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Cezar 
A. Mihalache

CCum în revista „Na-
ture”, publicație care de o bună
bucată de vreme „defectează”
plagiatorii mioritici, a apărut un
nou articol despre copy-paste-
ul la nivel înalt din politica
românească, jumătatea anti-
băsistă a „elitei” politico-meri-
tocratice s-a supărat foc pe
r e d a c t o r i i - c e r c e t ă t o r i ,
acuzându-i că, în loc să pub-
lice studii ştiinţifice, inserează
articole la comandă. Şi poate
că aşa şi este, noul articol fiind
publicat în preajma alegerilor
parlamentare şi având ca ţintă
guvernul PSD. Mai exact,
„reuşita” acestuia de-a fi de-
credibilizat, prin ignorarea şi
chiar sfidarea acuzațiilor de
plagiat aduse unor membri ai
executivului, mediul ştiinţifico-
academic într-o asemenea
măsură încât mai este doar un
pas până la dezmembrarea
efectivă a acestuia. Pentru că,
deşi premierul afirmă public că
românilor oricum nu le pasă de
plagiatorii care îi conduc, re-
centele acuzaţii de furt intelec-
tual aduse chiar ministrului
educaţiei, Ecaterina An-
dronescu, par a fi pus bom-
boana pe coliva ştiinţifică a
meritocraţiei româneşti.

Astfel, „Nature”, o
prestigioasă revistă ştiinţifică
internaţională, a pus din nou
tunurile asupra intelectualităţii
impostoare din România. Şi
chiar dacă pare o acțiune
jurnalistică „la comandă”, fiind
destul de suspectă procuparea
de care dă dovadă o revistă
ştiinţifică în dezvăluirea furtului
intelectual mioritic, realitatea
este că această „deconspirare”
a plagiatorilor academici poate
fi considerată parte a unui
studiu ştiinţific vizând evoluţia,
mai bine spus involuţia, mediu-
lui educațional românesc. Și
poate că, dacă tot nu mai
excelăm de ani buni în dome-
niul cercetării, prin invenţii sau
măcar inovaţii, poate că a venit
timpul să disecăm „științific”
acest fenomen.

Poate aşa vom
înţelege de ce, în timp ce
românii răspândiți prin lume
funizează adevărate tezaure în
diferite domenii, cercetările din
ţară lipesc cu desăvârşire.
Poate aşa vom realiza că nu
doar distrugerea instituţiilor de
cercetare a dus la o absenţă
tot mai pregnanată a României
în planul meritocraţiei
internaţionale, ci şi acapararea
vocii elitelor de către fel şi fel
de impostori ascunși sub haina
politică.

Un fenomen pe care
acum ar trebui să-l cuprindem
în adevărata sa dimesniune.
Pentru că elitele noastre nu au

plecat din ţară doar pentru că
s-au pus lacătele pe labora-
toarele de cercetare, ci şi pen-
tru faptul că presiunea
impostorilor şi furtul intelectual
au devenit poveri mult prea
mari.

De aceea, ar trebui să
privim articolele din presa
internaţională cu mai mult in-
teres. Să nu cădem în capcana
de a le interpreta doar politic.
Chiar dacă ele vizează per-
sonaje politice, această abor-
dare se datorează faptului că
impostorii cu ţiple furate, int-
electual, s-au strecurat masiv
în politică. Acolo unde nu mai
trebuie să-şi demonstreze
„pregătirea” specifică domeni-
ilor în care au plagiat.

Într-adevăr, poate nu
sunt mulți cei ce citesc în
România revista „Nature”. Ori
alte publicaţii care prezintă tro-
feele ruşinii intelectuale. În
schimb, sunt nenumărați int-
electuali străini care citesc
aceste reviste! Și nu doar oa-
meni de ştiinţă, ci şi politicieni
şi afacerişti, aceste articole
contribuind şi ele la zugrăvirea
imaginii noastre. Mai ales în
condiţiile în care noi înşine îi
ignorăm pe plagiatori, îi lăsăm
în aceleaşi posturi cheie, îi
lăsăm să ne umilească pe mai
departe.

Or, într-un sistem în
care noi pare că suntem tot
mai neputincioşi în a-i ridiculiza
şi a-i alunga pe plagiatori acolo
unde le este locul, șmenarii de
acest soi fiind greu de
îndepărtat din mediul aca-
demic din cauza scutului politic
în care s-a transformat bu-
nă parte din meritocraţia
românească, „atacurile” din re-
vistele ştiinţifice internaţionale
ar trebui privite ca un imbold
pentru o luptă pe care noi, aici,
am abandonat-o cu mult prea
multă uşurință.

În fond, într-o ţară în
care nici măcar plagiatul doc-
toral al premierului nu a reuşit
să scoată studenţii şi
absolvenţii în stradă, într-o ţară
în care plagiatorii (care prin
funcţiile lor pot fi oricând mod-
ele pentru tânăra generaţie),
ne râd tâmp în faţă, într-o ţară
în care acceptarea plagiatorilor
prin indiferenţă poate duce la 
o concluzie nedreaptă,
meritocraţia este pusă grav
sub semnul întrebării. Iar cei
de la „Nature” au dreptate
când ne avertizează că igno-
rarea pe mai departe a
duplicităţii plagiatorilor cu
acoperire politică va duce în
cele din urmă la destrămarea
oricărei credibilităţii a şcolii
românești. Va duce la anularea
de facto a dreptului pentru care
am plătit costurile uriaşe ale
intrării în UE: recunoaşterea
diplomelor în străinătate fără
ca românii să mai fie nevoiţi să

susţină examene de
echivalare.

Acceptarea pe mai de-
parte a plagiatorilor „acade-
mici” din mediul politic va putea
duce la situaţia în care o idee
ştiinţifică revoluţionară plecată
din România să nu ne fie
recunoscută, să planeze dubii
că a fost chiar a noastră, doar
pentru că ne-am complăcut în
a susţine impostura. Da, poate
că aceşti impostori fac parte
din mediul politic! Numai că
prezenţa în politică însemană
prezenţă publică, iar afişarea
în public a plagiatorilor este
cea care va dezagrega
meritocraţia.

Şi chiar dacă primele
dezvăluiri din revista „Nature”
au plecat de la comenzi şi
vanităţi politice, nivelul la care
s-a ajuns cu demascările ne
impune să privim mai atent la
acesti plagiatori care ne con-
duc. Mai ales că, până acum
mediul academic internaţional
a fost poate mai rezervat pen-
tru că acuzaţiile de plagiat
planau asupra unor personaje
politice, fără o implicare
ştiinţifică reală. Dar lucrurile se
vor schimba radical acum,
când astfel de acuzaţii
planează chiar asupra min-
istrului educaţiei.

De aceea, deşi pre-
mierul Victor Ponta a fost per-
sonajul cu rangul cel mai înalt
acuzat de furt intelectual, acum
nu el este cel „important”. Ci
ministrul educaţiei care ar tre-
bui să fie garantul păstrării
integrităţii meritocraţiei şi care
a ajuns, la rându-i, suspect de
furt intelectual. Şi poate acum
vom înţelege de ce ministrul
Andronescu a făcut un scut
politic în faţa şefului ei de gu-
vern, în cele din urmă fiind
vorba doar de mascarea pro-
priei imposturi. Condiție în care
absolut toate acţiunile ante-
rioare ale șefei de la Educație
se prăbuşesc sub un mare
semn de întrebare: de la
desfiinţarea unor universităţi
pe care le acuza de plagiat (şi
în mediul intelectual, hoţul
strigă hoţii, nu?!) la impunerea
bacalaureatului „diferenţiat”.

Din păcate, nu putem
spune că revista „Nature” a
reușit să ne dea un imbold în a
studia noi înşine fenomenul
plagiatului academic din
România. Pentru că, în
condiţiile în care cei îndreptăţi
să analize faptele au felurite
acoperiri politice, am putea să
ne trezim că până şi studiile
asupra plagiatului ar putea fi…
plagiate.

●

Vox populi, vox Dei!Vox populi, vox Dei!

Iulian
Chivu

PPoporul a votat.
Aşadar, iacta alea est! Dar noi
nu trecem Rubiconul, cu toate
că ne-am improvizat un Pom-
pei dintr-o himeră. Rudă
oropsită a augustului Cezar,
după o campanie electorală
cu un adversar iluzoriu,
românul s-a bătut orbește
duminică la urnele de vot ca
într-un uitat poemation eroi-
comic. Dar nu este prima dată
în istoria noastră când ne
ratăm ținta; important este că
am golit ranița de muniție. Mai
puţini cu 44100 de electori
decât la referendumul pentru
suspendarea preşedintelui, la
scrutinul de duminică trebuia
să se prezinte la urne
18248414 alegători.

Aritmetic, cifra are val-
oare doar de referință pentru
că au votat din nou cei bine
motivați, ceilalți fiind serios
cenzurați de vremea
potrivnică. Ori, indiferent de
rezultatele finale ce vor fi cen-
tralizate de BEC, constat că la
niciun scrutin național din
1990 încoace românii nu au
fost mai debusolați politic fie
din cauza propriilor convingeri,
fie din cauza campaniei elec-
torale lipsite de argumente și
căzute în infantilitatea obiec-
tivului USL a cărui țintă a fost
Traian Băsescu. Cât de mulți
sunt cei care au căzut în
această capcană, vom vedea
poate chiar mâine. Ce
înseamnă numărul lor
covârșitor, vom vedea în
următorii patru ani. Însă
oricine ar fi la timona
executivă e sigur că își
asumă, vom vedea cu ce ca-
pacitate, misiuni de mare difi-
cultate. 

În primul rând, econo-
mia șubrezită a României va
trebui să răspundă în 2013
unui vârf de plăți către credi-
torii externi. Se pare că
situația este de așa natură că
inteligențele economiștilor au
epuizat toate alternativele și
nu rămâne altă soluție decât,
în chip ridicol, USL să recurgă
la măsuri total nepopulare, de
genul celor la care, in ex-
tremis, a recurs și Emil Boc în
2010 şi pe seama cărora PSD
a acumulat un periculos capi-
tal electoral. 

De pildă, pensiile și
salariile bugetarilor diminuate
au însemnat praf în 
ochii alegătorilor neinformați,
fiindcă nici în cele opt luni de
guvernare și nici în viitorul
imediat USL nu a renunțat și
nu va renunța la Legea

118/2010 a aceluiaşi Emil Boc
privind măsurile de restabilire
a echilibrului bugetar, traduse
de pildă în învățământ în plata
per capita a cadrelor didactice.

Preluată tacit, din
rațiuni de deficit bugetar, legea
putea fi abrogată mai ales că
încă din 2010 Curtea
Constituțională ridica prin De-
cizia 875 obiecțiuni de
neconstituționalitate.

Restituirea instituită
de OUG 19/2012 este abia
acoperitoare de inflație și nu
mai mult. Menținerea cos-
turilor per elev are strict rațiuni
economice, însă se neglijează
pierderile de valoare
neconvertibilă: copii care
ramân în afara școlilor mai
ales în mediul rural, un corp
didactic vocațional eterogen,
întârzierea orizontului de
așteptare în formarea
profesională, inconsistența
structurală a sistemului etc. 

Ce se întâmplă însă în
sectorul privat, cel căruia ar
trebui să i se dea o atenție
deosebită, ce se întâmplă în
planul fiscalității apăsătoare,
ce se întâmplă în domeniul
atragerii de investiții și de fon-
duri europene cu care s-ar re-
lansa piața internă a muncii
sunt și rămân probleme care
privesc acea majoritate
decisivă a electoratului, dar îi
rămân greu accesibile. În ast-
fel de condiții și pe fondul unor
declarații mai mult sau mai
puțin explicite ale USL sus-
ceptibile de  inconsecvențe
proeuropene și proatlatiste,
desemnarea unui prim-min-
istru de cursă lungă este o mi-
siune postelectorală cât se
poate de dificilă pentru
președinte. Iar dacă rezultatul
votului care ne va aduce un
număr mai mare de parlamen-
tari va lăsa din nou decizia în
seama disputei dintre Parla-
ment și Președinție de dragul
spectacolului mediatic şi s-ar
putea ca experienței gratuite a
suspendării din 2012 să îi
adăugăm în 2013 fie o nouă
suspendare, fie experiența la
fel de inutilă a unor anticipate.

Însă şi alte scenarii,
poate şi mai costisitoare, ar
putea să ne rezerve culisele
vieții politice promovate de
români dintr-o străveche
nevoie de panem et circenses,
meteahnă strămoşească de-
spre care nota, resemnat, și
Decimus Juvenalis.

●



Firea românilor 3

Comunicare interculturală şi manipulare în sud-estul TransilvanieiComunicare interculturală şi manipulare în sud-estul Transilvaniei

Ioan
Lăcătușu

RRealităţile din zona
Covasna-Harghita, mai ales
din ultimii ani, în mod para-
doxal au condus la discred-
itarea şi dezavuarea numai
a naţionaliştilor români. În
timp ce aceştia sunt puşi la
zidul infamiei, suportând
toate consecinţele “trata-
mentului” ce decurge din in-
grata postură care le-a 
fost atribuită, pentru
naţionalismul lor învederat,
intelectualii maghiari din
zonă primesc respectul şi
recunoştinţa comunităţii,
premii ale libertăţii culturii, ti-
tluri de cetăţean de onoare,
diplome şi medalii, burse,
excursii şi multe, multe alte
onoruri.

Pentru cei care trăim
aici, şi nu numai pentru noi,
nu mai constituie un secret
faptul că în ani de după de-
cembrie 1989 s-au accen-
tuat obstacolele în
comunicarea interculturală,
cauzate de limbajul diferit
folosit în plan semantic de
membrii celor două etnii. În
acest “dialog al surzilor”,
fiecare decodifică mesajul
celuilalt prin intermediul pro-
priului limbaj, adică nu
“aude” decât ceea ce
gândeşte el însuşi, nu ceea
ce gândeşte interlocutorul
său.

Acest blocaj este ac-
centuat de bariera
lingvistică. Indiscutabil că
majoritatea maghiarilor sunt
avantajaţi de cunoaşterea
ambelor limbi şi prin urmare
de accesul direct la

informaţia scrisă şi vorbită.
Presa locală de limbă
română are mari datorii faţă
de cititorii săi necunoscători
ai limbii maghiare care se
află în imposibilitatea de a
cunoaşte modul de gândire
al liderilor de opinie, de ex-
presie maghiară, despre ei
şi despre convieţuirea
interetnică româno-
maghiară.

S-a ajuns astfel ca,
în această “existen-
ţă paralelă”, majoritatea
românilor trăitori în arcul in-
tracarpatic să nu cunoască
aproape nimic despre dis-
cursul hiperetnicizat al for-
matorilor de opinie din
mass-media maghiară
locală, despre politica
identitară agresivă şi
naţionalismul exacerbat
promovat cu consecvenţă şi
profesionalism în aceeaşi
presă, despre obsesia
schimbării compoziţiei et-
nice vehiculată asiduu în
opinia publică internă şi
internaţională, despre
pretinsele “suferinţe” prici-
nuite de Statul naţional uni-
tar român etnicilor maghiari.

În cele două judeţe
“secuieşti” (numite recent
“patria mamă din interior”,
pentru maghiarii din “dias-
pora românească” – adică
din celelalte judeţe)
funcţionează edituri şi apar
cărţi şi publicaţii care
promovează sistematic
teoriile roesleriene şi
contestă, într-un mod ce nu
are nimic comun cu spiritul
ştiinţific, continuitatea
românilor în spaţiul lor de
etnogeneză. Numitorul
comun al sutelor de lucrări,
studii şi articole îl constituie

discursul naţionalist centrat
pe exacerbarea trecutului
maghiar al “Ţinutului secui-
esc”. Se invocă cu
obstinaţie “nedreptatea Dic-
tatului de la Trianon”,
“apăsătorul destin minori-
tar”, fiind alimentate senti-
mentele de intoleranţă faţă
de tot ceea ce este
nemaghiar şi în primul rând
faţă de români, prezentaţi în
continuare ca venetici
răspunzători de drama
“pământului secuiesc”.

Într-o lume a
informaţiilor, importantă este
imaginea transmisă şi nu re-
alitatea efectivă, iar unii
naţionalişti ştiu acest lucru
şi îl aplică cu susţinerea
financiară a unor forţe “dez-
interesate”, în timp ce alţii
rămân la stadiul de intenţii şi
nimic altceva. În mass-
media locală se enunţă doar
teoretic “destinul comun”,
invocându-se sloganul “sun-
tem condamnaţi să trăim
împreună”, dar lipsesc
proiectele care vizează
păstrarea identităţii culturale
şi lingvistice specifice medi-
ilor plurietnice cu accentu-
area “diferenţei de
includere”, şi nu a “diferenţei
de excludere”. Totodată, nu
sunt puse în evidenţă “mo-
mentele luminoase” ale
convieţuirii interetnice, man-
ifestate de regulă în situaţii
de criză.

Presa locală de
limbă maghiară practică un
discurs hiperetnicizant şi o
politică identitară agresivă,
care alimentează senti-
mente de intoleranţă şi
acţiuni discriminatorii faţă
de etnicii români (spicuim, la
întâmplare, câteva “perle”

privind acceptarea alterităţii,
exprimate de către unii lideri
maghiari în presa locală: “ei
– adică românii - au voie să
existe, dar să nu se extindă”
sau “se aude în continuare
vorbindu-se prea mult
româneşte în Miercurea –
Ciuc” etc.).

În ziarele care apar
în limba maghiară, şi în mod
deosebit în cele două cotidi-
ene Haromszek şi Harghita
Nepe, o bună parte din arti-
colele cu tematică
interetnică se referă la
relaţiile cu românii în gen-
eral, articolele cu tematică
istorică ocupând în contin-
uare un spaţiu mult mai
mare (ex.: Ziua Sfântul
Ştefan, Revoluţia de la
1848, Tratatul de la Trianon
etc.).

Formatorii de opinii,
semnatarii editorialelor,
practică de regulă un dis-
curs naţionalist, centrat pe
exacerbarea trecutului
maghiar al Transilvaniei, cu
deosebire al Ţinutului Se-
cuiesc. Spaţii largi sunt alo-
cate prezentării discursurilor
unor liderii ai comunităţilor
maghiare din ţară sau din
Ungaria, ce cuprind o
retorică nostalgică. O bună
parte din articolele acestor
publicaţii pledează excesiv
şi obsesiv pe specificul
local, pe regionalism, pe in-
tegrarea  europeană a
regiunilor şi nu a naţiunilor.
Sunt predominante arti-
colele care pun accentul pe
forţele centrifuge, atomiza-
toare, autonomiste şi nu
cele armonizatoare, integra-
tive, care au ca obiectiv co-
municarea interculturală,
respectiv pluralismul cul-

turilor. Sunt încurajate pro-
gramele şi proiectele care
îşi propun să gestio-
neze monoculturalitatea
maghiară, şi nu diversitatea
etnoculturală.

Asistăm, pe de o
parte, la unele discursuri
teoretice despre “spiritul
naţional şi cultural de
tradiţie europeană” ce ar
caracteriza zona, iar pe de
altă parte la persistenţa
unor “obsesii etnocratice
provinciale care percep în
perfect stil balcanic orice im-
ixtiune ca pe o încercare de
alterare a purităţii etnice”.
Presa locală maghiară
intoxică populaţia cu
informaţii despre o
conspiraţie românească,
menită de a schimba
compoziţia etnică a regiunii.

Pagina de internet a
Primăriei Sfântu Gheorghe,
pe antetul căreia tronează
culorile drapelului Ungariei,
prezintă oraşul ca şi cum nu
ar fi în România şi în el nu
ar trăi români. Există o
violenţă simbolică, chiar un
“război” axat pe exagerarea
trecutului maghiar al Tran-
silvaniei, cu deosebire a
“Ţinutului Secuiesc”, prin in-
vadarea internetului cu al-
bume, hărţi, lucrări
monografice cu conţinut
iredentist şi revizionist.

●

Adevăratul genocidAdevăratul genocid

Dan
Barbu

ÎÎnainte de ’89 era la
modă ascultarea radioului
„Europa Libera”. Bravii
români ziua construiau so-
cialismul iar seara ascultau
vrăjiți propaganda profund
antiromânească a amintitu-
lui post. Îmi amintesc că
mulți dintre prietenii și
cunostiințele mele mi-au ex-
plicat insistent că suntem
supusi unui genocid, noi, în-
treg poporul român. 

O făceau întot-
deauna cu profunda convin-
gere că așa este iar în fața

atitudinii mele vadit opuse,
începeau să susțină în toate
modurile teoria genocidului,
ajungând, din lipsă de argu-
mente, să mă declare un

partizan convins al orân-
duirii.

Am ajuns să
discutăm despre definiția
genocidului și, la absurdi-
tatea argumentării, tipică
acelora care așteaptă să le
împărtășești automat opini-
ile, i-am întrebat câți dintre
prietenii, cunoștiințele,
vecinii lor au murit, fiindcă
genocidul înseamnă reduc-
erea masivă a unei

populații. 
Evident, nu puteau

să-mi dea asemenea exem-
ple și cu greu mă lăsau în
pace, jigniți în cele mai bune
sentimente de atitudinea
mea de Toma-necredincio-
sul. 

Am trăit și eu în
aceeași orânduire, știu pe
pielea mea cum a fost, nu
trebuie să-mi explice nimeni
ce și cum. Totuși, așa cum a
fost, poporul număra 23 de
milioane de locuitori, mai
mult sau mai puțin fericiți. La
recensământ au lipsit la
apel 2,5 milioane de
locuitori, dând adevărata
măsură a ceea ce a însem-
nat pentru noi toți „liberatea
și democrația”…

Să ne întoarcem
însă la socoteli: dacă
împărțim 2,5 milioane la 20
de ani obținem o diminuare
a populației cu 125 000 pe
an, adică 10 416 dispăruți
pe lună, 347 de „absenți” pe

zi. Și acum să stăm strâmb
și să judecăm drept. E
acesta genocid sau nu? 

Răspunsul e unul
singur, iar la acest rezultat

și-au adus contribuția toate
guvernele postdecembriste.
Bomboana pe colivă a pus-
o desigur ciuma porto-
calie…

Așadar, genocid
clar, în inima Europei, într-o
țară membra a Uniunii! S-a
sesizat cineva, o persoană,
o organizație? Se fac petiții
pe intenet pentru tot felul de
cauze, mai mult sau mai
puțin importante, dar pentru
a semnala acest genocid ni-

meni nu a inițiat o petiție.
Îi preocupă însă pe

români propria pierire? Nu,
din păcate. Mai importante
pentru noi par a fi cancan-
urile, micii, berea și
manelele… 

E greu dară să-i vezi
pe români uniți sub acela-
și scop. Chiar dacă
protestează, o fac în virtutea
ideii de a scăpa de unii ori
alții din clasa politică, dar
conditționat să vină alții, „ai
noștri”. „Ai noștri” sunt însă
cei de dinainte și tot așa
încât te întrebi dacă mai
merită efortul schimbării. 

Scăpăm iarăși de
dracul și dăm de taică-su?!

Noi, oricum, îi dăm
înainte cu preocupările
noastre „profunde”, care ne
ocupă tot timpul. Că doar
trăim în România!

●
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Influenţa mass-media asupra integrării, dominării sau segregării culturaleInfluenţa mass-media asupra integrării, dominării sau segregării culturale

Ioan
Lăcătușu

AAnaliza discursului şi
comportamentului public al lid-
erilor locali şi formatorilor de
opinie, aşa cum rezultă din
conţinutul şi mesajul materi-
alelor apărute în presa de
limbă română şi maghiară,
evidenţiază perpetuarea unui
deficit de comunicare şi 
de relaţionare la nivelul
comunităţilor maghiare şi
române, nesemnalându-se în
intervalul de referinţă
interferenţe culturale, viaţa
culturală a celor două
comunităţi desfăşurându-se în
paralel, în acelaşi areal. În
presa din judeţele Harghita şi
Covasna apare tot timpul un
discurs paralel, intens etni-
cizat.

Asupra principalelor
teme mediatice prezente în
publicaţiile locale există
mediatizări diametral opuse, în
presa de limbă maghiară şi în
cea de limbă română. Accesul
limitat la limba maghiară (deci
şi la presa respectivă) a
populaţiei majoritare din
România, dar şi modul de en-
clavizare mediatică a
populaţiei minoritare în cauză,
au ca rezultat un proces de
segregare informaţională. Prin
subiectele abordate şi mai ales
interpretarea acestora, mass-
media maghiară enclavizează
în România o “zonă nostalgică”
ideii pan-hungariste. Este un
război informaţional ce
mizează la nivelul minorităţii
maghiare (dar local majoritare)
pe psihologia masei, iar la
nivelul majorităţii populaţiei
statului român pe testarea
capacităţii de reacţie a aces-
teia.

În presa de limbă
maghiară a o prezenţă sporită
teme referitoare la legea statu-
tului, retrocedarea bunurilor ce

au aparţinut bisericilor “is-
torice” maghiare şi a pădurilor
fostelor composesorate, pro-
blema ceangăilor din Moldova,
“expansiunea forţată” a Bis-
ericii Ortodoxe pe “pământul
secuiesc”, dezbaterile privind
regionalizarea României ş.a.

Publicaţiile de limbă
română au dezbătut prioritar
teme ca: gestionarea
defectuoasă a realităţilor socio-
culturale şi politico-economice
din judeţele Covasna 
şi Harghita, traiectoria
discontinuă şi lipsa unei strate-
gii a Statului Român adaptată
la specificul celor două judeţe,
probleme punctuale rezultate
în urma aplicării Legii
Administraţiei Publice Locale,
lipsa de fermitate faţă de unele
încălcări ale prevederilor legale
(îndeosebi cazurile de
condiţionare a ocupării pos-
turilor din administraţia publică
locală şi din alte instituţii şi
societăţi comerciale, de
cunoaşterea limbii maghiare şi
cele din planul simbolurilor -
imn, drapel ş.a.).

Presa de limbă
maghiară continuă campaniile
mediatice pe teme specifice
acestei „zone nostalgice”:
prezentarea sistematică a
frustrărilor populaţiei maghiare
din Transilvania rezultate din
“nedreptăţile Trianonului”;
folosirea curentă a unor denu-
miri istorice, azi dispărute
(„Szekelyfold – pământul se-
cuiesc, Haromszek - Treis-
caune, denumirile fostelor
scaune secuieşti – ex.: Kezdi
pentru zona Tg. Secuiesc,
Orbai pentru zona Covasna,
Sepsi pentru zona Sf. Gheo-
rghe, Csik pentru zona Mier-
curea-Ciuc ş.a.) şi a unor
“concepte” străine realităţilor
româneşti (exp. “autogu-
vernarea locală”, “comunitate
naţională” - cu referire la mi-
noritatea maghiară ş.a); pro-
movarea unei stări de
nemulţumire continuă a aces-

tei populaţii; mesajul negativ al
materialelor referitoare la
realităţile româneşti şi
convieţuirea cu românii; suspi-
ciuni privind dorinţa sinceră a
“majorităţii” româneşti de re-
zolvare a problemelor specifice
comunităţii maghiare; folosirea
dihotomiei “Ei-Noi”, de regulă
“Ei” fiind “ţapul ispăşitor”, pen-
tru toate neîmplinirile “Noas-
tre”; o grijă excesivă faţă 
de sensibilităţile specifice
maghiarilor, însoţită (în multe
cazuri) de o lipsă elementară
de respect faţă de România şi
românitatea ca stare etno-
culturală (nu ne referim la per-
soane fizice) ş.a. Nu au existat
explicit critici dure la adresa
primăriilor şi consiliilor locale
(deşi există destule probleme
nerezolvate în gospodărirea
localităţilor).

În publicaţiile de limbă
română sunt mult mai prezente
teme specifice “jurnalismului
civic” şi cele privind tratarea
politicianistă a problemelor de
fond referitoare la păstrarea şi
afirmarea identităţii naţionale a
românilor din estul Transil-
vaniei. Un spaţiu mare, în
aceste publicaţii, îl ocupă
subiectele preluate de la
agenţiile de presă, în detri-
mentul abordării vieţii comu-
nitare locale.

Au existat poziţii şi
moduri de abordare diametral
opuse - între presa de limbă
română şi cea de limbă
maghiară - asupra unor prob-
leme referitoare la: situaţia
comunităţilor româneşti din
cele două judeţe; ocuparea
posturilor de conducere în
instituţiile judeţene şi locale, pe
criterii etnice; configuraţia
stemelor judeţelor şi a altor
localităţi din zonă; identitatea
romano-catolicilor din Moldova
etc. Atât din presa de limbă
română, cât şi din cea de limbă
maghiară, lipsesc articolele în
care sunt mediatizate pozitiv
evenimente ale celeilaltei etnii.

Una din problemele
ridicată sistematic de 
către reprezentanţii socie-
tăţii civile româneşti, 
respectiv cunoaşterea
necorespunzătoare a limbii
române de către o mare parte
a populaţiei maghiare din
judeţele Covasna şi Harghita,
a fost recunoscută ca fiind un
mare handicap pentru tinerii
din zonă, profesorul Balasz
Lajos, fiind convins că
„aproape 60 la sută dintre ele-
vii din judeţele Harghita, Cov-
asna şi Mureş nu pot să treacă
cu succes examenul de capac-
itate din cauza predării
necorespunzătoare a limbii
române (…) predare care pe
“pământul secuiesc” nu se
desfăşoară pe baze didactice,
ci pe baze politice (…), de
către  mulţi profesori suplinitori
(numai în judeţul Harghita,
numărul acestora este de
350)”.

Probleme specifice
comunităţii maghiare în 
presa maghiară: activitatea
instituţiilor generatoare de in-
stabilitate (biserică, şcoală,
cultură, ONG-uri); solidaritatea
maghiarilor din Ungaria şi alte
ţări cu maghiarii din România;
activitatea lobby-ului maghiar
din occident în favoarea un-
gurilor din România; alegerile
din Ungaria – implicarea
partizană de partea guvernului
Victor Orban; pagini de istorie
locală “secuiască”; nostalgii re-
vizioniste; autovictimizare,
cuprinsă în aprecieri precum:
“existenţa altor pericole” pentru
maghiarimea ardeleană, decât
cele trecute”;  “nu este uşor să
fii maghiar ardelean” etc.; dis-
ensiuni în rândul maghiarimii
ardelene (critica celor care
sunt împotriva UDMR);
prezentarea deformată,
“ironică” şi “maliţioasă” a unor
dimensiuni ale societăţii civile.

Probleme specifice
comunităţilor româneşti în
presa de limbă română: activi-

tatea Bisericii ortodoxe, a
şcolilor şi instituţiilor româneşti,
a ONG-urilor pentru afirmarea
identităţii naţionale; îngrijorările
faţă de problemele
comunităţilor româneşti
rămase nesoluţionate;
încercările de coagulare a
societăţii civile, prin crearea
Forumului societăţii civile
româneşti; evenimente dar
şi manifestări culturale
româneşti; aspecte ale
activităţii economice, sociale şi
urbanistice; spaţii mari pentru
informaţiile trimise de agenţiile
naţionale de ştiri; poziţii diame-
tral opuse.

Presa de limbă
maghiară din “Secuime” este
avangarda presei maghiare din
Transilvania şi din Ungaria în
problema contenciosului
maghiaro-român. 

Ea reprezintă un seg-
ment dintr-o acţiune mai
amplă, bine concepută şi
orchestrată. Propaganda
ungară este alimentată de o
impresionantă fabrică de
publicaţii, destinate să dirijeze
spiritul obştesc spre complexul
imperial, cu un cinism ne-
cunoscut nouă şi cu sugestii de
moarte. 

Tonul general al aces-
tei desfăşurări propagandis-
tice, în ceea ce îi priveşte pe
români, este de o brutală agre-
sivitate şi dispreţ. Suntem
văzuţi ca elemente imprecise
ale unei colectivităţi im-
provizate, oameni fără trecut şi
fără rădăcini, un fel de
adunătură neconsolidată şi
infructuoasă social, lipsită de
contururi etnice caracteristice.

●

Prin fulgi şi stropi de ploaiePrin fulgi şi stropi de ploaie

Lidia Grosu

VViorile Cerului au
amuţit. Din Basarabia, spre
o altă dimensiune de de-
asupra Timpurilor unde va
dăinui, numită Eternitatea,
se înalţă astăzi o voce
distinctă de o rară muzicali-
tate poetică în care s-au
adunat toate dorurile pentru
un popor necăjit... O voce
live, o voce care a propulsat
doar energie plină de Duhul
Sfânt va fi auzită în toate
celelalte lumi, urmând să
promoveze şi în continuare
idealurile naţionale pentru
care a luptat întru a-şi
vedeai Basarabia  întregită
la un loc cu toată  Ţară
Românească…

Poeta fără de
moarte Leonida Lari… 

Astăzi sufletul ei s-a
făcut o togă zburătoare,
această haină fiind pe
măsura calităţilor unui avo-

cat  dac în Marele Senat al
Paradisului, angajat în lupta
de apărare a dreptului nos-
tru de a fi numiţi cu numele
adevărat – cel de român –,
mai căutând modalitatea de
a le sugera fraţilor noştri în
piele de vameş să ne
recunoască de fraţi şi să nu
ne mai suspecteze ca pe
nişte criminali care au furat
acte străine la trecerea ho-
tarului dintre doi pereţi ai
uneia şi aceeaşi case…

Leonida Lari a fost și
rămâne steaua  revoluţiei
din noi la timpul prezent tre-
cut şi viitor. Ea a iubit lumea
şi a mobilizat-o să fie mai
bună, mai frumoasă, mai
demnă, exprimând în
poezie nobleţea patriotului
cu verticalitate. A ţinut la val-
orile noaste româneşti şi la
cele universale, iar în poezi-
ile ei curge râuri  durerea,
revolta, indignarea pentru
un popor mioritic care, de
cele mai multe ori, se

resemnează cu capul ple-
cat,  în timp ce nişte
pseudosavanţi tip stati
inventează noi dicţionare 

limbă pocită de 
calchieri numită limba
moldovenească. Împotriva
lor şi a mulţimii de mancurţi
a fost îndreptată pana 
şi vocea inconfundabilei
poete.

Vom aştepta
mesajele poeziei ei prin fulgi
şi stropi de ploaie, prin raze
de soare, şi flori de tei, prin
plânsetul pruncilor şi sus-
pinelor celor în etate. Şi vor
vi pline de sens şi ne vom
pătrunde de cele ce avem
de făcut – fiecare la locul
său şi pe potriva omeniei
întru a-i omeni şi pe
renegaţi.

Dumnezeu să o aibă
cu cei drepţi.

INFINITĂ VALOARE…

Leonidei Lari se

dedică

Infinită valoare… Dum-
nezeu este drept

Când coseşte în floare,
bate cuie în piept…

Nu te supăr azi, Doamne,
plânge-un neam, îl auzi?

Cum mai strigă în iarnă lib-
ertatea pe rugi!

Suferinţă enormă… Plânge
un parastas

Moartea parcă e-o normă
cu-acest drum spre Par-

nas.

Şi durerea cea mare…
Cum se zbate în van!

Că ni-i lipsă un soare ce-a
căzut între ani

De eclipsă mintală… Cu
orgolii de regi,

Cineva ne doboară c-un
cuţit peste legi,

Făurind… mişelia… Iar
poeţii se duc,

Asaltând nemurirea cu-al
lor suflet de rug.

Cu unirea ne-ncântă,
auziţi-i de Sus! –

Şi iubirea fierbinte pentru
tot ce n-au spus…

În Olimp cântă orga, pe
pământ plâng viori

Cade aripi o togă cu-n
senin în vâltori

Infinită valoare… Dum-
nezeu este drept

Drum de mărgăritare se

aşterne-un poet.

●
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Nouă republică fesenistă şi austeritatea plagiatăNouă republică fesenistă şi austeritatea plagiată

Cezar 
A. Mihalache

NNu perspectiva unei
alianţe a USL-ului cu
maghiarimea politică i-a der-
anjat pe liberali. Supărarea a
venit din faptul că Victor
Ponta, cel mai probabil fără a
avea măcar acordul propriu-
lui partid, cu atât mai puţin a
uniunii, a plusat această idee
chiar în seara alegerilor într-
un evident gest demonstrativ.

O poziţie de forţă prin
care a încercat să-şi arate
puterea decizională. Din
păcate, a fost şi o primă
dovadă a faptului că PSD-ul
lui Victor Ponta nu s-a dezis
de vechile metehne fes-
enisto-pedeseriste. Şi nu a
fost singurul derapaj al
formațiunii, anunţurile şi
acţiunile imediat următoare
ale acesteia încadrând-o în
profilul unui structuri cu
tendinţe de partid-stat.

În acest fel, după
anunţarea dorinţei premieru-
lui de a guverna dimpreună
cu UDMR, anunţ făcut chiar
înainte de a fi mulţumit
românilor că au dus USL-ul
aproape de „monopolul” gu-
vernamental şi parlamentar,
PSD a mai azvârlit în capul
alegătorului, deja buimăcit de
virajul social-democraţiei 
în braţele revizionismului
maghiar, o mostră din 
manifestarea „ideologică”
specifică unui partid-stat, pre-
mierul anunţând fuzionarea
UNPR-ului cu PSD. Pentru

că, după cum a recunoscut
chiar preşedintele PSD, 
în România o singură
formaţiune ar trebui să
reprezinte centru-stânga. Iar
social-democraţii nu vor să
împartă nimic, cu nimeni, aşa
că absorb (sau încearcă să
dezintegreze prin manipulări)
eventualii pretendenţi de pe
zona de centru-stânga.

Astăzi, PSD nu vrea
să împartă nimic cu nici una
dintre aşchiile politice din
preajmă. Mâine-poimâine
însă, PSD nu va mai împărți
„nimicul” nici măcar cu soci-
etatea civilă, cea activată...
politic pe centru stânga şi
care i-a fost alături în pe-
rioada electorală.

Iar viitorul partid-stat
nu şi-a făcut cunoscute
pretenţiile doar prin am-
prentarea ideologică a com-
panionilor de mai ieri! Fără a
aştepta să se usuce tuşul pe
buletinele de vot, Victor
Ponta a ieşit la rampă pentru
a readuce în spaţiul public şi
profilul liderilor „marcanţi” ai
social-democrației. Pentru
că, oare ce ar fi PSD fără ba-
ronii tradiţionali, dar şi 
fără „ideologii” fesenisto-
pedeseriști?! Printre cei
amintiţi pe răbojul restiturilor
istorice, listă care ar trebui să
ne dea frisoane, s-au
numărat atât preşedinţii „de
infarct” ai unor consilii
judeţene, cât şi el, încarcer-
atul N 0049, măsluit în tuş de
deţinut politic de presa
apropiată PSD-ului, el, ex-
premierul Adrian Năstase
care, mai ieri, încerca să-şi

toarne singur profilul-gât într-
o efigie de plumb!

Prin mulţumirile pe
care le-a adus preşedintele
de partid acestora, PSD
anunţă de fapt restaurarea
scutului care le-a lipsit în ul-
timii ani. Scutul politic din
jurul liderilor pe care partidul
nu-i lasă la greu. Printre ei și
Adrian Năstase, aşteptat pe
locul lui „voievodal” din partid.
Şi nu trebuie să ne închipuim
că fostul premier se va elib-
era anticipat-condiţionat din
pârnaie pentru a deveni
cumva un simplu pensionar
politic. Căci, fostul premier a
tras tare la scris de după
gratii, a mai cârpit niște vol-
ume (juridice!) pentru a-şi
mări ecartul de eliberare
condiţionată şi a profita,
poate din prima zi a
primăverii următoare, de
fiecare clipă de care se va
bucura la guvernare partidul
lui de suflet. Şi, Doamne
fereşte(-ne)!, de setea de
răzbunare cu care se va în-
toarce Adrian Năstase în
„civilia” politică. Pentru că, pe
cine nu lasi să-ţi pună pra-
porul de gât, ţi-l va pune el
ţie! Or, Victor Ponta ne-a
avertizat deja, ba chiar din
seara alegerilor, când ne-a
spus clar că, de sabia o va
ridica peste capul guvernării
cineva, acela de sabie va şi
crăpa!

Şi oare cine va ridica
dintâi „sabia” când noua put-
ere va începe să-şi dea cu
stângul în sângul? DNA,
procurorii?! Puţin probabil,
fiind de aşteptat ca aceştia să

intre într-o stare de
expectativă pentru a vedea
cum bat „vânturile”... Pentru
că şi ei trebuie să-şi recali-
breze ţintele de nu vor să
crape de sabia răzbunării
pesediste, nu?!

De aceea, primii care
vor sancţiona derapajele put-
eri vor fi tot jurnaliştii. Îm-
potriva peniţelor nesupuse se
va ridica dară „sabia”
guvernanţilor... O sabie care
a fost deja scoasă din teacă
prin abuziva adoptare a
modificărilor la legea 
audiovizualului printr-o
ordonanţă de urgenţă Acolo
vor fi înfipţi primii colţi ai cen-
zurii partidului-stat. Vor urma
internetul şi ultimele file ale
presei scrise... Nu degeaba
noua putere s-a îngrijit să
aibă la dispoziţie două trusturi
de presă. Ai căror patroni
sunt parlamentari ai
formaţiunii. Ba, mai are şi
câţiva „pioni”, aparent ne-
semnificativi, din breasla
jurnaliştilor, la nivelul media
având tot cei trebuie pentru a
masca restaurația republicii
feseniste. Şi nu va trebui să
aştepte întoarcerea ideologu-
lui N 0049 de la răcoare!

Așadar, noi am ales!
Dar, fără a ţine cont de voia
ţării, PSD vrea să ne bage iar
cadavrul maghiarimii politice
în casă. Şi totuşi, mulţi n-au
înţeles trista realiate, imediat
după aflarea rezultatelor,
reţelele de socializare ex-
plodând: „Am învins!”. Am în-
vins, oare? Oare nu am
„învins” pentru alţii? Pentru
un UDMR care ne este băgat

acum pe gât? Pentru un gu-
vern care a luat de a doua zi
măsuri financiar-fiscale puni-
tive, de la limitarea cash-ului
între firme şi condiţionarea
ridicarii de către firme a ban-
ilor de salarii din banci de
dovedirea plăţilor la utilităţi
(!), până creşterea im-
pozitelor locale. Am „învins”
oare pentru ca noua putere
să amâne creşterea cotei alo-
cate din PIB pentru educaţie?
Că doar nu o să investească
un guvern de plagiatori în
educaţia neamului! Mai de-
graba ar da banii la Interne să
mai instaleze nişte camere
de supraveghere prin şcoli! 

Am învins oare pen-
tru ca posturile la stat să
rămână pe mai departe blo-
cate? Ori pentru ca puterea
să-i dea unui jurnalist de casă
directoratul unei companii de
stat? Sau pur și simplu pen-
tru ca Victor Ponta să
plagieze fără grijă măsurile
de austeritate ale guvernului
Boc?

De fapt, nu noi am în-
vins... Ei sunt învingătorii. Şi
stânga, şi dreapta unei clase
politice meschine care îşi va
găsi rapid, dincolo de
aşteptările noastre, „echili-
brul”. Noi, alegătorii, am fost
învingători doar până în clipa
în care Victor Ponta a confis-
cat victoria cu primul lui
mesaj-apel către UDMR.

Acesta este tristul
adevăr...

●
Am făcut o descoperire senzațională!Am făcut o descoperire senzațională!

Maria
Diana Popescu

AAlegeri cu viscol,
alertă cu bombă şi beznă în
mai multe secţii de votare. La
finalul unei campanii agresive,
care cu lumînări, care cu
lanterne sau felinare, mai tîrîş,
mai grăbiş, unii alegători de
prin cătune au mers cîţiva kilo-
metri pe jos în favoarea
useliştilor. Alţii, ştiind că voinţa
politică a poporului nu va fi
luată în seamă nici măcar cu
ştampila în mînă, n-au vrut să-
şi strice încălţările la vot, prin
viscol şi zăpadă. Dar, se aude
că, pe ici, pe acolo, prin
punctele esenţiale maşina de
fraudă a funcţionat mai ceva ca
utilajele de deszăpezire.

De fapt pe cine să fi
votat românul? Pe liste, de-o
parte şi de alta a baricadei,
predominante, aceleaşi figuri
deocheate care au amprentat
cu reprezentativitate registrul
jafului naţional. Toţi, „o apă şi-
un pămînt!” Unde vom ajunge
în urma valului din 9 decem-
brie? În aceleaşi ghetouri unde
clasa politică ne-a aruncat de
23 de ani, ca pe nişte lucrurile
inutile. România arată ca o
junglă unde politicienii,
bancherii-cămătari, recupera-

torii şi clanurile mafiote au titlul
de „doctori” în ştiinţele corupţiei
şi hoţiei de stat. Specia
aceasta funestă cu comporta-
ment balcanic va aduce, oare,
bani de acasă pentru salarii şi
pensii? Ce fericire să duci o
viaţă de parvenit! 

Aşa am ajuns nicăieri,
adică unde sîntem astăzi.
Dacă aş fi şef de stat, aş
declanşa alarma de gradul „o”
de cîteva ori pe zi, ca să-i
trezesc din adormire, le-aş
confisca hibernanţilor din Par-
lamentul României telefoanele
mobile şi laptop-urile, le-aş tăia
internetul, ca să nu se mai
joace pe „feisbuc” în plen, aş
produce inundaţii prin birourile
administraţie de stat, ca să
adune apa cu ciurul, i-aş obliga
să ţină post negru vinerea, ca
să le fugă mintea de la hoţii.
Dacă nici aşa nu li s-ar trezi
conştiinţa şi simţul patriotic,  le-
aş muta  biroul în aer liber,
printre nămeţi, i-aş scoate pe
cîmp la arat şi secerat, la plan-
tat puieţi, flori şi pavele, la
deszăpezit, doar sînt cetăţeni
europeni şi au şi ei drepturi ca
noi, nu?

După luptele fantas-
tice între aspiranţii la fotoliile
parlamentare, tot mai
fantastică rămîne realitatea:
din hărmălaia costisitoare a
campaniei ne-am ales cu încă
patru ani de groază. La cîteva

zile după „apocalipsa”  din 21
decembrie, ar trebui să ne
bucurăm de Sărbătoare Sfîntă
a Crăciunului, dar brazii crizei
aduşi din import sînt tare
scumpi, iar românii tare sărăci.
Veniturile lor au cunoscut 
o spectaculoasă „creştere
negativă”, aşa că, sacul
Moşului, „ciuruit” de biruri şi
preţuri săltăreţe, va fi mult tare
uşurel. Cum societatea
„evoluează rapid”, ajungînd
astăzi la un sistem bazat pe
valoarea monetară a fiecărui
„produs”, mă întreb cît timp
vom mai cumpăra dreptatea cu
şpagă, cîte parale fac
proaspeţii aleşi, bîntuiţi de o
dublă personalitate, care l-ar
intriga pînă şi pe Freud.

De cînd a fost
inventată „estetica hoţiei”,
cetăţenului i se ia, i se dă puţin,
cît să nu moară, i se
nesocoteşte, iar atitudinea au-
gurilor înscăunaţi faţă de popor
va fi în continuare una de igno-
rare diplomatică. 

Nu vă mai cred dom-
nilor parlamentari! V-aţi luminat
casele, întunecîndu-le pe cele
ale românilor. Încercînd de
atîtea ori să înţeleg prin ce
fisuri, cum şi de unde vine de-
zordinea în lume, m-am oprit la
politicieni, şi-am făcut o de-
scoperire senzaţională: ei sînt
singurii responsabili de
„strălucirea” haosului. Dacă ne

gîndim la femeia oarbă din po-
emul lui Rilke, care se plîngea
că nu mai poate locui cu cerul
pe ea, o putem mîngîia
spunîndu-i că nici noi nu mai
putem trăi cu aceeaşi acarieni
în spinare, care nu-s nici
Shakespeare cu inimă de
fecioară,  nici Dostoievski exilat
într-o Siberie cerească, ci Don
Juani ai groazei. Politica lor a
luat forma unor hărţuieli, iar
conştiinţa li se poate măsura
potrivit dilatării haosului şi a
pungii în care le curg profi-
turile. 

Dacă ar fi să-şi ia viaţa
de la capăt, unii s-ar plictisi de
furat, alţii de înşelătorii, de
metafizică ieftină, de tranzacţii
şi tranzitări de tot felul, şi precis
s-ar apuca de muncă voluntară
pentru reconstrucţia ţării.

Orice am face, politica
rămîne partea murdară a lumii,
pe care n-avem cum s-o mai
evanghelizăm. La fel cum nu
putem acoperi goliciunea per-
sonajelor lui Michelangelo din
„Judecata de apoi”. 

Cum a proliferat polit-
ica ornamentală? Prin fo-
calizarea vîrfurilor îndoielnice
şi reducerea la tăcere sau cen-
zurarea drastică a valorilor
reale.

Mai este puţin pînă la
gongul final al lui 2012.
Românul a stat tot anul la
ghişee să-şi dea datoriile. Dă-i

la lumină şi gaze, la gunoi  şi
canal, dă-i şi în gropile de pe
străzile patriei, dă-i vîrtos pe tot
felul de taxe şi impozite, pe
dobînzi şi comisioane fraudu-
loase ale băncilor, iar acum
„sărbătorile de iarnă” îl vor lăsa
cu buzunarele goale, dacă nu
va fi cumpătat şi va cădea în
ispita supermarcheturilor fru-
mos poleite cu Moş Crăciuni vii
sau împăiaţi, cu crăciuniţe în
minijup, cu jingle bells-urile
care au înlocuit frumoasele
colinde româneşti.

„Sărbătorile de iarnă”
sînt o lozincă omologată de
gîndirea occidentală de super-
market, care a trecut fraudulos
graniţa, transformînd firea
sărbătorilor noastre creştine
într-o uriaşă speculaţie
comercială, condiţionată în to-
talitate de statisticile vînzărilor
şi de exhibarea idolatriei faţă
de globalizare.

●


