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Fără „kurtoskolac” la pomana postelectorală?!Fără „kurtoskolac” la pomana postelectorală?!

Cezar 
A. Mihalache

DDe data aceasta,
Crin Antonescu a spus un
mare adevăr! Da, USL are
nevoie de toate voturile
posibile pentru a-și asi-
gura o reprezentare
parlamentară majoritară
astfel încât UDMR să nu
mai aibă posibilitatea să
șantajeze viitoarea gu-
vernare. De fapt, și ARD și-
ar putea asuma o
asemenea declarație
politică. Nu o face, însă,
pentru că, fiind vorba de o
aglutinare de formațiuni
care vor emite, dacă
alegerile vor fi carecumva
câștigate de portocalii de
diferite nuanțe, zeci și zeci
de pretenții, oricum nu va
mai conta dacă la masa
șantajului se vor mai găsi și
maghiarii. În plus, cu ce
obraz s-ar mai putea duce
Traian Băsescu în secuime
după o astfel de declarație?!

Or, prin remarca sa,
corectă din punct de vedere
al strategiei politice,
președintele PNL a reușit să
dea la iveală marea
frământare a maghiarilor:
care va fi situația lor în cazul
în care, pentru întâia oară
de când jonglează pe lângă
arcul puterii, de orice cu-
loare ar fi fost el, guvernanții
nu vor mai avea nevoie, 
în condițiile asigurării
majorității parlamentare, de
prezența UDMR? Iar Uni-
unea este conștientă de sta-
tusul ei precar, drept pentru
care, deși ne plânge de milă
vizavi de dezastrul politic
care s-ar produce în situația
în care am retrăi istoria
majorităților politice din anii
90, când, existând majorități
absolute, de peste doua
treimi, „s-au întâmplat lu-
cruri urâte și nenorociri”,
formațiunea se pregătește
în fapt și pentru o aseme-
nea situație. A început încă
de la alegerile locale când,
pentru întâia oară, a ieșit din
aria geografică clasică de
infiltrare cu pioni, ajungând
în județe în care etnicii
maghiari se numără pe
degetele de la o mână.

Acum, după ce soci-
etatea a acceptat atât de
ușor extensia obraznică a
UDMR, județ cu județ (de-
sigur, dacă ar fi reușit să
impună regionalizarea în

propria-i viziune, acest exod
politic ar fi fost cu mult mai
rapid), formațiunea nu a
avut nici o jenă în a-și de-
semna candidați la parla-
mentare pentru toate
colegiile din țară. Și a făcut
acest lucru având ținte pre-
cise.

În primul rând, pen-
tru a ne flutura, după
alegeri, faptul că a avut o
acoperire politică națională,
ceea ce, pentru mințile în-
gustate de revizionism,
echivalează cu o dovadă a
prezenței ungurești la nivel
național. Vom asista în
acest fel la emiterea unor
noi pretenții. Mai ales dacă
megastructurile politice USL
și ARD nu vor reuși să asig-
ure o majoritate absolută,
iar UDMR va ajunge din nou
într-o situație favorabilă… 

Apoi, profitând de
aberanta lege electorală,
UDMR a pus la loteria uni-
nominalului „bilete” (recte,
candidați!) pentru toate
colegiile, fiind imposibil ca
formațiunea să nu obțină un
număr semnificativ de man-
date la redistribuire. Poate
chiar mai multe în colegiile
din afara zonei tradiționale
de acțiune, acolo unde
acum trebuie să împartă
electoratul etnic cu alte
formațiuni politice maghiare!
Și cum să nu-și fi sporit
șansele când, pentru a da
numai un exemplu, chiar și
la Brăila s-au înregistrat opt
candidaturi la parlamentare
din partea UDMR?!

Și nu în ultimul rând,
este posibil ca uniunea să-
și pregătească chiar ieșirea
din starea de anormalitate
juridică pe care, în lipsa
mecanismelor de șantaj
date de prezența la putere,
s-ar putea să nu se mai
bazeze. Pentru că, deși se
știa foarte bine că 
UDMR este o prezență
neconstituțională pe
eșichier, nefiind înscris ca
partid politic la tribunal,
toate formațiunile au accep-
tat acest compromis pentru
a compensa, în parlament,
prin intermediul voturilor
maghiarilor, neșansa de a
nu fi avut o majoritate
confortabilă.

Astfel, este posibil
ca tocmai acele partide să
pună în discuție, după
alegeri, statutul juridic al
UDMR. Maghiarii sunt
conștienți de situația în care
pot ajunge, iar prin de-

semnarea de candidați în
toate colegiile, într-o
acoperire „națională” dată
de portițele lăsate în mod
voit de PDL în legea
electorală, prin care s-a
ajuns să avem candidaturi
în locuri în care anumiți indi-
vizi și anumite formațiuni nu
aveau dreptul moral să se
găsească acolo, UDMR ar
putea pregăti acoperirea de
semnături necesară pentru
înscrierea la tribunal. Căci,
din clipa în care uniunea și-
a prezentat candidați pentru
toate colegiile din țara, fără
ca românii majoritari să con-
teste această aberație,
apariția ulterioară a listelor
cu semnături la nivel
național pentru înscrierea la
tribunal ca… Partidul De-
mocrat Maghiar din Româ-
nia, după cum cere legea,
nu ar mai putea fi pusă sub
semnul unor întrebări firești.

Am fi putut stopa
însă infiltrarea politică
maghiară la nivel național?
În mod cert, da! Dar pentru
asta ar fi trebuit creat un
cadru electoral în care
românii să aibă și ei posibil-
itatea de a cadida în masă.

Din păcate, cum ac-
tuala lege electorală
(pitrocită de PDL pentru a
servi clar scopurilor
maghiare) încalcă flagrant
Constituția, în speță dreptul
de a fi ales, prin
condiționarea înscrierii în
alegerile parlamentare de
depunerea unui depozit fi-
nanciar la Autoritatea
Electorală, era firesc ca
românii, săraci și chivernisiți
cu niște bani care
echivalează poate cu veni-
tul lor pe un an, să stea de-
oparte. 

Și nu au fost puține
cazurile în care formațiunile
românești mai mici au tre-
buit să apeleze chiar și la
„mica publicitate” în încer-
carea de a găsi candidați
dispuși să riște banii ceruți
de Statul Român pentru
dreptul lor constituțional de
a candida!

●

Deturnarea judecățilorDeturnarea judecăților

Iulian
Chivu

ZZilele trecute, un jur-
nalist de televiziune, destul
de apreciat, nu a mai avut
răbdare și a spus-o pe șleau,
în direct: Doar proștii vă
ascultă, domnilor! Ca să ne
ferim de ambiguitate, omul
se referea la telespectatorii
unui alt post de televiziune
slujit de jurnaliști suspectați
de a fi implicați în afaceri
oneroase  și care fac politica
unor moguli de presă destul
de controversați și ei. În de-
finitiv, jurnaliștii știu bine care
este prețul politicii editoriale
și, cei care acceptă, își vând
conștiința profesională fără
prea multe negocieri:
carieră, în fond, se poate
face și de o parte și de alta a
baricadei, mai ales la noi.

Tot așa se poate face
și politică. Cel mai elocvent
exemplu ni l-au dat în
primăvară migratorii din
PDL, iar cu mai mult de zece
ani în urmă cei peste 20 de
primari teleormăneni care au
trecut din partidul lui Petre
Roman în cel al lui Ion Iliescu
în frunte cu Liviu Nicolae
Dragnea. Teleormanul, acest
județ al sărmanilor care, pe
timpul partidului unic, era an-
ticamera Comitetului Central
(aici erau testați viitorii
miniștri ai lui Nicolae
Ceaușescu și tot aici era
batalionul lui disciplinar),
rămâne încă recuperatorul
roşu al criptocomunismului și
al unora de talia lui Șerban
Mihăilescu ori s-a oferit pe
aceeași tavă stângistă altora
drept nadă pentru interesele
județului, dar și ca
trambulină de lansare a unor
veleitari locali. Și dacă nu s-
ar fi întors la vatră, poate că
aici ar fi candidat și Victor
Ponta. Terenul pregătit pe
temeiul sărăciei și al
credulității electoratului de
Liviu Nicolae Dragnea dis-
pune de o majoritate
confortabilă pro-PSD, în
umbra căreia abia că mai
este loc pentru doi sau trei
parlamentari liberali; cât pen-
tru opoziție, mai mult iluzii. 

Dacă în anii 1992-
1996 (încă și în 1996-2000)
aici opțiunea promonarhistă
ar fi fost o alternativă
productivă, nădejdile spul-
berate de Ion Iliescu prin 
impetuozitatea securisto-
comunistă refulată în PDSR

nu au putut fi adjudecate de
stânga, ci de PNTCD, de
PNL și UFD. Astăzi, opțiunile
de dreapta, în mai tot sudul
țării și în est sunt debusolate
la nivelul lor majoritar și doar
elitele știu ce au de votat.

Facilitatea unei
majorități de stânga a
opțiunilor electorale în
această parte de țară e cu
greu contrabalansată de
electoratul ardelean, prepon-
derent de dreapta.Văzând
aceste mișcări sociologice,
jurnalistul de televiziune de-
spre care vorbeam con-
cluziona cu amărăciune:
Doar proștii vă ascultă, dom-
nilor! Trecând pe celălalt
post de televiziune, am
urmărit cu interes discursul
electoral nedisimulat al
analiștilor politici de acolo. Ei
presimt că Traian Băsescu
nu mai este o țintă
productivă, mai ales după
eșecul suspendării din vara
aceasta, iar incertitudinile
privind supraviețuirea USL
după alegeri îndeamnă la fa-
cilitarea unui număr cât mai
mare de colegii adjudecabile
de PSD, UNPR și PC. Dis-
cursul propagandistic pro-
movat de jurnaliștii acestui
post de televiziune precum și
de politicienii sprijiniți în
competiție pe această
frecvență se întemeiază pe o
serie de erori intenționate ale
relevanței de genul
ipotezelor ad hoc, al at-
acurilor la persoană și nu la
argument, cu manipulare
emoțională prin ridiculizarea
oponenților, cu argumentare
negativă etc. Cauzalitatea,
ca principiu logic,
deturnează judecățile prin is-
toricismul selectiv, prin di-
vizarea ilogică a realității sau
prin referenți formali din
legislație și legalitate (invo-
carea acesteia ca trebuință
inalienabilă de siguranță), cu
esențializări colaterale, cu
abstractizări și sentințe.

Raportând un astfel
de discurs la realitățile socio-
logice atât de acutizate ale
României de azi și mai ales
ale românilor, se distinge
greu la nivel mediu
(mediocru, mai precis) lipsa
de demnitate a unui astfel de
discurs politic, de un prag-
matism evident, dar nu tot
atât de necesar. Și nu mi se
pare periculos că doar proștii
ascultă, ci mă tem ca nu ei
să fie și covârșitori.

●
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Sorin
Andrei

AAm o bună şi dragă
prietenă, se numeşte Păuna
MANEA, zisă Paula. Se trage
din neam de legionari: tatăl –
legionar (primar legionar), sora
– legionară, fratele – simpati-
zant legionar, cumnatul – le-
gionar (Dumitru CRISTEA, cel
care a scos din puşcărie, în
minte, peste 300 de poezii
d’ale lui Radu GYR şi Nichifor
CRAINIC). Dumneaei, desigur,
legionară (fostă Consilier
Politic al Partidului Totul pentru
Ţară). Mai alaltăieri, în pe-
rioada Sfinţilor Dumitru, pleacă
Doamna Paula în pelerinaj la
moaştele de la Patriarhie.
Ajunge acolo, se aşează la
rând şi, pâna la moaşte,
aşteaptă în picioare vreo 15
ore (puţin, zice dânsa, în
comparaţie cu alţii care au
aşteptat peste 24 de ore!). În
fine, se roagă, sărută moaştele
şi vine acasă, fireşte, cu ”ba-
teriile încărcate la maxim”.

Povestindu-ne însă
cum a fost pe acolo, dumneaei
ne spune că, de fapt, marea
bucurie sufletească îi este dată
nu atât de reuşita de a se ruga
respectivilor sfinţi, cât de com-
portamentul celor câteva zeci
de persoane aflate în proximi-
tatea dânsei la rândul cu pric-
ina. Oamenii aceştia, între care
s-au instalat aproape instanta-
neu nişte relaţii absolut orto-
doxe, cu toate că deabia se
mai ţineau pe picioare erau
aproape fericiţi şi, culmea,
după trecerea prin faţa sfintelor
moaşte parcă tot ar mai fi
rămas acolo împreună. Mem-
brii acestui minuscul grup au
început rapid să facă schimburi
diverse între ei (mâncare,
haine groase, băuturi calde,
medicamente, etc), au început
să-şi povestească atât bucuri-
ile cât şi necazurile, au început

să-şi acorde diverse sfaturi
plus, lucru cel mai important,
şi-au trăit aceste nu puţine ore
într-o adevărată emulaţie a
jertfei. Mai devreme sau mai
târziu fiecare dintre ei, în felul
lui, ar fi putut ieşi din rând ”stre-
curându-se” direct în faţa
sfinţilor. Şi totuşi, în ciuda
vârstelor lor destul de înaintate
şi a diverselor probleme de
sănătate ce le aveau, nu au
făcut-o. Explicaţia general-
valabilă a fost doar una: ”Păi,
dacă nu stăm aşa, chinuiţi, la
rând, JERTFA noastră în ce ar
mai consta?”

Jertfa deci, atât cât a
fost, i-a umplut inima de
mulţumire şi bucurie Doamnei
Paula. Şi ştiti de ce? Pentru că
dumneaei, aparţinătoarea
unei, cum am văzut, puternice
vâne legionare, constată faptul
că totuşi în această ţară nu au
pierit cu totul ”oamenii de ome-
nie” (vorba cărturarului şi 
teologului Gheorghe RACOV-
EANU, discipol de-al lui Nae
IONESCU, cel care în lucrarea
”Mişcarea Legionară şi Biser-
ica” realizează cea mai
lămuritoare distincţie între
”omul Evangheliei, sfânt şi
desăvârşit” şi cel ”bun”, sau
”de omenie” care poate apuca
şi el pe calea parcursă deja de
primul).

Şi uite aşa, pe lângă
cei direct participanţi la peleri-
najul de la Patriarhie, ne putem
şi noi bucura de acest fapt. Cu
toate că n-am fost acolo, cu
toate că foarte mulţi dintre cei
peste 100.000 de închinători s-
au comportat, iarăşi, aberant,
iată că mai există, totuşi, o
rămăşiţă (şi la noi, la români,
nu numai la… alţii). Şi dacă
numai într-un astfel de grup,
solidarizat instantaneu, au fost
câteva zeci de oameni de
omenie, păi atunci din suta aia
de mii or fi fost, probabil…

Acuma numărul aces-
tora numai Dumnezeu îl ştie,
dar în ţară, în toată ţara asta,

câţi or fi? Vedeţi? De aici vine
bucuria şi speranţa noastră.
Pentru un om care-şi trăieşte
cea mai mare parte a vieţii
printre indivizi segregaţi în
două mari găşti, unii care-şi
ucid propriul popor (politicienii,
adică) şi alţii care se lasă, fără
păsare, ucişi, o astfel de veste
este un puternic imbold spre
nădejde şi acţiune.

De foarte multe ori m-
am întrebat dacă Dumnezeu
chiar doreşte ca Neamului
Românesc să i se cam pună,
pe aici pe undeva, punct. Şi
după cum merg treburile în
ţară nimic nu ne face să cre-
dem că aceasta nu se va în-
tâmpla. În acelaşi timp însă
mi-am amintit că unii dintre
greii noştri duhovnici ne-au
învăţat că neamul ăsta are o
misiune. Şi dacă are o misiune
aceasta e de factură
duhovnicească. Şi dacă e aşa
atunci va fi nevoie, că altfel nu
se poate, de jertfă; jertfă în fel
şi chip, dar jertfă. Şi iată-i, pe
cei ce fac parte din rămăşiţă,
cum mătură poteca către misi-
unea cu pricina.

Într-adevăr asta e o
veste de maximă bucurie. Deşi
pare aşa, la prima vedere, ca
fiind ceva banal, faptul că oa-
menii aceia, care se şi ajutau
dezinteresat între ei, simt
nevoia să jertfească ceva,
acolo, cât de mic (pentru cei nu
foarte tineri, însă, statul în pi-
cioare şi în frig câte 15 – 20 de
ore, într-o ordine desăvârşită,
numai uşor nu este), este
dovada că miezul din care
poporul va putea renaşte,
există.

Gândiţi-vă, dacă ar fi
avut posibilităţi materiale nece-
sare deplasării, câţi români ar
fi fost acolo şi s-ar fi comportat
aşa? Câteva sute de mii? Cel
puţin. Deci, iată miezul. Dacă
pentru cincizeci de drepţi Dum-
nezeu cruţa Sodoma, oare
pentru aceştia nu va cruţa şi
România? Să sperăm. De fapt,

să nădăjduim.
Dar să mai facem şi

noi câte ceva, că vorba aia,
Domnul îţi dă, dar nu-ţi bagă
şi-n traistă. Asta pentru că
protagoniştii noştri, mai toţi,
afirmau faptul că singura bu-
curie ce le-a rămas în viaţă
este credinţa, comuniunea în
Domnul Christos. Ah, că
aceasta este, de departe, cea
mai mare şi importantă bucurie
posibilă, de acord, dar de ce
trebuie ca ei (noi) să fie privaţi
de celelalte mulţumiri mărunte
ale vieţii? De ce trebuie ca o
clasă politică de îmbuibaţi,
corupţi până în măduva
oaselor, să-şi ducă la moarte
propriu-i popor?! Sau, nu
cumva poporul o duce atât de
greu pentru că este criză? Păi
dacă este criză, să fie pentru
toţi! Cât de drept este, cât de
moral şi în primul rând cât de
creştineşte ca politicianul să
câştige zeci, iar unii chiar sute
de mii de euro pe lună, iar
poporeanul să ducă familiei
sale trei sute de euro pe lună?

I-am văzut şi auzit pe
mulţi dintre pelerinii acestui an
rugându-se pentru bună-stare
materială, pentru păstrarea
locurilor lor de muncă, pentru
sănătatea pe care nu şi-o mai
permit de mult a şi-o cumpăra,
în concluzie pentru rezolvarea
problemelor lor sociale atât de
împovărătoare. Corect, fără
Dumnezeu nu putem face
nimic, dar oare Dumnezeu va
face ceva fără noi?! Nu că n-ar
putea atâta timp cât a făcut
cerurile şi pământul, dar poate
n-o vrea! Păi stăm noi în
sufragerii, la televizor şi
suduim iar a doua zi mergem
la vot şi, de douăzeci şi doi de
ani, votăm cu aceeaşi criminali
pe care ieri îi acuzam!!! Asta
nu e nici pe departe atitudine
ortodoxă. Stăpânirea trebuie
respectată şi chiar apărată
atunci când lucrează spre
binele celor pe care îi
stăpâneşte. Până atunci însă

ea trebuie înlocuită, dar cu
cine?!

Iată însă o variantă.
Ce părere aveţi dacă toţi oa-
menii de omenie din România
s-ar solidariza, în interiorul unui
partid sau al unei fundaţii, etc
şi ar începe să ia poziţie îm-
potriva acestor criminali eco-
nomici care de peste douăzeci
de ani ucid, în fiecare zi câte
puţin, ţara în care ei, poporenii,
s-au născut şi-n care prin viaţa
lor încearcă să-şi agonisească
mântuirea? Pentru că miezul,
după cum am văzut, există dar
e împrăştiat iar duşmanii nea-
mului sunt de o solidaritate
ieşită din comun. Ei uniţi – noi
răsfiraţi, ei acţionează exclusiv
în interesul lor – noi răbdăm şi
ne uităm la ei, ei ne mint în
permanenţă cu un tupeu de
neimaginat – noi ne ducem şi
îi votăm! Apoi mergem, ne
rugăm, după care reluăm tot
acest ciclu. Dac-o mai ţinem
aşa cel puţin suntem conştienţi
că vom rămâne, curând, şi fără
rugăciune? Ecumenizăm bis-
erica, masonizăm clerul (în
special ierarhii), eliminăm
icoanele din şcoli, predăm
orele de religie cu profesori su-
plinitori calificaţi în biologie, îi
aducem pe preoţii dedicaţi la
sapă de lemn pentru a-i rupe
de trăirea lor exclusiv
duhovnicească, etc.

Şi cine este direct
răspunzător de toate astea?
Politicul, dragi cititori. Politicul
acesta post-decembrist atât de
strâmb care a strâmbat după el
o ţară fostă cândva creştină şi
naţionalistă.

Şi cine s-o reîndrepte
dacă nu oamenii ei de omenie!
Ei sunt aici, prezenţi, trebuie
doar să se solidarizeze şi să
acţioneze. Cu credinţă şi
nădejde în Dumnezeu.

●

Abject: FACIAS instigă la cenzură!Abject: FACIAS instigă la cenzură!

ÎÎntr-o scrisoare
deschisă adresată mai mul-
tor instituții din România
(Consiliul Național al Audio-
Vizualului, Centrul pentru
Monitorizarea și Combaterea
Anti-Semitismului, Parla-
ment), dar și Procurorului
General și Șefului Poliției,
președintele Fundaţiei pen-
tru Apărarea Cetăţenilor îm-
potriva Abuzurilor Statului
(FACIAS), Ovidiu Alexandru
Raetchi, solicită implicarea
activă a acestora pentru
închiderea site-urilor 
“de propagandă legionară,
nazistă și anti-semită
explicită”, “în care negarea
Holocaustului este o regulă
ce poate merge chiar până 
la promovarea acestuia”.

“În cursul săptămanii
trecute opinia publică din
România a urmărit impli-
carea CNA şi a Poliţiei
Române într-un domeniu cu

legislaţie încă amiguă,
vizând site-urile care dis-
tribuie filme fără drepturi de
proprietate. 

Există, cu alte cu-

vinte, premise pentru a ridica
o problema care – deşi lipsită
de un conţinut comercial
semnificativ – are o valoare
simbolică şi morală majoră.
După cum ştiţi, România are

o legislaţie explicită privind
manifestările fasciste,
naziste şi anti-semite, pre-
cum şi privind negarea Holo-
caustului. Această legislaţie

are la baza OUG nr. 31 din
13 martie 2002 privind In-
terzicerea organizaţiilor şi
simbolurilor cu caracter fas-
cist, rasist sau xenofob şi a
promovării cultului per-

soanelor vinovate de
săvârşirea unor infracţiuni
contra păcii şi omenirii,
confirmată prin Legea
107/2006. Acest edificiu leg-
islativ este incompatibil cu
acceptarea senină, fără
reacţie, a unor publicaţii on-
line de propagandă
legionară, nazistă şi anti-
semită explicită, în care ne-
garea Holocaustului este o
regulă ce poate merge chiar
până la promovarea aces-
tuia. Acest conţinut este con-
siderat insultător atât de
cetăţenii evrei din România,
cât şi de românii care trăiesc
astăzi în Ierusalim, Tel Aviv
sau Haifa”, se poate citi în
scrisoarea deschisă a FA-
CIAS. 

Iată și „listă neagră”
a acestor site-uri:

w w w. i o n c o j a . r o ,
www.frontpress.ro,  www.de-
veghepatriei.wordpress.com,
www. l i s t ana t i ona la . r o ,
www.cahalul.wordpress.co,

www.horiasima.ro, www.mis-
carea.net, www.codreanu.ro,
www.blog.nouadreapta.org,
www.stefanbolocan.word-
press.com, platformele on-
line,www.apologeticum.word
press.com, www.iudais-
mul.blogspot.ro, www.orto-
doxiesaumoarte.wordpress.c
om, conturile Youtube „Fan
Ion Antonescu” şi „Corneliu
Zelea Codreanu”, site-urile
www.antisionism.blogspot.r,
www.bisericasecreta.word-
press.comdar.

Națiunea își exprimă
stupefacția față de această
instigare la cenzură și este
alături de toate site-urile in-
criminate de o organizație
care apără cetățenii… „ÎM-
POTRIVA ABUZURILOR
STATULUI”.

●
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Manualul de istorie a secuilor și omisiunile menite să Manualul de istorie a secuilor și omisiunile menite să 
creeze imaginea unui grup etnic compactcreeze imaginea unui grup etnic compact

Ioan
Lăcătușu

MManualul de Istoria
Secuimii editat de consiliile
judeţene Harghita şi Cov-
asna, pe lângă 
numeroasele informaţii
referitoare la principalele
evenimente, instituţii,
personalităţi, mituri şi leg-
ende referitoare la istoria
secuilor şi maghiarilor din
fostele scaune secuieşti,
are ca principală
caracteristică o regretabilă
şi nepermisă omisiune, re-
spectiv nepunerea în
evidenţă, în spiritul
adevărului istoric, a nu-
meroaselor şi durabilelor
relaţii şi interferenţe ale se-
cuilor cu românii.

Locuind împreună
cu românii şi înconjuraţi din
toate părţile de către
aceştia, secuii au avut relaţii
multiple economice, sociale,
politico-militare, atât cu
românii din sud-estul Tran-
silvaniei, cât şi cu cei 
din Moldova şi Ţara
Românească (Muntenia),
înregistrându-se în
permanenţă o circulaţie
asiduă cu deplasări de
populaţie dintr-o parte şi alta
a munţilor, prin pasurile
Tulgheş, Bicaz, Ghimeş,
Oituz, Buzău, realitate pusă
în evidenţă în documente,
ca şi în antroponime şi to-
ponime. Rezultatul acestei
convieţuiri a condus la nu-
meroase interferenţe şi
similitudini privind “locuin-
ţa, felul de lucru,
îmbrăcămintea şi alcătuirea
fizică” a secuilor şi
românilor.

Convieţuirea de sec-
ole a românilor şi a secuilor
a facilitat circulaţia motivelor
şi temelor folclorice, a mi-
turilor, ajungându-se la nu-
meroase similitudini. Unele
dintre ele sunt atât de
izbitoare încât la apariţia în
1863 a uneia din primele
culegeri maghiare impor-
tante de poezii secuieşti
“Vad rozsak” (Trandafirii
sălbatici), de Kriza János
(1811-1875), culegătorul a
fost de-a dreptul acuzat că
a plagiat din poezia
populară română, publicând
o culegere de traduceri. În
final s-a ajuns la concluzia
că nu era vorba de un pla-
giat literar comis de Kriza
János, “vinovatul” fiind simil-
itudinile/interferenţele dintre
folclorul românesc şi cel se-
cuiesc, care sunt atât de im-
portante, încât uneori pot
crea confuzii, ca şi cea
menţionată.

Versiunea maghiară
a Mioriţei a fost culeasă de
Domokos Pál Peter, în anul
1937, din localităţile Lemnia
şi Poian, judeţul Covasna,
aşezări aflate în vecinătatea
cunoscutelor centre ale
păstoritului transhumant –
Breţcu, Zăbala, Covasna,
ceea ce dovedeşte un con-
tact intens şi nemijlocit între
cele două culturi populare,
aşa cum rezultă din vari-
antele Vicleemului secuiesc.
Alte elemente, în acest
sens, sunt cele referitoare
la: “domnia casei de lemn în
patru ape” în perimetrul de
azi al judeţelor Harghita şi
Covasna, model regăsit în
toată ţara; “arta meşteşugită
de a lucra lemnul”,

împrumutată de secui de la
români împreună cu temele
tradiţionale (ornatul geomet-
ric românesc, întâlnit la
secui împreună cu floarea şi
în special laleaua); similitu-
dini privind poarta
secuiască şi cea
românească; împodobirea
pereţilor cu ţesături şi
alesături şi multe astfel de
elemente, sesizate de Grig-
ore Antipa, cu ocazia unei
vizita făcute la Muzeul din
Sf. Gheorghe. “Aici găsim
un foarte bogat material
asupra etnografiei secuilor –
care tocmai dovedeşte o
mare asemănare şi deci o
veche comunitate de viaţă
cu românii”. În volumul
“Arhitectura de lemn din
Transilvania”, de Ioana
Cristache Panait (lucrare
premiată de Academia
Română), sunt prezenta-
te alte argumente
convingătoare despre “dom-
nia casei de lemn în patru
ape” în perimetrul de azi al
judeţelor Harghita şi Cov-
asna, model regăsit în toată
ţara. Casele şi anexele
gospodăreşti din arealul la
care ne referim “constituie
documente istorice ale orig-
inii etnice ale autohtonilor
relevate de Nicolae Iorga şi
apoi de studiile riguroase
ale lui Sabin Opreanu”.

Datinile secuilor de
la naşteri, nunţi şi

înmormântări, credinţele
deşarte, practicile lor reli-
gioase au multe similitudini
cu cele ale românilor.
Prezentând o multitudine de
“împrumuturi de obiceiuri şi
cuvinte româneşti” preluate
de secui de la români,
practică existentă până şi
după 1918 în unele sate cu
populaţie mixtă în care fe-
ciorii şi fetele “legau un fel
de frăţie între ei, până la
moarte, numindu-se fârtaţi
şi surate”.

Vorbind despre
specificul formării şi
existenţei localităţilor din
sud-estul Transilvaniei, au-
torii nu menţionează denu-
mirile localităţilor purtând
toponime româneşti de orig-

ine dacică (Bârzava, Buzău,
Turia etc.), de origine latină
( Aita, Aninoasa, Caşin,
Ciba, Plăieşi ş.a), de origine
slavă şi slavo-română
(peste 30 de localităţi,
printre care: Covasna, Cer-
nat, Dobârlău, Lisnău,
Vârghiş, Jolotca, Homorod,
Topliţa, Zagon, Zăbala ş.a.)

Nu este evidenţiat
faptul că aşezarea
geografică în vecinătatea
Moldovei şi Munteniei a
avut o influenţă constantă,
complexă şi profundă
asupra întregii fizionomii a
societăţii secuieşti. Secuii
au trebuit să trăiască în
bune relaţii cu populaţia
românească ce îi înconjura,
iar viaţa lor economică şi
chiar politică a trebuit
relaţionată cu aceşti vecini
cu care coexistau firesc şi
paşnic.

Eludând adevărul
istoric prin omisiune, autorii
manualului nu menţionează
nimic despre convieţuirea
româno-secuiască care
datează din 1234 şi se
referă la „Episcopatul
cumanilor”, despre episodul
în care românii şi secuii au
acţionat împreună împotriva
invaziile tătarilor, din 1241-
1242, despre însemnările
cronicarului Simon de Keza
(1282-1283), sau despre
cooperarea româno-
secuiască şi numeroasele şi

profundele legături ale se-
cuilor cu românii din Transil-
vania, Moldova şi Ţara
Românească, în întreg Evul
Mediu.

Aspectul principal al
acestor relaţii vechi şi
strânse, dintre secui şi
români, l-a constituit
fenomenul de mare
importanţă istorică al
secuizării (maghiarizării)
unei considerabile părţi a
populaţiei româneşti din
zonă, realitate pusă în
evidenţă de lucrările de spe-
cialitate. În manual, însă, nu
se vorbeşte nimic despre
secuizarea românilor prin
nume, prin religie, prin polit-
ica sistematică de
maghiarizare, despre
pierderea identităţii
româneşti, despre margin-
alizarea românilor, despre
oropsirea lor, despre felul
cum au fost siliţi aceşti
români să plece ori să
devină „buni maghiari” şi
„buni români” (Academician
Ioan Aurel Pop). Din cele 10
valuri de asimilare imediată
şi de alungare a românilor
din „secuime”, puse în
evidenţă de academicianul
Nicolae Edroiu, cinci sunt
înregistrate între 1850 -
1992, fiind relevate clar de
recensămintele moderne,
fie că ele au fost efectuate
sub administraţie austria-
că, ungurească sau
românească.

Despre drama
deznaţionalizării românilor
din fostele scaune secuieşti,
despre fenomenul
“Bodogaia”, localitate unde
în secolul al XVIII-lea erau
două biserici româneşti: una
Ortodoxă şi alta Greco-
catolică, autorii manualului
nu suflă o vorbă, aşa cum
nu menţionează
comunităţile din judeţele
Covasna şi Harghita care,
în secolele al XVIII-lea şi al
XIX-lea aveau o populaţie
românească numeroasă, iar
astăzi este drastic
diminuată sau chiar
dispărută, aşa cum este
cazul localităţilor Ghelinţa,
Micfalău, Bixad, Belin,
Lisnău, Cernat, Joseni,
Plăieşii de Sus, Mereşti,
Lăzăreşti, Ocland, Fru-
moasa, Mihăileni etc.

Preocupaţi a
prezenta istoria unei zone
monoetnice maghiare, a
unui „bloc compact secui-
esc”, eludând adevărul is-
toric, autorii nu pomenesc
nimic despre personalităţile
româneşti născute în sud-
estul Transilvaniei, elite lo-
cale, regionale şi de valoare
naţională, de o mare diver-
sitate socio-profesională,
din rândul cărora

menţionăm: opt ierahi ai
Bisericii Ortodoxe Române
(patriarhul Miron Cristea,
mitropoliţii Nicolae Colan şi
Alexandru Nicolescu şi epis-
copii Justinian Teculescu,
Veniamin Nistor, Emilian
Antal, Sofian Braşoveanu şi
Ignatie Mureşan), scriitori,
publicişti, oameni politici
(Octavian Codru Tăslăuanu,
Ghiţă Popp, Romulus
Cioflec, Horia Teculescu
ş.a.), profesori universitari,
cercetători, protopopi-
cărturari, ieromonahi, autori
de manuale şcolare, militari,
artişti, sportivi de
performanţă etc.

Făcând abstacţie de
faptul că realitatea etno-
demografică din judeţele
Covasna şi Harghita nu este
de departe imaginea unui
grup etnic compact, autorii
nu abordează problema
populaţiei de romi, populaţie
care potrivit unor studii de-
mografice depăşeşete 10%
din totalul populaţiei
judeţului Covasna şi 5% din
cea a judeţului Harghita.

Din aceleaşi consid-
erente, care nu au nimic cu
deontologia unor autori de
manuale şcolare, nu se
specifică faptul că în
judeţele Covasna şi
Harghita există un număr
însemnat de persoane cu
dublă ascendenţă
identitară, membri ai famili-
ilor mixte. Numai la
recensământul din 1992, în
judeţul Covasna existau
2724 familii mixte, iar în
judeţul Harghita 2960 de
asemenea familii. Autorii nu
se gândesc ce drame pot
provoca în aceste familii po-
litica lor şi a celor care i-au
pus să scrie astfel, de a
crea cu orice preţ o himeră
a unui bloc etnic pur
maghiar în zonă.

Sunt doar câteva ex-
emple despre gravele omi-
siuni ale unei lucrări
destinate elevilor de etnie
maghiară din judeţele Cov-
asna şi Harghita, din ciclul
gimnazial, carte editată din
fonduri publice, şi care, prin
conţinutul şi mesajul său an-
tiromânesc aduce grave
prejudicii, pe termen mediu
şi lung, unei convieţuiri in-
teretnice normale, într-un
spaţiul multietnic şi pluricon-
fesional, unde fiecare poate
să-şi respecte istoria, cul-
tura, credinţa, tradiţiile şi
valorile moştenite de la
înaintaşi şi să-şi afirme
identitatea proprie.
.

●
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De la Jeffrey „neaoşul” la recuperatorul colonistDe la Jeffrey „neaoşul” la recuperatorul colonist

Cezar 
A. Mihalache

FFondul a mai făcut un
pas în trecerea de la impli-
carea „din umbră” la afişarea
făţişă a impunerilor sale de 
tip colonial. Iar imaginea
instituţiei, frumos ambalată
până acum pentru public, este
pe cale să se schimbe radical,
fiind pe cale să aflăm, mai bine
pus, să conştientizăm, un
adevăr în faţa căruia am închis
neglijent ochii. Faptul că
România a fost şi este tratată
ca o colonie.

În fapt, aidoma unui
cămătar în frac, în perioada
semnării de angajamente şi a
plusării spre împrumuturi tot
mai înrobitoare, FMI şi-a arătat
doar latura „ispititoare”. A dat
dovadă de o răbdare
incredibilă faţă de neputinţele,
frustările şi capricile
guvernanţilor noştri, a trimis la
Bucureşti un reprezentant
menit să inducă o stare de re-
laxare prin abordările sale
„umane” (pentru că nu trebuie
să ne închipuim că Jeffrey
Franks a învăţat boabe de
română doar pentru a-şi condi-
menta propria-i experienţă de
viaţă ori că mai marii instituţiei
nu aveau habar de zaiafeturile
la care se dădea solul lor în cel
mai pur stil neaoş), în genere,
instituţia a făcut orice pentru a
schimba imaginea şi gustul
amar pe care le-au lăsat
experienţele anterioare ale
românilor cu FMI.

Şi a reuşit în mare
măsură, Jeffrey Franks
dovedindu-se o piesă esenţială
în crearea unei imagini în care
FMI trebuia să apară ca o
instituţie prietenoasă. Cel puţin
până la subordonarea clientu-
lui prin ratele de împrumut. 

Când a avenit vremea
rambursărilor, lucrurile s-au
schimbat însă radical.
„Neaoşul” Jeffrey a fost retras,
iar în locul lui a fost trimis ca
şef al misiunii FMI un
supraveghetor rece, gata să
dea la iveală la primul semn de
nesubordonare manşetele de
recuperator-executor. Fără
prea multe politeţuri, România
a fost izgonită de la cafeluţa or-
donatorului anterior de tranşe
într-o antecameră a comparti-
mentului de avertismente,
preavize şi înştiinţări. O
antecameră în care, chiar dacă
am reuşit să restituim primele
tranşe la timp, suntem ţinuţi
sub o continuă presiune. Iar
faptul că FMI nu slăbeşte deloc
„şurubul” (dimpotrivă, prin fel şi
fel de manipulări ale statisticilor
şi „previziunilor” ne mai
strânge un pic la zid) nu s-ar
datora vreunei temeri că
România ar putea întârzia cu
vreo tranşă, ci pentru a ne de-
termina să intrăm singuri pe
culoarul unui nou segment de
aplicaţii şi experimente finan-
ciar-fiscale de tip „politici FMI”.

De fapt, prin felul în
care instituţia ne „lucrează”
imaginea de ţară, estimând
devalorizări catastrofale și imi-
nente ale cursului valutar, dar
şi alte pocinoage financiar-fis-
cale (deşi rapoartele din vre-

mea în care ne împrumutam
fără raţiune arătau o Românie
în stadiul de motor al Europei
la multe capitole!; or, pentru
acele minciuni, România are
dreptul să ceară un audit de
ţară legat de fondurile de la
FMI!), organizaţia pregăteşte
acum momentul în care noi
singuri vom ajunge la „con-
cluzia” că, indiferent de cos-
turile pe care le vom suporta,
se impun refinanţări şi
reordonări de tranşe.

Este însă și o atitudine
„prudențială” a Fondului, o
precauție față de comporta-
mentul anterior al României.
Căci, deşi este clar că ar fi im-
posibil să mai restituim ratele
ca în anii ’80 (anticipat, ceea
ce ar da peste cap planurile
oricărei bănci!), FMI nu este
mulţumit nici de eventuala
noastră reuşită de a plăti
tranşele la timp. În fapt,
instituția trebuie să ne
convingă, cât mai repede
chiar!, că nu putem restitui
banii la timp. Mai ales că 2013
a fost proiectat ca un maxim al
sumelor ajunse la scadenţă,
ilogice la nivelul restituirilor,
după care sumele anuale de
plată scad considerabil, la
sume suportabile.

România şi ar putea
onora, totuși, masivele obligaţii
de plată din 2013, respec-
tându-şi graficul de rambur-
sare și fără a cere rescadenţări
costisitoare, dacă ar apela la
rezerva BNR. Acolo sunt sufi-
ciente acoperiri şi chiar dacă
am risca o descope-
rire temporară a monedei
naţionale, am putea totuşi să

rambursăm la timp sumele
aferente anului viitor. Or, pen-
tru a-i convinge pe guvernanţi
să nu apeleze la rezerva BNR,
asistăm astăzi la o continuă
denigrare dinsre Fond și alte
instituții internaționale a
posibilităţilor financiare reale
ale României, în special prin
prognozarea unor cursuri cata-
strofale ale cursului valutar.

De aceea, este timpul
să ne trezim din lungul somn al
raţiunii. Să înţelegem cu cine
avem de a face. Mai ales că,
deşi în timpul premierului din
umbră, Jeffrey Francks, cu toţii
ştiam cine conduce de fapt
România, nu ne-am deranjat
să conştientizăm pericolul unui
viitor context de impuneri di-
recte. Cel puţin nu atâta timp
cât această subordonare a
suveranităţii deciziilor, cel puţin
a celor financiare, era frumos
împachetată….

FMI a schimbat fățiș și
amenințător felul de abordare
iar, de la insinuări şi
recomandări, astăzi ne
dictează ce avem de făcut în
ţara noastră. A început cu ulti-
matumul dat guvernanţilor
pentru a „rezolva” lucrurile la
Oltchim, în fapt, lichidarea
combinatului (decizând în nu-
mele nostru că nu merită să in-
vestim 20 de milioane de euro
în salvarea platformei) și
continuă cu indicații despre
felul în care trebuie să
reformăm și sectoarul… social.
Iar la accelerarea procesului
prin care FMI se impune ca de-
cident făţiş peste destinele
României contribuie din plin şi
atitudinea slugarnică a

guvernanţilor. Care în loc să
ceară fondului să rămână între
limitele competenţelor sale, s-
au dus cu fruntea plecată să
întrebe „jandarmul” financiar
dacă au voie să facă una-alta.
Să revizuiască, de exemplu,
cadrul de dialog social, înain-
tând FMI modificările dorite
chiar dacă acestea nu erau de
domeniul instituţiei!

Un spectacol umilitor
al vasalităţii la care contribuie
şi preşedintele României,
acesta cerându-și insistent
scuze la ultima întâlnire cu
delegația FMI pentru că Româ-
nia nu a reuşit să… satisfacă
instituţia. Dar ce suntem noi,
domnule preşedinte, o ţară de
sub crucea de piatra pentru a
satisface poftele acestora? Iar
în faţa scuzelor aberante ale
preşedintelui, normal că FMI a
plusat şi a început să ceara re-
forma sistemului sanitar, ba şi
pe cea a Educaţiei. Or, mâine-
poimâine o sa ne trezim că
FMI stabilește și programa
școlară!

Mizerabilă dar şi
degradantă este şi atitudinea
premierului. Care, deşi se jura
când partidul lui era în opozitie
că va pune sub semnul
întrebării acordul cu FMI, ori
măcar îl va rediscuta, acum se
târăşte în genunchi în fata FMI.

Or, chiar am ajuns
slugile licuriciului financiar
multinaţional? Păi, vorba lui
Băse’, ghici ghicitoarea mea,
ce o să se întâmple pe mai de-
parte?!

●

Un manualul menit să creeze imaginea unui grup etnic compactUn manualul menit să creeze imaginea unui grup etnic compact

Ioan Lăcătușu

MManualul de Istoria
Secuimii editat de consiliile
judeţene Harghita şi Cov-
asna, pe lângă numeroasele
informaţii referitoare la 
principalele evenimente,
instituţii, personalităţi, mituri
şi legende referitoare la isto-
ria secuilor şi maghiarilor din
fostele scaune secuieşti, are
ca principală caracteristică o
regretabilă şi nepermi-
să omisiune, respectiv
nepunerea în evidenţă, în
spiritul adevărului istoric, a
numeroaselor şi durabilelor
relaţii şi interferenţe ale se-
cuilor cu românii.

Eludând adevărul is-
toric prin omisiune, autorii
manualului nu menţionează
nimic despre convieţui-
rea româno-secuiască care
datează din 1234 şi se
referă la „Episcopatul
cumanilor”, despre episodul
în care românii şi secuii au
acţionat împreună împotri-
va invaziile tătarilor, 
din 1241-1242, despre
însemnările cronicarului
Simon de Keza (1282-1283),
sau despre cooperarea
româno-secuiască şi nu-
meroasele şi profundele

legături ale secuilor cu
românii din Transilva-
nia, Moldova şi Ţara
Românească, în întreg Evul
Mediu.

Aspectul principal al
acestor relaţii vechi şi
strânse, dintre secui şi
români, l-a constituit
fenomenul de mare
importanţă istorică al
secuizării (maghiarizării)
unei considerabile părţi a
populaţiei româneşti din
zonă, realitate pusă în
evidenţă de lucrările de spe-
cialitate. În manual, însă, nu
se vorbeşte nimic despre se-
cuizarea românilor prin
nume, prin religie, 
prin polica sistematică 
de maghiarizare, despre
pierderea identităţii
româneşti, despre margin-
alizarea românilor, despre
oropsirea lor, despre felul
cum au fost siliţi aceşti
români să plece ori să
devină „buni maghiari” şi
„buni români” (Academician
Ioan Aurel Pop). 

Din cele zece valuri
de asimilare imediată şi de
alungare a românilor din „se-
cuime”, puse în evidenţă de
academicianul Nicolae
Edroiu, cinci sunt înregis-
trate între 1850 -1992, fiind
relevate clar de

recensămintele moderne, fie
că ele au fost efectuate 
sub administraţie austria-
că, ungurească sau
românească. Despre drama
deznaţionalizării românilor
din fostele scaune secu-
ieşti, despre fenomenul
“Bodogaia”, localitate unde
în secolul al XVIII-lea erau
două biserici româneşti: una
Ortodoxă şi alta Greco-
catolică, autorii manualului
nu suflă o vorbă, aşa cum nu
menţionează comunităţile
din judeţele Covasna şi
Harghita care, în secolele al
XVIII-lea şi al XIX-lea aveau
o populaţie românească
numeroasă, iar astăzi este
drastic diminuată sau chiar
dispărută, aşa cum este
cazul localităţilor Ghelinţa,
Micfalău, Bixad, Belin,
Lisnău, Cernat, Joseni,
Plăieşii de Sus, Mereşti,
Lăzăreşti, Ocland, Fru-
moasa, Mihăileni etc.
Preocupaţi de prezenta isto-
ria unei zone monoetnice
maghiare, a unui „bloc com-
pact secuiesc”, eludând
adevărul istoric, autorii nu
pomenesc nimic despre
personalităţile româneşti
născute în sud-estul Transil-
vaniei, elite locale, regionale
şi de valoare naţională, de o
mare diversitate socio-

profesională, din rândul
cărora menţionăm: opt ierahi
ai Bisericii Ortodoxe
Române (patriarhul Miron
Cristea, mitropoliţii Nicolae
Colan şi Alexandru Nico-
lescu şi episcopii Justinian
Teculescu, Veniamin Nistor,
Emilian Antal, Sofian
Braşoveanu şi Ignatie
Mureşan), scriitori, publicişti,
oameni politici (Octavian
Codru Tăslăuanu, Ghiţă
Popp, Romulus Cioflec,
Horia Teculescu ş.a.), profe-
sori universitari, cercetători,
protopopi-cărturari, ieromon-
ahi, autori de manuale
şcolare, militari, artişti,
sportivi de performanţă etc.

Făcând abstacţie de
faptul că realitatea etno-
demografică din judeţele Co-
vasna şi Harghita nu este de
departe imaginea unui grup
etnic compact, autorii nu
abordează problema
populaţiei de romi, populaţie
care potrivit unor studii de-
mografice depăşeşete 10%
din totalul populaţiei judeţului
Covasna şi 5% din cea a
judeţului Harghita.

Din aceleaşi consid-
erente, care nu au nimic cu
deontologia unor autori de
manuale şcolare, nu se
specifică faptul că în judeţele
Covasna şi Harghita există

un număr însemnat de per-
soane cu dublă ascendenţă
identitară, membri ai famili-
ilor mixte. Numai la
recensământul din 1992, în
judeţul Covasna existau
2724 familii mixte, iar în
judeţul Harghita 2960 de
asemenea familii. Autorii nu
se gândesc ce drame pot
provoca în aceste familii po-
litica lor şi a celor care i-au
pus să scrie astfel, de a crea
cu orice preţ o himeră a unui
bloc etnic pur maghiar în
zonă.

Sunt doar câteva ex-
emple despre gravele omisi-
uni ale unei lucrări destinate
elevilor de etnie maghiară
din judeţele Covasna şi
Harghita, din ciclul gim-
nazial, carte editată din fon-
duri publice, şi care, prin
conţinutul şi mesajul său an-
tiromânesc aduce grave
prejudicii, pe termen mediu
şi lung, unei convieţuiri in-
teretnice normale, într-un
spaţiul multietnic şi pluricon-
fesional, unde fiecare poate
să-şi respecte istoria, cul-
tura, credinţa, tradiţiile şi val-
orile moştenite de la
înaintaşi şi să-şi afirme iden-
titatea proprie.

●


