pungi,
câtă frunză şi iarbă. Nu, nu i-
a numărat pentru că mo-
meala se aruncă „fără
număr”. Iar important este
să-i capteze înainte ca
iniţiativa de prima la dreapta
a lui MRU să alerge fără su-
flare după ei. Mai ales după
ce Ungureanu, Neamţu şi
Pavelescu nu au reuşit să
aglutineze, în locul piciorului
drept pierdut la groapa de
gunoi a PDL-ului, decât o

mişcare şchioapă de două
partide şi o formaţiune
nedefinită juridic. Asta după
ce partidul lui Mihail Neamţu
a fost pârât de partizanii
dreptăţii juridice ca fiind neîn-
registrat juridic. O eroare de
organizare a lăstărului politic
de dreapta peste care Victor

Ponta chiar îşi poate
flutura mândru captura cu
vegetale ecologice.

Desigur, ecologiştii
nu vor primi locuri eligibile
nici măcar cât să strângă de
un serveţel parfumat. Pentru
că, după ce se va fi folosit de
ei, suficient timp pentru ca
formaţiunile ecologiste să nu
mai poată sări în barca
repeticită a luntrei de
dreapta, le va arunca o
singură plasă (neecologică)
pentru a se sufoca reciproc.

P.S.:

Tot cu minciuni „de ser-
viciu” tratează Victor Ponta şi
obligaţiile pe care şi le-a
asumat guvernul faţă de FMI.
Pentru că minciuna împlinirii
sale politice nu poate fi apărată
decât cu preţul altor şi altor min-
ciuni! Şi este interesant cum
Ponta foloseşte exact „tacticile”
pe care Traian Băsescu le uti-
liza, ca ministru al transpor-
turilor, pentru a „închide”
grevele de la metrou. Marota
transferului metroului de la min-
ister către primărie, aşa cum
stau lucrurile în toate oraşele
europene. Metroriştii şi inclusiv
agitatul lor lider sindical fes-
enist-pedeserist-pesedist ştiau
însă ce înseamnă asta:
pierderea sporurilor şi 
a gratuităţilor specifice
angajaţilor feroviari! Astăzi, prin
trecerea metroului de la 
Ministerul Transporturilor 
la Primăria Bucureştilor,
salariaţii metrorex îşi pierd toc-
mai calitatea de angajaţi de
cale ferată, iar guvernul se
poate lăuda că a respectat im-
punerea FMI, lepădând din
structura cfr-ului sute de
salariaţi care stăteau în gâtul
fondului. În plus, cum
Bucureştiul este capitală
balcanică, dar nu şi europeană,
iar primăria nu are fonduri să
suporte nici măcar lucrările de
întreţinere, falimenul metrorex
este ca şi garantat. Un faliment
care va duce spre privatizarea
unei noi surse ispititoare. Pen-
tru că bucureştenii au nevoie
de transport ca de pâinea
zilnică…

●

Discursul PSD are doar coerențăDiscursul PSD are doar coerență

secvențialăsecvențială

Iulian Chivu

OObiectiv existențial și
identitar totodată pentru PSD
este asigurarea necontenită
a unei majorități electorale
lejere, dar care ar fi zadarnic
căutată în altă parte decât în
stânga; gândirile de dreapta
au cauzalitate rațională,
emulație de idei, de unde  
și deschiderea spre
controversă. Partidele de
stânga, mai ales în țările din
fostul lagăr comunist, cu
electoratul lor statonicit în
rândul celor cu nevoi și nu al
celor cu aspirații, afișează un
echilibru impetuos și
consistență a duratei, per-
suasiune secvențială, iar pro-
gresul asigurat de ele se
realizează încet tocmai din
nevoia de chilibru și de
durată.

Or, lucrurile acestea
sunt cunoscute la fel de bine
și de teoreticienii acestor par-
tide, motiv suficient ca să se
conceapă un alt tip de dis-
curs, mai ales în competiție
cu dreapta consecventă în
aspirații. Social-democrația
românească de după 1990
nu și-a schimbat fundamen-
tal conținutul discursului
politic și nici nu ar pute-o
face, ci doar și l-a centrat din
nevoia de opozanță stimulată
și ea de un parlamentarism
statornicit în contradictoriu și
vehemență. Același parla-
mentarism, transferat pe
micul ecran, tribună angajată
politic, pentru teoreticienii
comunicării și ai marketingu-
lui politic oferă un prilej im-
predictibil de schimbare a
schematismului formal în
favoarea mesajului informal.
Cicero spunea undeva că
„unui orator trebuie să-i
pretindem ascuțimea de
minte a logicianului,
cugetarea filosofului, expri-
marea unui poet, memoria ju-
ristconsultului, vocea
tragedianului și gesturile unor
actori celebri” în scop per-
suasiv.

Desigur, un discurs
astfel conceput ar fi astăzi
anacronic, însă ce ne oferă
scena politică românească în
condițiile opozanței vehe-
mente și ale pragmatismului
ilogic, nu mai este nevoie să
ilustrăm. Urmărind un astfel
de dicurs ai putea crede că
sociologia valorii se schimbă
criterial, iar conceptele în
funcțiile lor psihologice, log-
ice și științific-metafizice sunt
mutilate nu sub adversiunea

obiectelor cunoașterii și nici
în funcție de imposibilitatea
subiectivă de a percepe
același obiect, ci sub pre-
siunea pragmatică amintită.
În competiția discursurilor,
fiindcă nu poate fi vorba de-
spre un dialog și regulile
acestuia, dreapta este tot mai
acoperită pentru că gândi-
rea românească de dreapta
nu se omogenizează: și apoi,
după cum au arătat-o ul-
timele scrutinuri, electoratul
nostru de dreapta este în di-
aspora ori s-a format pe piața
muncii tot acolo, în contact
nemijlocit cu realitățile occi-
dentale.

Personal, am convin-
gerea că orice gândire
autentică de dreapta ar
reproșa formatorilor de opinie
social-democrați concentrați
în jurul unor studiouri comer-
ciale de televiziune, mai puțin
în jurul unor ziare serioase,
chestiuni elementare de
logică eludate cu bună
știință: atingeri aduse princip-
iului identității, al
noncontradicției, al terțului
exclus și al rațiunii suficiente,
cunoscute de orice absolvent
cu diploma de bacalaureat al
liceului. 

Speculația semantică
și pervertirea cuvintelor,
inconsecvența în afirmații,
tendința de a înșela gândirea
telespectatorului cu am-
plasarea realității între fals și
adevăr, a gândirii între valid
și invalid, dar mai ales spre
detașarea faptelor de
cauzele lor obiective
abuzează buna credință. Mă
îndoiesc, fie și în fața celor
mai sofisticate argumente, că
membrii unui partid gândesc
la fel, dar mai ales se
exprimă la fel cum se
întâmplă în chip ridicol în
PSD. Mă tem profund de ast-
fel de identități și nu pot fi
înșelat tocmai cu ceea ce știu
bine. Politicienii nu se pot bu-
cura de clemență în numele
unor circumstanțe atenuante
partinice decât în fața unui
consumator neavizat, ca să
nu mai amintesc de obligațiile
codului etic minimal derivat
din simțul natural al dreptății
și nu al Dreptului, al realității
și nu musai al Adevărului.

Pentru conformitate,
găsiți-vă singuri răspunsul la
întrebarea de ce citiți un anu-
mit ziar, de ce vă plac anumiți
politicieni, de ce tastați
preferențial un anumit post
de televiziune. Ar fi un în-
ceput, dar numai atât!

●
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România națională!România națională!

Mircea 
Popescu

TToate evenimentele
politice dramatice din Patria
românilor ridică din nou
problema relaţiilor între
românii din ţară şi cei trăitori
pe alte meleaguri. Deşi rolul
diasporei în viaţa României
este semnificativ din punct
de vedere financiar, rolul
acesteia în viaţa socio-
politică este redus la zero
prin actualul sistem. Parla-
mentarii diasporei nu sunt ai
diasporei, ci sunt ai partide-
lor din România care-şi
desemnează reprezentanţii
pe bază de redistribuire pe
liste, chiar şi cu numai
câteva zeci de voturi prim-
ite. Votul pentru parlament
al diasporei (adică pentru
reprezentanţii lor, ca parte a
poporului) este nesemni-
ficativ atâta timp cât este
vorba doar de patru deputati
şi doi senatori pentru câteva
milioane de cetăţeni români
cu drept de vot, chiar dacă
votul contează doar la
alegerile pentru reprezen-
tantul statului român (în
cazul în care decizia este la
limită).

Sistemul de
propagandă coroborat cu
indiferenţa cvasitotală a
mass-media şi a societăţii
românesti din ţara conduce,
cu rare excepţii, la autoizo-
larea şi îndepărtarea
românilor din diaspora de
problemele interne. Dar şi

aceste excepţii, căţiva indi-
vizi mai vocali care încearcă
timid să exprime păreri,
opinii, soluţii, se simt din ce
in ce mai inutili, mai ales
când sunt respinşi cu ostili-
tate de concetăţenii lor din
Romania atât din societatea
civilă cât şi din sfera politic-
ului. Practic, se creează o
prăpastie în cadrul naţiunii
române care se lărgeşte de
la o zi la alta.

România din interior
respinge România din exte-
rior şi induce ideea ca se
conduce doar din interior,
dar, de fapt, se lasă
condusă fără reacţie de
forţe externe nenaţionale.
Spre ce se îndreapta
această Românie din inte-
rior care înţelege să-şi
îndepărteze şi să-şi
înstrăineze în mod voit o
parte însemnată a
populaţiei? Evident, spre o
Românie care-şi diluează,
pe zi ce trece, caracterul
naţional, şi-şi pierde
importanţa pe plan
internaţional. Frustrarea
unei părţi a românimii faţă
de cealaltă parte a român-
imii va mai continua o
perioadă scurtă de timp is-
toric, după care, dacă nu
apare un liant, înstrăinarea
între cele două segmente
va deveni permanentă.
Doar amintiri vagi ale unor
rădăcini comune nu vor fi
capabile să mai refacă
naţiunea romană într-un în-
treg unitar şi solidar.

Experienţa Basara-
biei înstrăinată şi menţinută

înstrainată de administratorii
temporari ai celor două seg-
mente naţionale, prin polit-
ica de promovare a ideii a
doua state independente şi
suverane unite ipotetic, ex-
clusiv sub o conducerea
suprastatală, dovedeşte ca
idealul naţional începe să
devina praf şi cenuşă. Atâta
timp, cât spiritul naţional
sănătos nu va reuşi să
supravieţuiască pentru a
aduna toate segmentele
risipite ale României
naţionale, nu va exista vreo
sansă ca Pasărea Phoenix
românească să renască din
propria-i cenuşă. Oare ne
putem reveni în acest al 12-
lea ceas, sau, comozi, ne
vom lasă duşi de valul
destrămării?

Pe 1 Decembrie
sărbătorim, în mod ipocrit,
cel puțin din vedere politic,
ziua împlinirii destinului
naţional. Într-adevar,
semnificaţia acestei zile
abia dacă mai este amintită
din varful buzelor, actorii
politici din conducerea ţării
participând dezbinat, parcă
in mod simbolic, fiecare la
manifestarile care au loc în
diferite oraşe unde partidul
lor politic este mai puternic.
În rest, se păstreaza o
tăcere vinovată faţă de ide-
alul reîntregirii, atât pe plan
intern, cât mai ales pe plan
internaţional, unde interesul
românesc pentru reunifi-
carea ţării dezmembrate şi
a naţiunii sfaşiate nu este
promovat. În mod hotărât,
românii nu se dovedesc, din

acest punct de vedere, nici
la înălţimea nemţilor, nici a
vietnamezilor, nici a coree-
nilor care n-au încetat nicio
clipă să creadă în destinul
lor comun de ţara întregită,
indiferent de vicisitudinile la
care au fost supuşi de Isto-
rie, indiferent de ideologii
dezbinatoare sau de pre-
siuni exterioare. Cum
politicul românesc a capitu-
lat în faţa politicilor externe
de subordonare a intere-
selor naţionale, se pare că
soluţia pentru reînvierea
spiritului naţional românesc
o poate reprezenta doar co-
agularea forţelor româneşti
interne şi externe care încă
mai sunt ataşate idealului
naţional şi crezului
înaintaşilor care s-au jertfit
pentru realizarea acelei
Românii naţionale şi între-
gite.

Există oare familie
de români care să nu-şi fi
dat jertfa de sânge pentru
întregire sau pentru eliber-
area şi dezrobirea teritoriilor
ocupate de vrajmaşi? În nu-
mele acestor eroi ai neamu-
lui, avem datoria, prin vorba
sau prin acţiuni, să ne
forţăm conducătorii să re-
devina români, înainte de 
a fi politicieni şi
internaţionalişti gata să
cedeze suveranitatea
naţională ca niste trădători
de neam şi de ţara. Iar dacă
ei, conducătorii, preferă să
slujească organizaţiile
suprastatale în defavoa-
rea României, mişcarea
naţionala va trebui să-i

măture pe acei politicieni
care, în loc privească spre
capitala ţării, Bucureşti şi
spre capitala naţiunii, Alba
Iulia, preferă să se
prosterneze, cu fruntea la
pământ, spre Bruxelles sau
oricare altă Mecca politică.

Poziţiile exprimate
de oficialităţile statului
român în favoarea pierderii
unor atribute ale
suveranităţii României, ac-
ceptarea secesiunii, cum
este „de facto” şi Basarabia,
nordul Bucovinei şi Ţinutul
Herţa, trebuie să fie aspru
amendate de această
mişcare de renaştere
naţională, până la
demiterea respectivilor ofi-
ciali. Dar, suntem oare gata
să imbratişăm o asemenea
mişcare de reviriment
naţional? Există organizaţii
şi lideri capabili s-o
pornească? Sunt întrebări
care vor rămâne la nivel de
retorică atâta timp cât
naţiunea noastră va con-
tinua să fie dezbinată, iar
liderii care ar încercă să
ridice stindardul renaşterii
naţionale vor fi ostracizati şi
izolaţi.

România trebuie să
fie stat naţional nu numai pe
hârtia pe care este scrisă
Constituţia!

●

Trădarea lui BăsescuTrădarea lui Băsescu

Viorel
Roman

ÎÎn Orient, de la
București la Beijing, și de la
Moscova la Mecca, țelul și
rezultatul acțiunilor, dar și el
al discuțiilor, depind de „rege”
și „preot”  (Geneza 14, 17-
24), de cel „ales”, uns de Cel
de Sus. În despoția orientală,
rezultatul proiectelor sau a
dezbaterilor de idei este se-
cundar. Importante, determi-
nante, dunt doar voia
Domnului, Stăpânului, și o
poziție cât mai sus în ierarhie.
Așa că, tuturor celor de jos nu
le rămâne decât minciuna și
furtul, singurele forme de
protest. 

În Occident, din
Carpați până în California, și
din Anglia până în Australia,
proiectele și discutiile regilor,
președintilor, oamenilor de
afaceri sau de rând se
concentrază pe obținerea
unor rezultate. Ierarhia este
secundară. Capitalul și
munca sunt, în Vest,
hotărâtoare, aidoma statului
de drept ori principiilor drep-
turilor omului.

Care-i sistemul cel
mai bun? Fiecare are fideli,
dar globalizarea, occiden-
talizarea lumii nu mai poate fi
oprită. Lumea orientală se
integrează, se adaptează și,
uneori, protestează, așa cum
s-a întâmplat în timpul recen-
tului Referendum de sus-
pendare, când baronii
neoaoși au organizat un pu-

ci parlamentar pentru
demiterea președintelui Tra-
ian Băsescu. 

„Jucătorul” care a
trădat, din  perspectiva lor,

vechile cutume și s-a orientat
spre Vest, vrând zică-se un
stat de drept.

Pentru a-l detrona la
București pe cel aflat în sin-
gura pozitie cu adevărat
importantă, celelalte sunt de-
rivate, după cum am vazut
mai sus, baronii par a fi frau-
dat 1,5 milioane  de voturi. În
partea occidentală a țării, în
Transilvania și în Banat, unde

obținerea de rezultate este
mai importantă decât sta-
bilirea „șefului”, s-a votat
totuși împotriva puciștilor,
menținerea statului de drept

și promovarea drepturilor
omului, așa cum sunt ele for-
mulate în Occident, fiind încă
puncte de referință.

Dar trebuie să ne în-
toarcem și la momentele de
dinaintea crizei… Când Gre-
cia era un model pentru
România. 

De aici și acea
îmbrățișarea de către prim-
ministrul de atunci, grecul
Tăriceanu, dar și de către
ministrul său de finanțe,
armeanul Vosgasian, a mo-
delului grecesc de
„îmbelșugare” (ortodoc-
șii consumă, occidentalii
plătesc), aceștia dublând,
fără o bază reală, salariile și
pensiile.

A venit însă criza din
2007, occidentalii au devenit
circumspecți, iar Băsescu a
redus cu 25 la sută salariile și
a tăiat pensiile. Fără aceste
sacrificii, sprijinul UE/FMI ar fi
fost pus poate sub semnul
întrebării…

Aceste tăieri au fost,
pentru unii, un semn de
slăbiciune, de ploconire chiar,
față de occidentali. Și o
trădare a balcanismului nos-
tru de veșnic descurcăreți. O
ploconire, evident, a

președintelui portocaliu, față
de Barroso, Merkel și alții!
Așa că baronii de la secția de
tineret, Crin Antonescu și Vic-
tor Ponta, ghidați, pilotați,
trași de sfori de vechii
comuniști, pur orientali, Ili-
escu și Voiculescu, chiar
dacă mai eșuaseră de două
ori în a-l da jos pe
președintele țării, au contin-
uat să lupte pentru a încerca
să oprească orientarea spre
Vest, respectiv UE/NATO, a
acestuia. 

Puciul din 2012 a fost
însă și o consecință a evi-
dentei pierderi a încrederii oc-
cidentalilor față de români.

Și totuși, va reuși în
cele din urmă cultura statului
de drept și cea a drepturilor
omului să treacă dincolo de
balcanismul nostru pentru a
înlătura, definitiv, cultura
despotismului clientelar,
parazitar?

Aceasta este între-
barea care va pune între
ghilimele, ori poate că nu,
așa-zisa trădare reproșată lui
Traian Băsescu…

●
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În toamna anului 1940, reprezentanţii regimului horthyst În toamna anului 1940, reprezentanţii regimului horthyst 
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central al orașului Sfântu-Gheorghecentral al orașului Sfântu-Gheorghe

Ioan
Lăcătușu

DDocumentarea pentru
redactarea volumului „Cronolo-
gie istorică – Sfântu-Gheorghe
(Sângiorgiu) – 550 de ani de
atestare ca oraş” a făcut
posibilă depistarea unor noi
documente referitoare la
pierderile suferite de patrimo-
niul cultural românesc din
Sfântu-Gheorghe şi din în-
treaga zonă a Arcului In-
tracarpatic, în anii ce au urmat
Dictatului de la Viena, din 30
august 1940. Printre aceste
pierderi, s-a aflat şi dărâmarea
monumentului lui Andrei
Mureşanu, ridicat în parcul
central al oraşului Sfântu-Ghe-
orghe.

Dar să lăsăm docu-
mentele să vorbească. Astfel,
în 25 februarie 1939, Primăria
oraşului Sfântu-Gheorghe
difuzează publicaţia referitoare
la ridicarea monumentului lui
Andrei Mureşanu în această
urbe, document în care se
menţionează: „Stimate Domn,
Din iniţiativa D-lui Cpt. EUGEN
FRĂŢILĂ, s-a constituit un
comitet de conducere pentru
ridicarea monumentului Andrei
Mureşanu, în Sfântu-Gheo-
rghe. Importanţa unei astfel de
opera istorice, este prea bine
cunoscută de toată lumea, mai
ales aici în judeţul Treiscaune,
unde pe lângă vitregia
populaţiei localnice, trebuie să
recunoaştem că este singurul
judeţ în care nu se găseşte nici
cel mai modest monument
naţional (cu excepţia Bisericii
Ortodoxe înălţată în anul 1790,
pe locul celei vechi din lemn şi
a clădirii în care a funcţionat
Prima Şcoală Confesională

Ortodoxă construită în anul
1799 – n.n.). Fac apel la inima
Dvs. de bun român şi vă rog să
ne daţi preţiosul sprijin pentru
înfăptuirea planului propus.
Pentru strângerea fondurilor
necesare, Comitetul a tipărit
poemul istoric „Bătrâna
Dunăre” oferit de iniţiator, ur-
mând a se distribui câte un ex-
emplar fiecărui bun român din
acest judeţ. În convingerea că
Dvs. şi de această dată veţi
răspunde din toată inima la
apelul nostru, îndreptat senti-
mentului Dv. naţional, îmi place
a crede că acest apel nu va
rămâne fără răsunet. Sfântu-
Gheorghe, la 25 februarie
1939, Primarul oraşului, dr.
Nicolae Crăciun.”

Apelul adresat „bunilor
români” din judeţul Treiscaune
este însoţit de următoarea
Delegaţie: „Noi, Dr. Nicolae
Crăciun, primarul oraşului
Sfântu-Gheorghe, delegăm pe
domnii Radu Ioan şi Muică Ion,
să distribuie din partea
primăriei broşura „Bătrâna
Dunăre” şi să încaseze veni-
turile realizate din
contribuţiunea publică, pentru
ridicarea monumentului Andrei
Mureşanu, în Sfântu- Gheo-
rghe”.

În data de 14 iunie
1939, Primăria oraşului
reşedinţă de judeţ Sfântu-Ghe-
orghe transmite Preşedintelui
Comitetului de construcţie a
statuii lui Andrei Mureşanu,
următoarea adresă: „Am con-
statat că în parcul oraşului
Sfântu-Gheorghe, din Piaţa
Regina Maria, s-au început
lucrări pentru ridicarea statuiei
lui A. Mureşanu. Întrucât pen-
tru ridicarea acestui monument
nu aveţi şi nici nu aţi cerut încă
de la Primărie autorizaţia
necesară de construcţie, prin

prezenta avem onoarea a vă
ruga să binevoiţi a ne trimite de
urgenţă o cerere pentru
obţinerea autorizaţiei de
construcţie, aşa cum am avut
onoarea a vă comunica şi ver-
bal. Pentru a putea elibera
autorizaţia cuvenită vă rugăm
a trimite odată cu cererea şi
lucrările prevăzute la art.14 din
Regulamentul pentru monu-

mentele publice, publicat în
Monitorul oficial no. 292 din 16
februarie 1938, în câte două
exemplare. Aceste lucrări vor fi
făcute de către specialişti, con-
form dispoziţiilor art. 15 din
acelaşi regulament. Până la re-
zolvarea acestor probleme, vă
rugăm să opriţi continuarea
lucrărilor deja începute. Primar
Dr. Crăciun, Secretar, V.
Potcoavă”.

După obţinerea
autorizaţiei de construcţie, la
începutul anului 1940,
căpitanul Eugen Frăţilă, în cal-
itate de secretar al Comitetului

pentru ridicarea monumentului
A. Mureşanu, adresează
Primăriei următoarea cerere:
„Cu onoare vă rog să binevoiţi
a dispune eliberarea sumei de
15.000 lei drept subvenţie pen-
tru acest scop. Suma este
cerută de sculptorul Cpt. Ghe-
orghiu Ionel. Sf. Gheorghe, 22
decembrie 1939”. Prin decizia
nr. 11237/1939, semnată de vi-

ceprimarul I. Benedek, s-a
aprobat suma de 15.000 lei,
drept subvenţie pentru statuia
lui A. Mureşanu, în piaţa
oraşului Sfântu-Gheorghe.

În 19 ianuarie 1940,
Comitetul de conducere a
lucrărilor pentru monumentul
„Andrei Mureşanu” confirmă
primirea sumei, menţionând că
„aceşti bani s-au predat sculp-
torului pentru completarea
sumei necesare la turnarea
bronzurilor”. (Arhivele
Naţionale Covasna, Fond
Primăria Sfântu-Gheorghe,
dos. 198 şi 485/1939 şi

119/1940).
După cedarea Transil-

vaniei de nord-est Ungariei
horthyste, în urma Dictatului de
la Viena din 30 august 1940,
monumentul poetului Andrei
Mureşanu din Sfântu-Gheo-
rghe a fost dărâmat, căzând
pradă valului de intoleranţă,
manifestat cu furie oarbă, faţă
de tot ceea ce era românesc.
Aceeaşi soartă au avut-o şi
biserica de lemn adusă din
Maramureş, în vara anului
1940, şi înălţată în curtea Cen-
trului Străjeresc (azi Colegiul
Naţional „Mihai Viteazul”);
troiţa ridicată în aceeaşi
incintă, donată de profesorii şi
elevii Liceului industrial din
Buzău, pe care era scris
următorul text: „În memoria
eroilor căzuţi pentru Ţară şi
rege”; troiţa din incinta batal-
ionului de Vânători de Munte –
„troiţă minunată lucrată de
soldaţii Centrului, la care trupa
în fiecare seară înainte de cul-
care ridică rugăciune că-
tre Dumnezeu pentru
sănătatea M.S. Regele, pentru
Ţară şi Neamul Românesc”;
troiţa din parcul din faţa Bis-
ericii Ortodoxe, pe locul căreia,
din inspiraţie divină şi trudă
jertfelnică omenească, a fost
ridicată, în anul 1995, statuia
Mitropolitului Andrei Şaguna.

În timpul ocupaţiei fas-
ciste ungare, în localităţile din
judeţele Covasna şi Harghita
au fost dărmate samavolnic 25
de biserici şi capele ortodoxe şi
greco-catolice, precum şi zeci
de clopotniţe şi troiţe ridicate
cu sprijinul românilor de peste
Carpaţi.

●

Peste 10 000 de militanți basarabeni au mărșăluit pe străzile Chișinăului pentru Unire Peste 10 000 de militanți basarabeni au mărșăluit pe străzile Chișinăului pentru Unire 

Romeo
Tarhon

OOrganizată de Plat-
forma Civică Acţiunea 2012
care coalizează zeci de
organizaţii, asociații şi grupuri
naționale și transnaționale
românești cu sprijinul a mil-
ioane de susținători ai unirii
Republicii Moldova  cu patria-
mamă, România, Duminică
16 septembrie 2012 a avut
loc la Chișinău cea mai
răsunătoare manifestație
pentru re-unirea românilor nu
doar în cuget și simțiri, ci și în
fapt, în firea istorică a ființei
naționale a unui neam rupt cu
brutalitate în bucăți de către
trufașii făcători de strâmbă is-
torie prin dictatură și imperial-
ism.

Între zecile de
organizații nonguvernamen-
tale care au aderat la
Acțiunea 2012 se numără și
asociațiile Mișcarea România
Altfel – MiRA și Mișcarea
Culturală Naționalismul și
Arta – MECENA, ale cărui

fondator inițiator sunt și pe
care nu am pregetat să le în-
scriu între susținătorii fervenți
ai unirii.

Căpătând dimensiuni
fără precedent, marșul pentru
unire din această
memorabilîă zi  precede
următoarea mare manifestare
stradală a unioniștilor care va
avea loc la București, tot într-
o Duminică, pe 21 octom-
brie 2012,  și care se
preconizează a fi de proporții
și mai mari spre a deschide
inimile și ochii nu doar român-
imii din țară și de peste
hotare, ci  întregii umanități
care trebuie să înțeleagă fap-
tul că un popor cu aceeași
limbă, datini, istorie și idealuri
nu poate fi ținut cu sila între
granițe artificiale, cum nici
pentru frații de același neam
și sânge.

Este de așteptat ca
astfel de manifestări cu mobi-
lizare impresionantă nu doar
să sensibilizeze întreaga
lume, ci chiar să intimideze și
să să exercite presiune
asupra autorităților de-

cizionale din țările surori, dar
și asupra factorilor de decizie
care conduc destinele Eu-
ropei și ale lumii, să îi deter-
mine să conlucreze pentru
săvârșirea unui act de
reparație istorică, permițând
poporului român să își reintre
în vadul firesc, milenar, ge-
ografic și demografic pe întin-
derile dacice care, chiar și
după ce se va fi realizat mult
voita re-unire a Moldovei cu
România, încă vor  rămâne
văduvite de unele ținuturi, așa
cum au pohtit(!) marile imperii
și puteri.

Este îmbucurător că,
la scurtă vreme după ”vizita
de lucru” a cancelarului ger-
man la Chișinău, peste
10.000 de suflete românești
au inundat străzile capitalei
Moldovei, sfidând forțele
pararusești ostile care ar fi ca-
pabile chiar și de vărsări de
sânge spre a împiedica
românimea să redevină un
popor mare și unit. Întreaga
lume înțelege  din astfel de
manifestărică peste voința
populară a românilor nu se

mai poate trece și că a venit
vremea reîntregirii neamului,
lucru atât de dezavuat de
către ruși. Reunificarea
României și  stabilitatea unui
stat românesc până dincolo
de Prut, între vechile fron-
tiere, dă frisoane marelui im-
periului postsovietic.

Chiar și în ziua aces-
tei uriașe manifestații,
autoritățile moldovenești pro-
ruse, la comanda discretă a
mai marilor de la Moscova, au
mobilizat numeroase forțe de
ordine care trebuiau să
împiedice marșul pentru
unire, să îl împingă pe un an-
umit traseu limitat, să rupă și
să împuțineze mulțimea
pașnică a cărei glas colectiv a
răsunat din mii de piepturi
strigându-și idealul într-o
atmosferă înălțătoare, cu
adevărat patriotică. 

Forțele de ordine su-
puse contestatului șef de gu-
vern al Moldovei au încercat
să interzică pătrunderea mi-
jloacelor de transport cu
manifestanți, au legitimat cu
exces grupurile sosite și au

făcut tot ce le-a stat în putință
să intimideze miile de români
sosiți la întâmpinarea ceasu-
lui istoric al sfintei uniri.

Un eveniment unic și
emoționant  l-a constituit for-
marea unui lung Cordon al
Libertății de către numeroși
oameni de cultură și artă, int-
electuali de marcă, universi-
tari și alți oameni luminați,
inclusiv politicieni patrioți, fapt
care dovedește adevărata
unitate de spirit a românismu-
lui progresist din Basarabia. 

Nu exagerez și nu
intenționez să aduc vre-
un afront intelectualității
românești de la București
dacă afirm că ar trebui să ia
exemplu de la confrații lor
basarabeni, nu doar în ceea
ce privește solidaritatea de
breaslă în problema unirii, ci
să își și corecteze grabnic pa-
sivitatea și parșivitatea
politică, duplicitatea și
cameleonismul. 

●
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Răzvan şi vidra cosmopolităRăzvan şi vidra cosmopolită

Cezar 
A. Mihalache

DDacă tot s-a cos-
mopolit pe malurile
dâmboviţene, trădând dul-
cele grai moldovenesc pen-
tru limba de lemn a politicii de
veşnic „supleant” de centru,
trebuia să lase şi el o urmă a
prezenţei sale, nu?! 

Alminteri, cum va
putea dovedi vetrei ieşene că
a fost, fie și doar preţ de un
şejur pe banii statului, în frun-
tea ţării? Pentru că, doar cu
o mapă şi câteva pixuri cu
însemne oficiale nu prea
pare credibil că a trecut pe
acolo.

Apoi, dacă tot a ajuns
în fruntea treburilor, nu tre-
buia să-şi facă şi lui o bu-
curie? Doar nu era să
muncească pentru ţară în
vreme ce i se umflau băsicile
în palmă şi îi crăpau cutele
feţei de acneea guvernării
fără să-şi asigure „leacurile”
necesare! Aşa că Răzvan
(„Răzvana”, după unele voci
ale târgului bruxelez!) a pus
mâna pe telefonul
gospodăriei de partid guver-
namental şi a comandat. 

Numai să nu meargă
la cumpărături prin mall-urile
de pe malurile dâmboviţene,

să nu-l vadă carecumva
supratalpa ţării cum împinge
căruciorul cu portocale şi apă
minerală spre logan-ul cu nu-
mere de schimb! Ori cum
scoate pe furiş listuţa de (la)
nevastă în faţa raionului de
unguente! Păi’, ce fel de
„răzvan(ă)” ar mai fi fost
atunci?

Vidra năzdrăvană, cu
nume de cod adolescentin
„Nik the Dick”, a ajuns dară,
cum-necum, în raionul
caşcavalului de ţară şi s-a
pus pe ambalat şi pentru
acasă. Să nu-i scape cumva
ditamai ploconul de protocol
de stat! Măcar în amintirea
vremurilor trecute, când turna
în paharele altora în
aşteptarea pocalului cel
mare. Şi poftea şi el la shop-
urile de partid. Atunci se
mulţumea cu blugi şi ceasuri
electronice, astăzi s-a rafinat
însă substanţial. Şi nu mai
este un „Nick the Dick” cu
sticluţe de colonie la subraţ,
ci un cosmopolit consuma-
torist cu pretenţii de occiden-
tal picat la masa protocolului
de stat. Iar ajuns prim-
dezgustător al ţării dintr-o
gafă de sinistru portocaliu, s-
a şi pus pe băgat pe sub
plăsele şi măsele. Ba, se în-
frupta atât de zdravăn că nici
„Ziua bună!” nu mai avea
timp să dea pe culoarele

mall-ului de putere unde şi-a
tras garderoba la trei ace şi o
„liniuţă” distanţă de prenume,
devenind chiar o „Răzvană”
între costumele armani 
ale predecesorilor (bine,
aceleaşi guri  bruxeleze spun
că era oricum doar o
chestiune de timp până să-şi
pună „fustele” în cap!).

Dar ce să vezi pe

lista de achiziții „de stat”?! Nu
tu trabucuri, nu tu lăzi cu wis-
chy, nici măcar nişte abona-
mente la clubul fluturilor de
noapte din spatele guvernu-
lui, cum ne-am fi aşteptat să
comande din vârful fumurile
de bărbat în stat, ci, mai mult,
pretenţii de muieruşcă
ajunsă în dresuri pe aleile
centrale. Băuturi şi aperitive
pentru doamne, creme şi alu-
ate (asta pentru rima rimelu-

lui!). Iar ce a comandat, sem-
nat şi parafat, chiar asta i s-a
dat. Numai că s-a şi consem-
nat, lista „Răzvanei”
dovedindu-se astăzi mai
„glosy” decât amanta
„Rareşului”. De la unguente
(probabil în aşteptarea FMI-
ului) şi dezinfectante (pentru
a se şterge pe mâini după
iscălirea actelor pentru „pros-

time”) la parfumuri, antiper-
spirante (leneavă mare,
năduseala sadea), beţe de
urechi, sa audă mai bine ce-i
şoptesc argaţii de prin
„bisericuţe”, hârtie igienică
(folositoare, zău-aşa!), feşe
sterile (probabil „de după”),
pensete, forfecuţe pentru
dulci doamne, iarăşi creme
de mâini (de zi, de 
cu seară?!), noi unguente,
alte spray-uri dezinfectante,

săpunuri şi şampoane (o fi
sperat că aşa scapă de miro-
sul supleantului de debara!),
un pieptene cu dinţi, nu de
aur, ci scurţi şi mărunţi pen-
tru propria-i perie capilară, o
pereche de papuci, dacă tot
se simţea omul ca acasă (şi
pe care i-a şi folosit, mai
apoi, dar nu pentru a se
plimba prin „mall”-ul execu-
tiv)... 

Şi a mai comandat şi
câte ceva mâncare, că doar
nu era să-l trimită nevasta cu
mămăligă la boccea, nişte
caviar, jivine la tavă din ţara
soarelui răsare pentru un su-
pleant de partid apus, şi atât
de multă băutură că pare că
aburii rămaşi au apucat să-l
troznească la cap şi pe
următorul locatar al
gospodăriei centrale!

Aşa, cu totul, „nişte
prostioare” pentru uzul per-
sonal de vreun milion listuţa.
Un uzufruct de „regat” clădit
pe mormane de caviar şi fle-
ici de vită japoneză într-o
penibilă apucătură de fa-
nariot ratat  în propria-i
demonstraţie de parvenit
ajuns în capul treburilor.

●

Despre Cultură, în revizie tehnică!Despre Cultură, în revizie tehnică!

Cezarina
Adamescu

DDe când deştepţii de
la conducerea Audio-Vizualu-
lui au hotărât, fără
discernământ încetarea
emisiei pentru cel mai impor-
tant program: TVR Cultural,
program formativ, educativ,
recreativ de cea mai bună cal-
itate, stau cu inima-n batistă şi
aştept, din zi în zi ca el să
dispară.

Acum se află (pentru
prima oară în zece ani de
emisie!) – în revizie tehnică.
Aşa scrie pe grila lui, la care
se adaugă şi un ţiuit elec-
trotehnic sâcâitor, care-ţi
răneşte timpanele şi
adânceşte în chip dramatic
semnificaţiile şi angoasa. 

Speram că s-au
răzgândit, că datorită protes-
tului unor oameni de cultură
se va renunţa la această idee
nefericită. 

Aş! Răul proliferează
şi, de obicei, învinge fără
scrupule. Un oarecare ar
putea spune: pagubă-n ciu-
perci! Dar cei care se hrănesc
din cultură, ar trebui să ia ati-
tudine, fiindcă-i vizează direct.

În ţara asta, s-a verifi-
cat de mii de ori, poţi să
protestezi cât pofteşti. Nimeni
nu te ia în seamă. Ba, ai de
plătit şi niscaiva ponoase pen-
tru tulburarea liniştii publice.
Că, vorba aia, tot victima este
vinovată. S-a dovedit  şi acum

câteva zile când, în faţa
Primăriei Sectorului 5, un om
a făcut stop cardiac,
protestând că nu e primit în
audienţă la primar, care avea
o mulţime de alte treburi im-
portante. Credeţi că, onor pri-
marul cel brun s-a sinchisit de
omul mort? Doamne fereşte!
Şi-a văzut mai departe de
afacerile şi plăcerile lui per-
sonale. Ba, a şi declarat că „e
fix treaba lui” – adică a mortu-
lui, dacă a poftit să
protesteze.

Un om între oameni?

Un om pentru oameni? Că
aşa declara în campania lui
electorală: că nu va lăsa pe
nimeni nerezolvat. Ha! Cine-l
mai crede? Eu una m-am
săturat de primari şi de parla-
mentari, deputaţi şi înalţi dem-
nitari publici. Lupi în haine de
oaie.

Până una-alta, mor
oameni în stradă şi aceştia îşi

văd mai departe de concedi-
ile şi vacanţele lor în ţări exo-
tice, de vizite în marile
capitale, de afaceri cu marile
şi micile combinate, cu petrol,
cu avioane şi cu vapoare, bor-
duri şi privatizări de între-
prinderi ca şi de vânzarea pe
câte un dolar a uzinelor şi
fabricilor unde-şi câştigau
pâinea zeci de mii de munci-
tori. Şi dacă ies în stradă să-şi
strige nemulţumirile, ori fac
greva foamei, treaba lor.

„Ce altă treabă au?” -
vorba unui spot publicitar care

invita lumea la teatru – în ţara
nemulţumiţilor pe care au
moştenit-o de la străbuni.
Străbuni care ar fi luat furcile
şi coasele şi ar fi făcut
curăţenie în Divan, în ogradă
şi pe uliţă. Vorba poetului:
„Hristoşi să fiţi, nu veţi scăpa /
Nici în mormânt!”.

●

Concurs Național de Fotografie Concurs Național de Fotografie 

Până la data de 20 octombrie 2012 puteți înscrie
lucrările dvs. la Concursul Național de Fotografie. Mani-
festarea se desfășoară sub egida Fundației Kronospan.
Aflat deja la a treia ediție, concursul continuă să promoveze
tinerii artiști și să susțină fotografii profesioniști și pasionații
de fotografie prin valorizarea și publicarea lucrărilor înscrise
în concurs. Valoarea totală a premiilor ce vor fi acordate
este de 8.000 RON.

Fotografiile selectate în urma desfășurării concur-
sului, vor ilustra materialele de promovare care au devenit
deja tradiționale pentru Kronospan și care sunt așteptate
cu nerăbdare la fiecare sfârșit de an de către partenerii
noștri, peste 1000 de firme de mobilă, arhitectură, design
interior, dealeri, magazine de bricolaj, autorități, facultăți,
ONG-uri, atât din țară, cât și din străinătate. De asemenea,
cele mai reușite fotografii vor fi prezentate publicului larg
în cadrul unei expoziții. Prin temele propuse pentru în acest
an, dorim să ne apropiem mai mult de natură.

Astfel, participanții vor putea înscrie în concurs se-
turi de fotografii care să abordeze una dintre următoarele
teme:

Copaci cu forme neobișnuite
Fotografie de concept – Lemnul
Macro – Texturi de lemn

Înscrierea la Concursul Național de Fotografie 2012
se va face online, pe site-ul www.kronospanfoundation.ro,
în cadrul secțiunii „Concurs de Fotografie”. Fiecare partic-
ipant va putea înscrie în concurs maxim două seturi com-
plete de câte cinci fotografii, care să abordeze una dintre
temele propuse. 


