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„Pentru a continua opera cuiva

trebuie să-i oglindeşti 

personalitatea.”

- Nicolae Iorga
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Sus opinca!Sus opinca!

Cezar 
A. Mihalache

PPesemne şi azi mai
suferă cu gândul la opinca pe
care le-am trântit-o, în 1919,
în vârful Parlamentului! Iar
imaginea celor doi căprari
legând nojiţele opincii de
steagul unguresc, „în norii
Budapestei, ca să rămână de
pomină”, trebuie că le mai
tulbură încă minţile de vreme
ce au fost în stare să atârne
acolo, în încercarea de a ne
înjosi, cârpa secuiască.
Numai că, în momentul în
care şi-au dat jos propriul
steag pentru a-l înlocui cu o
cârpă de şters, ca mesaj al
solidarităţii lor „naţionale” cu
secuii, şi-au umilit practic pro-
priul popor. Şi poate că nici nu
ar trebui să ne pese, treaba
fiind făcută la ei acasă! 

Asta dacă nu am
cunoaşte felul în care,
nesancţionată corespunzător,
vor extinde mojicia la „porţi” şi
mai înalte. Căci, pentru ei,
răzbunarea post-Trianon nu
va fi deplină decât în clipa în
care cârpa autonomistă va fi
fluturând şi la porţile forurilor
europene.

De aceea, nu putem
fi de acord cu preşedintele
care ridică (nu neputincios, ci
laş) din umeri… Nu putem ac-
cepta nici starea de
slugărnicie a ministrului de
Externe care, printre rândurile
unui comunicat, afișează, la
rându-i, imaginea neputinței.
Nu putem fi de acord cu
această atitudine „chibzuită”,
în fapt slugarnică… Căci, în
vreme ce noi suntem chemați
„să chibzuim”, iredentismul ne
împresoară.

Autorităţile noastre nu
s-au pronunțat ferm nici
măcar în clipa în care „cârpa”
a fost pusă la uscat, ca semn
de susţinere naţională, pe o
primărie din Budapesta. Nu s-
au inflamat nici în momentul
în care, în „războiul
steagurilor” s-au implicat,
făţiş, oficialităţile bu-
dapestene, ba, nu s-au arătat
deranjate nici de declaraţiile
secretarului de stat în Minis-
terul de Externe al Ungariei,
Nemeth Zsolt, nici de vorbele
pline de venin ale am-
basadorului Ungariei la
Bucureşti. Nimic din toate
acestea nu le-a stârnit
guvernanților de la
Bucureșteni vreo pornire
fermă. Iar în clipa în care
chiar vicepreşedintele Parla-
mentului de la Budapesta a
început să dea cu tifla, chiar
că nu au mai găsit de cuviință

să se agite. Pentru că trebuia
să dăm dovadă de chibzuință!

„Să fim chibzuiţi”,
dară! Acesta este mesajul
guvernanților. Iredentiștii un-
guri și maghiari ne împroaşcă
din toate părţile, dar noi nu
avem voie să protestăm! Și
pe când oare şi o ordonanţă
de urgenţă?! Ba, poate, se
așteaptă chiar să le mulţumim
că ne bagă în seamă, la nivel
european, nu?!

Prin urmare, deși țara
lui era umilită, Traian
Băsescu a considerat că nu
este nevoie să răspundă
provocărilor ungureşti. Că
doar nu o să se coboare el,
„Traian cel Mare”, la nivelul
unui secretar de stat de la Bu-
dapesta ori a ambasadorului
de la Bucureşti! Şi cum nu se
cădea să-şi piardă vremea cu
aceştia, ne-a liniştit că va dis-
cuta, de la egal la egal, la
Consiliul European de la
Bruxelles, cu Viktor Orban. Şi
aşa a şi făcut! Dar numai a
râs, „de la egal la egal” cu
acesta, și, se pare, deloc am-
ical, căci, a doua zi ne-am
trezit cu ștergarul secuiesc
săltat pe Parlamentul ungar.
Că dacă tot ne-a liniştit Tra-
ian-husarul, „râdeam eu, dar
îi spuneam lui Orban: uşor,
uşor, uşor cu pianul pe scări!”,
Orban chiar a lăsat pianul jos,
dar numai pentru a sălta
steagul… Și atunci, cine oare
a fost luat de prost?

Or, dacă plecăm ure-
chea la vorba preşedintelui, şi
nu vom protesta, cum să nu
se simtă ungurii îndreptăţiţi să
atârne cârpa secuiască și în
faţa Parlamentului European?
Mai ales că pe „dinăuntru”, ei
au rezolvat de mult problema,
înfiinţând şi un birou de
reprezentare „secuiască”…
Să nu mire dară că
maghiarimea revizionistă și-a
extins acţiunile, în primul rând
spre ţările în care sunt
colectivităţi mari de români,
pentru a ajunge, în cele din
urmă, chiar la poarta PE. Iar
intinerariul de denigrare a în-
ceput, deloc întâmplător, în
Italia, la Bologna, prin organi-
zarea unei expoziţii care
încearcă să demonstreze că
etnia ceangăilor, botezată pe
ungureşte „Csàngò”, nu ar fi
altceva decât „o parte a
minorităţii maghiare din
România supusă asimilării
forţate”. Pentru italienii, apoi
şi pentru alte naţii occiden-
tale, cărora li se vor livra istorii
contrafăcute, explicaţiile sunt
dincolo de orice închipuire.
Ceangăi ar fi, chipurile, „o mi-
noritate antică maghiară de
origine catolică” (!), pe care
ungurii ar fi găsit-o în
Moldova pe care au cotropit-o

în Evul Mediu! Iar elucubraţile
pe care MAE nu a considerat
că ar fi nevoie să le
sancţoneze, merg mai de-
parte, Moldova fiind descrisă
ca parte a stepei euroasiatice
care leagă China de… câmpi-
ile Ungariei. Câmpii care,
întinzându-se până la
hotarele Moldovei, constituie
irefutabila dovadă a faptului
că Transilvania este teritoriu
ungar! Aşa se „prelucrează”
imaginea noastră afară…
Asta în vreme ce Traian
Băsescu ne spune să ne
vedem de treburi. Că tot ceea
ce întreprind revizioniştii din-
colo de graniţele noastre, nu
ne afectează! Dar când vezi
că tot ungurii sunt cei ce
plusează (mai nou, deranjat
de restricţionarea de către
România a arborării cârpei
secuieşti, ministrul de externe
ungar având tupeul să-l
cheme la ordine pe ministrul
nostru de Externe, Titus
Corlăţeanu), nu poţi să nu te
întrebi: dacă a recunoscut
steagul unui „tinut”, Bu-
dapesta nu o sa recunoască
şi „statul” secuiesc?

Și cum să nu ne
pese?! Indiferent de
răspunsurile pe care le va croi
Traian Băsescu între două
hăhăieli şi trei aforisme expi-
rate. Căci, în vreme ce el
livrează maxime demne de
un gâgă naţional, ungurii
joacă ceardaşul pe gâtlejul
ființei noastre!

P.S.:

Spre ştiinţa lui Traian
Băsescu, deşi el ştie mai bine
ca noi cum stau lucrurile, îi
reamintim totuși că Guvernul
Ungar face mai nou o
propagandă iredentistă
desânţată și în şcolile din
Maramureş. Acolo unde se
primesc plicuri cu antetul gu-
vernului și care cuprind
broşura „Politica naţională”. O
lectură „suplimentară”
semnată chiar de vi-
cepremierul Ungariei şi în
care se face elogiul
reunificării „naţiunii” ungare,
dar şi a autonomiei teritoriale,
singura garanţie „a
supravieţuirii maghiarilor din
Bazinul Carpatic”. Pesemne,
însă, MAE român este prea
ocupat să spele vesela după
caviarul MRU-ului pentru a
avea vreme să se pronunţe
asupra acestor realități…

●

Problema secuiască...Problema secuiască...

Ion
Măldărescu

Nu mă îndoiesc că
ungurilor din secuime, la
Moscova, li s-ar spune
tranşant: Poporul rus nu ad-
mite niciun favor minorităţilor.
Acestea trebuie să respecte
Rusia, pe ruşi şi legile. Cine
reclamă discriminări este in-
vitat să părăsească imediat
Rusia. Nu Rusia are nevoie
de minorităţi, ci ele au nevoie
de Rusia. Or, condiţia se-
cuilor din România nu este
totuna cu cea a minorităţilor
din Rusia. Dar nu este
identică nici cu aceea a fla-
manzilor sau a valonilor din
Belgia. În cele din urmă, după
cum însuşi belgienii au spus-
o, nu există un popor belgian,
ci numai o creaţie statală a
secolului al XIX-lea. După
cum se ştie, aici regalitatea a
condus la ideea de stat unitar
din nevoia unei conduceri
unice care şi aşa a avut
nevoie să respecte structurile
administrative, situaţie care a
durat până în timpul ocupaţiei
franceze.

Tradiția autonomiei
de tip comunitar nu a dus la
stagnarea istorică a statului,
ci a asigurat o evoluție federal
contextualizată, puterea
locală constituindu-se, alături
de puterea legislativă, de cea
judecătorească și de cea
executivă, într-o a patra put-
ere, deloc de neglijat. Feder-
alismul etnocultural belgian
nu este unul de tip conflictual,
ci  mai degrabă unul de
competiție. În fiecare an, la 11
iunie, în Flandra, se
arborează fără ostentație
steagul cu leul flamand până
și la ferestrele blocurilor; nu
însă și pe clădirile publice,
lucru pe care, la rândul lor, îl
fac și valonii. Nonconflictual,
lipsit de vanități naționaliste,
modelul federal din Țările de
Jos a continuat netulburat și
în acord cu realitatea istorică
a genezei statelor respective.
Distribuția demografică a et-
niilor a susținut și ea statul
federal, etnicul olandez ca și
cel francez evoluând nestân-
jenite prin politici federale ar-
monioase. Chiar și statul
unitar german, centralizat
prin Constituția din 1871, a
reconsiderat landurile
tradiționale, însă a instituit
dreptul federal care primează
asupra drepturilor landurilor,
iar exemplele europene și de
pe alte continente pot con-
tinua, ele conducând prin di-

versitatea lor spre soluții
diferite ale cauzelor
minorităților.

În Europa de Est,
după căderea Cortinei de
Fier, după prăbușirea comu-
nismului, efectele Tratatului
Ribbentrop-Molotov au defu-
lat în nostalgii depășite cu
înțelepciune prin perspec-
tivele unei Europe unite.Cum
însă acolo unde rănile
Războiului al Doilea mai
dureau încă, statele proaspăt
democratizate aveau să
găsească unor situații diferite
soluții diferite; idea statului-
națiune părea a nu fi în con-
sens cu eterogenitatea
etnoculturală a statelor din
Est și din Europa Centrală
fiindcă ridica suspiciuni
privind omogenizarea sau
asimilarea.Cu toate acestea,
el este dominant în țările oc-
cidentale pentru că prin neu-
tralitatea lui față de diferitele
grupuri entice pune în centrul
obiectivelor lui cetățeanul, nu
grupul sau etnia, el fiind
totodată și garantul egalității
în drepturi și al politicilor de
dezvoltare armonioasă.

O serie de teoreticieni
occidental ca Smooha
Sammy (The model of ethnic
democracy…; Types of
democracy and models of
conflictmanagement in ethni-
cally divides societies),ori
Tully James (Multinational
Democracies) au demonstrat
că această formă de
democrație este în măsură să
asigure recunoașterea
diferențelor entice, identitățile
naționale, specificul cultural
pe care să le promoveze prin
instituțiile statului de drept, să
asigure reprezentativitatea în
actul deciziei la toate
nivelurile. 

Ceea ce vor însă un-
gurii din secuime seamănă a
reflexe iredentiste care pot
duce la pusee naționaliste,
mai ales că din ținutul secui-
esc românii au fost
determinați sub diferite forme
să plece, iar ceea ce se vrea
a fi nevinovată autonomie
aduce prin excese intolera-
bile atingere statului național
român de care trebuie să
aibă știință inclusive mecan-
ismele comunitare europene
de la Bruxelles.

●
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Istoria maghiarilor – între falsuri și adevăruriIstoria maghiarilor – între falsuri și adevăruri

Maria
Cobianu-Băcanu

UUngurii sunt un popor
nomad, ugro-finic, ce trăia în
mileniile dinaintea erei noastre
în zona munţilor Urali, în
Siberia Apuseană, de unde au
migrat spre vest, astfel încât pe
la 895-896, trecând lanţul
Munţilor Carpaţi „descalecă” în
Câmpia Panonică, unde
găsesc grupuri de populaţie
romanică, slavă, avară, aşa
cum se menţionează în
izvoarele scrise ungureşti. În
secolul X, începe sedenta-
rizarea lor, la anul 1.000 are loc
creştinarea lor în rit catolic sub
Ştefan, care se proclamă rege
la 1.001. Regatul Creştin al
Ungariei se va caracteriza de-
acum înainte printr-o politică
de expansiune şi prozelitism
catolic.

În incursiunile lor, de
după 1.000-1.001, ungurii
încep cucerirea sistematică a
Câmpiei Vestice, a Banatului şi
Transilvaniei, sub regele
Ştefan I cel Sfânt. Cucerirea n-
a fost uşoară pentru că între
Tisa şi Carpaţii Apuseni, au în-
tâmpinat rezistenţa voievo-
datelor româno-slave din
Banat, Bihor-Satmar (Edroiu şi
Puşcaş 1995, p. 8-27). Pentru
a stăpâni teritoriile ocupate, re-
galitatea a apelat la populaţii
migratoare care să-i apere
hotarele, pecenegi, secui şi a
recurs la colonizări de
populaţie germanică, precum
cavalerii teutoni, saşii şi şvabii.

Istoria maghiarilor se
împleteşte, pe de o parte, cu

cea a secuilor, aduşi în secolul
12 de regii unguri pentru
apărarea teritoriilor şi, pe de
alta, cu a saşilor, colonişti ger-
mani, aduşi din părţile Flan-
drei, Rinului de Mijloc şi
Saxoniei, pentru apărarea
graniţelor de sud-est de
popoarele  migratoare –
cumanii şi tătarii – şi pentru
consolidarea vieţii economice
ca meseriaşi, comercianţi si
agricultori – în fapt, grupuri
privilegiate, şi mai puţin cu
românii, privaţi de drepturi şi
trataţi ca servi, săraci, buni
numai de plătit taxe şi de
muncă.

La invazia ungurilor
din Panonia în Transilvania şi
Banat, în societatea
românească începuse deja
cristalizarea formaţiunilor
statale de tip feudal numite
cnezate şi voievodate. Gelu,
Glad şi Menumorut, „duci” sau
conducători ai voievodatelor
din Podişul Transilvaniei, din
Banat şi Maramureş până la
Mureş, şi urmaşii lo,r li s-au
opus cu dârzenie, dovadă că
invadarea Transilvaniei de
către unguri a durat mai bine
de trei secole (Ioan N. Ciolan,
Constantin Voicu, Mihai
Racoviţan, Transilvania – Isto-
rie şi dăinuire românească, Ed-
itura Sirius). După moartea
regelui Ştefan I, arată autorii
de mai sus, profitând de criza
internă a regatului, voievo-
datele româneşti din Transilva-
nia şi Banat îşi recuceresc
suveranitatea, astfel că nici un
document nu atestă stăpânirea
feudalilor unguri asupra Tran-
silvaniei în secolul al XI-lea.
Numai pâna în secolul XIII şi

începutul secolului XIV
reuşeşte regatul ungar să-şi
extindă autoritatea politico-
administrativă asupra Transil-
vaniei.

Cu toate vitregiile la
care au fost supuşi românii ca
populaţie aservită de maghiari,
ei, totuşi, au continuat să-şi
păstreze modul de viaţă
obştească din vechime, cultura
spirituală, modul de organizare
în instituţii de sorginte romană,
cnezate şi voievodate, ca în
Ţara Românească şi Moldova,
şi să ofere, în consecinţă,
cnezi şi voievozi formaţiunilor
politice din Transilvania, prin
aceasta păstrând în mod
esenţial specificul politico-ad-
ministrativ românesc (Ciolan et
al. p. 20-21). Voievodatul Tran-
silvaniei şi-a  păstrat autono-
mia până în 1541, apoi, sub
suzeranitate turcească, devine
principat autonom ca şi Ţările
Române, iar anexat în 1691
împreună cu Ungaria la Im-
periul Habsburgic, după învin-
gerea turcilor de către
habsburgi, devine mare princi-
pat în cadrul Imperiului Habs-
burgic, până în 1867, când s-a
constituit dualismul Austro-
Ungar şi a fost înglobat politic
şi administrativ în Ungaria.

De la această dată
până la 1 Decembrie 1918 şi în
perioada horthystă, 1940-
1944, împotriva românilor şi
românităţii s-au prăvălit cele
mai odioase legi şi practici de
deznaţionalizare şi exter-
minare fizică, psihică şi
culturală. De la 1 Decembrie
1918, când populaţia din cele
trei ţări româneşti şi-a decis
prin voinţa liber exprimată un

destin istoric unic, fapt de-
cizional istoric şi de rezonanţă
internaţională, Transilvania a
fost scoasă de sub dominaţia
ungară până în 1940. Din
1940-1944 a fost sub barbara
dictatură horthyistă, iar după
sfârşitul celui de al doilea
război mondial a fost realipită
la ţara-mamă.

În aceste condiţii, este
de la sine înţeles că un contact
firesc, intens cu un flux puter-
nic de modele culturale, între
cele două populaţii nu se putea
înfiripa. El, contactul, nu a fost
exclus, a existat, dar plin de
sinuozităţi, stări de conflicte la-
tente şi uneori deschise, pen-
tru că raporturile de dominaţie
instituite de unguri, impuneau
în cele din urmă obligaţii şi da-
torii, interacţiuni cotidiene de
viaţă între oameni, fie ei
stăpâni sau servi. Luând în cal-
cul acest adevăr de necontes-
tat, al existenţei reale a unui
transfer de valori şi modele cul-
turale de convieţuire de la
stăpâni la supuşi, stăpîni care
erau însă întotdeauna mult mai
puţini decât supuşii, în acelaşi
timp, nu putem omite că
românii cei mulţi şi statornici în
modul lor de viaţă, constituiau
mediul integrator, marea masa
a băştinaşilor, crescuţi din acel
sol, care trăiau după valorile şi
cutumele lor indelung fixate şi
că în această situaţie,
maghiarii stăpâni, dar fără
rădăcini în acest pământ, au
trebuit să se adapteze modului
lor dea a trăi şi de a se purta.

Astfel se confirmă
ipoteza, că chiar în condiţii de
ostilitate şi profunde  diferenţe
între diferitele grupuri sociale

care trăiesc pe acelaşi teritoriu,
un anumit transfer de valori so-
ciale, economice, culturale are
loc, pentru că viaţa le impune
acest mod de conduită.
Această confirmare se reflectă
în interferenţele culturale ce au
avut loc între români şi
maghiari, între români şi
maghiarii-secui, mai ales, în
limbă, cultură, în idealurile pe
care le-au avut şi pentru care
adeseori au luptat împreună
unii cu alţii.

Buna convieţuire şi
contactul armonios între culturi
au fost limitate, din raţiuni eco-
nomice, sociale, culturale la
care românii, cu statutul de
iobagi, jeleri sau ţărani liberi,
cum îi găseşte Ioan Ranca în
conscripţiile din Scaunele se-
cuiesti, nu aveau acces. Tensi-
unile au fost întreţinute, în mod
deosebit, şi din cauza
concepţiei diametral opuse de
a trata şi interpreta istoria de
către istoricii maghiari faţă de
istoricii români şi străini.
Maniera şi tendinţa continuă
de a o falsifica în favoarea lor,
inventând tot felul de teorii care
să le ateste întâietatea şi
justeţea actelor istorice reprob-
abile pe care le-au comis de-a
lungul secolelor, îi aşează în-
totdeauna în afara adevărului
istoric şi a cunoaşterii obiec-
tive.

●

Nu privilegii, ci scuze faţă de Statul Român! Nu privilegii, ci scuze faţă de Statul Român! 

Corneliu
Aiudeanu

OObrăznicia, dar și
impertinenţa şi sfidarea statu-
lui român de către extremiştii
maghiari şi secui deopotrivă
cu Ungaria a întrecut orice lim-
ite! 

Adepţi înverşunaţi ai 
neorevizionismului ungar an-
tiromânesc, aceştia aplică
consecvent planul hungarist
de destabilizare a României şi
de distrugere a statului
naţional şi unitar român. Cea
mai recentă etapă din acest
plan se derulează în prezent şi
este declanşată de Ungaria
prin găselniţa referitoare la
arborarea steagului aşa zisu-
lui ţinut secuiesc – un teritoriu
care în realitate nu a existat şi
nu există în România din
punct de vedere istoric şi  ju-
ridic. Scandalul provocat de
Ungaria pe această temă
urmăreşte, de fapt, în princi-
pal, internaţionalizarea proble-
mei autonomiei teritoriale a
aşa zisului ţinut secuiesc şi
captarea faţă de aceasta a
simpatiei şi sprijinului opiniei
publice externe, mass-mediei
internaţionale, factorilor de-
cizionali din cadrul Uniunii Eu-
ropene şi ai SUA.

Cei care pun actualul

scandal provocat de Ungaria
numai pe seama campaniei
electorale se înşeală amarnic
sau în mod premeditat induc
această ipoteză tocmai pentru
a mai diminua din vinovăţia
„ţării vecine şi prietene” şi a
amplifica opiniile – apărute
deja – potrivit cărora reacţia
României ar fi fost prea
vehementă. Aşa se explică şi
suspecta rapiditate cu care
Tokes Laszlo – port drapel al
dezideratelor hungariste
antiromâneşti care a declarat
anul 2013 ca „an al au-
tonomiei teritoriale”- s-a mani-
festat, din nou, în spiritul său
caracteristic de demolator al
statului naţional român, în in-
terviul acordat recent, de
această dată, publicaţiei „New
York Times”. Dar el nu va fi o
voce singulară, pentru că în
strategia cunoscută a Bu-
dapestei, susţinută permanent
cu mijloace specifice de ser-
viciile sale de informaţii, este
vizată o mobilizare cât mai
numeroasă de asemenea
„voci” care să sprijine „cauza”
respectivă – unele aflate de
mult în solda neorevizionismu-
lui extremist maghiar, altele în
devenire ce trebuie să-şi dea
acum proba loialităţii – atât
internaţional, cât şi în Româ-
nia. Este suficient a se urmări
cu atenţie mass-media
românească şi internaţională,

talk-show-rile şi opiniile unor
aşa zişi reprezentanţi ai
societăţii civile şi ong-uri,
analişti, chiar şi politicieni, etc.
Cu scopul precis de a culpabi-
liza, din nou, România,
extremiştii unguri şi maghiaro-
secui vor recurge, în contin-
uare, aşa cum ne-au obişnuit,
la un întreg arsenal de dezin-
formare şi manipulare a
realităţii, ceea ce evident îi
defineşte, axat pe minciună şi
fals, potrivit vechiului proverb
„hoţul strigă prindeţi hoţii”.

Obrăznicia şi
impertinenţa oficialităţilor din
Ungaria şi a extremiştilor
maghiaro-secui din cadrul
acestor minorităţi etnice din
ţara noastră,  manifestată os-
tentativ la adresa statului de
drept român este cu atât mai
mare cu cât nu au luat
niciodată în calcul acea
practică uzitată pe plan
internaţional după sfârşitul ul-
timei conflagraţii mondiale –
prezentarea oficială de scuze
– de statele care de-a lungul
timpului sau în anumite mo-
mente istorice au săvârşit, prin
politica lor oficială, fapte
reprobabile, atrocităţi, crime
împotriva umanităţii şi alte
asemenea savalmonicii antis-
tatale faţă de alte ţări sau an-
tiumane faţă de comunităţi
naţionale.

Lăsând la o parte

orice alte aspecte ce pot fi
luate în discuţie pe marginea
pretenţiilor aberante, nejustifi-
cate sub absolut nici o formă,
în ceea ce priveşte autonomia
teritorială a aşa zisului ţinut
secuiesc, Ungaria şi
exponenţii extremismului au-
tonomist-separatist pe criterii
etnice maghiare sau secuieşti
din ţara noastră nu au în
primul rând dreptul moral de a
pune în discuţie sau emite
asemenea pretenţii! Apelul la
istorie ne îndrepăţeşte pe
deplin în susţinerea acestei
opinii. În întrega perioadă, de
la venirea triburilor maghiare
şi secuieşti pe teritoriul actual
al Transilvaniei, unde au găsit
o populaţie românească
sedentară şi organizată ad-
ministrativ, militar şi mult mai
numeroasă – potrivit chiar şi
numai scrierilor lui Anonymus,
notarul regelui ungar Bela al
III-lea, din „Gesta Hungaro-
rum” („Faptele ungurilor”) –
până la Marea Unire de la 1
Decembrie 1918 a Transil-
vaniei cu România, precum şi
în perioada ocupaţiei de către
Ungaria horthysto-fascistă
(1940-1944) a părţii de nord-
vest a ţării noastre, românii
transilvăneni au fost supuşi de
către unguri celei mai
înverşunate politici de
deznaţionalizare. Scopul a
fost dispariţia ca naţiune a

românilor transilvăneni! Astfel,
au fost secuizaţi românii
băştinaşi din actualele judeţe
Covasna, Harghita şi Mureş şi
maghiarizaţi români din restul
Transilvaniei. Maghiarizarea şi
secuizarea românilor s-a
făcut, între altele, în primul
rând, în mod forţat prin
biserică, şcoală şi limbă în
baza unei politici oficiale de
stat a Ungariei, sprijinită
necondiţionat din interiorul
minorităţilor etnice secuieşti şi
maghiară din ţara noastră.

Azi, mai mult ca
oricând, este necesar să le
reamintim neorevizioniştilor
extremişti unguri care
canalizează politica oficială a
Ungariei în direcţia sprijinirii
realizării autonomiei teritoriale
pe criterii etnice a aşazisului
ţinut secuiesc, atacând astfel
caracterul naţional şi unitar al
statului român, dar în egală
măsură şi extremiştilor
separatişti din rândul etnicilor
maghiari şi secui din România
care acţionează în aceaşi
direcţie,  o parte din dovezile
monstruozităţilor şi crimelor
comise de înaintaşii lor  îm-
potriva românilor din aşa zisul
ţinut secuiesc, dar şi din restul
Transilvaniei, pentru a cărui
autonomie teritorială
acţionează astăzi în mod per-
fid, pe faţă.

●
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Politica din credință e cea mai bună politicăPolitica din credință e cea mai bună politică

Sorin
Andrei

SS-au dus 23 de ani
de la Revoluţia
anticeauşistă şi, pe alocuri,
anticomunistă din decem-
brie 1989, săvârşită în para-
lel cu lovitura politica dată
de Iliescu şi ai lui. 23 de ani
în care acea parte a poporu-
lui ce a participat, cu sufle-
tul măcar, la revoluţie, tot
speră, nădăjduieşte să
trăiască mai bine în ţara sa.
Să trăiască decent din
punct de vedere material.
Tot aici mai există o altă
parte, mai mică din păcate,
care îşi doreşte, în plus, să
trăiască o viaţă socială cât
mai puternic ancorată în
creştinism, toate astea spre
mântuirea indivizilor ce fac
parte din fracţia cu pricina.
Problema acestor oameni
este dată de faptul că ei îşi
pierd speranţa, cu fiecare zi
ce trece, că aceste două
deziderate, fireşti dealtfel,
se vor întâmpla, iar odată cu
pierderea speranţei devin
tot mai blazaţi, tot mai
indiferenţi faţă de cele ce se
petrec în şi cu ţara lor.

Atitudinea asta, care
la prima vedere ar putea
părea ca fiind una normală,
este, cred eu, absolut fatală.
Sunt unii care vin şi spun,
întrebător şi predaţi de-a
gata, ”dar ce putere mai
avem noi, că ăştia (politi-
cienii post-decembrişti,
adică) tot ce ştiu ei vor
face”. Alţii, care până mai
alaltăieri se implicau măcar
în procesul electoral, vin şi
ei cu o replică mai
surpinzătoare decât prima –
”nu mai mergem nici la vot
pentru că oricum tot ei

(aceiaşi politicieni post-
decembrişti) vor ieşi”. Însu-
mate persoanele din cele
două grupe ce ar putea să
se legitimeze cu lozincile de
mai sus sunt, în România
de azi, dramatic de multe,
iar pe cataclismul dat de
numărul prea mare al lor
mizează tot politicianismul
acesta venal cu care noi, pe
noi înşine, ne-am ”pricop-
sit”.

Uitându-ne peste
învăţăturile celui mai 
mare teolog român al 
tuturor timpurilor, Dumitru
STĂNILOAIE, menţionate la
motto 1, nu ne vine, parcă,
să credem că ele au fost
gândite în 1936; atât de ac-
tuale sunt (ca de altfel mai
toate scrierile naţionaliştilor
creştini interbelici). 

Pentru prezent însă
este capital să reuşim să
constatăm, cât mai mulţi
dintre noi, că dacă vom con-
tinua cu viaţa socio-politică
pe drumul parcurs în aceşti
23 de ani, asta ar însemna,
garantat, o NENOROCIRE
NAŢIONALĂ. Asta în primul
rând. În al doilea rând să
pricepem odată pentru tot-
deauna că niciodată nu tre-
buie să ne mai punem
nădejdea în oameni
politici(!) atei, deoarece
politicienii curaţi, buni,
eficienţi, dedicaţi propriilor
popoare trebuie să aibă o
singură grijă, anume aceea
de a le împinge pe acestea,
popoarele, către Dum-
nezeu. Acesta este omul
politic binefăcător poporului
şi ţării sale şi noi, cei ce
facem politică naţionalist-
creştină, pentru el milităm.
Aceasta este de fapt, ţinând
cont de situaţia mai mult
decât dramatică în care se

află ţara, singura şansă a
României zilelor noastre –
politicianul cu frică, măcar,
de Dumnezeu, dacă nu
chiar cu dragoste pentru El.

Poporul care şi-a
pus speranţa, într-un mod
inexplicabil pentru unii, în
politicienii care usl-işti, care
pdl-şti, care, însă, sunt toţi o
apă şi-un pământ, unii mai
mârşavi decât alţii, trebuie
să se trezească odată din
această vrajă şi să priceapă
că politica din credinţă este
singura politică bună pentru
el. În sus trebuie să-şi în-
drepte nădejdea poporul,
către Dumnezeu, dar ştiut
fiind că Dumnezeu lucrează
pe pământ prin oameni, de
va vrea să-şi pună nădejdea
şi în aceştia atunci să se im-
plice efectiv şi să înceapă
să desfăşoare activităţi so-
ciale şi politice, împreună cu
cei care se ocupă deja cu
acestea, orientându-se ex-
clusiv după legile şi principi-
ile moralei creştine.

Bineînţeles că pen-
tru un om raţional, prin sim-
pla ieşire în stradă, în
miezul societăţii româneşti
de azi, acest tip de atitudine
poate părea una iluzorie,
dar... ”Fereşte-te de raţiune,
Tomo”. Cine mai credea în
anii ’80, dintre cei ce nu-l
acceptau, că regimul comu-
nist instaurat în România la
23 august ’44 va cădea
vreodată?! Mergând mai în
urmă, cine mai credea că se
va mai scăpa, după 110 ani,
de fanariotism sau după cca
600 de ani de turcism?!
Raţionalii nu mai credeau, ei
se blazau şi deveneau
indiferenţi, ba unii dintre ei
chiar cooperau, ca şi când
totul ar fi fost firesc, cu fos-
tele, cândva, regimuri socio-

militare (politica încă nein-
ventându-se la vremurile re-
spective) de neacceptat, dar
misticii ştiau ei ce ştiau.
Ciudaţi aşa cum îi privea
majoritatea, ba pe unii chiar
nebuni, ei băteau acolo, în
permanenţă, pe cât putea
fiecare dintre ei, aşteptând
să li se ”deschidă”, iar min-
unea, mai devreme ori mai
târziu, se întâmpla. De fapt,
nu ei erau nebunii, ci ceilalţi,
dar...

Ei bine, cam aşa
stau lucrurile şi azi, că vorba
aia ”...nimic nou sub soare”,
dar haideţi, în solidaritate,
să grăbim printr-o implicare
a noastră mult mai activă
spre a ajunge cât mai re-
pede posibil la, de fapt, in-
evitabilul moment când şi
acest regim mamonic va
cădea. Haideţi să ne
vindecăm de această surzie
şi orbire, să nu ne mai
lăsăm manipulaţi de toţi
scrobiţii ăştia care de 23 de
ani au făcut orice în ţara
asta numai politică, în sen-
sul corect al cuvântului, nu,
şi să ne implicăm fiecare
după puterile lui spre a face
din România un Stat
Naţional şi Creştin. Toate
astea, desigur, spre un trai
al nostru, al tuturor, decent
pe acest pământ şi spre
mântuirea a cât mai multora
dintre noi.

Metodele le avem,
trebuie doar să vrem 
să le folosim: rugăciune
permanentă, implicare
faptică şi credinţă nelimitată
că tot ce facem şi cerem cu
păstrarea legilor Dum-
nezeirii, plăcut fiind Domnu-
lui, vom reuşi (de fapt, vom
primi).

Nu pot uita o vorbă a
luptătorului Arhimandrit Ar-

senie PAPACIOC: ”Vrei să
ajungi?Mişcă! Nu sta! Nu a
zice, ci a mişca înseamnă a
ajunge.”

V e d e ţ i
dumneavoastră, dragi citi-
tori, noi am vrea, în marea
noastră majoritate, să
”ajungem”. Cei mai mulţi
dintre noi vrem să ajungem
să trăim mai bine
materialiceşte, iar o parte
dintre noi vrem să trăim şi
mai duhovniceşte, dar câţi
facem ceva, cât de puţin, în
acest sens?! N-am jertfi
nimic (deşi ar trebui să ştim
că fără jertfă tot nimic vom
obţine) din ce avem, spre a
”ajunge”. N-am jertfi din
banii noştri, n-am jertfi din
timpul nostru, n-am jertfi din
priceperea noastră, nu ne-
am implica câtuşi de puţin,
pierzând azi câte ceva din
cele de mai sus, dar
convinşi fiind că numai aşa
ne va fi mâine mai bine. Şi
mă refer aici la cei care nu
sunt implicaţi din convingere
(?!) sau din interese mes-
chine în actualele jocuri
politice ce ne vor duce spre
nenorocirea naţională
amintită.

Iată deci, noi, cei ce
facem politică naţionalist-
creştină, convinşi fiind că
numai printr-o solidari-
tate, printr-o părtăşie
duhovnicească şi materială
a românilor credincioşi şi
patrioţi se va mai trăi
vreodată bine în ţara asta,
vă aşteptăm pe toţi
nehotărâţii şi împreună să
facem ca la ”Cârma Statului
Român să se facă simţită
prezenţa lui Christos”
(acelaşi Dumitru
STĂNILOAIE)

●

Protest împotriva „stategiei de privatizare” a CFR!Protest împotriva „stategiei de privatizare” a CFR!

PPartidul Poporului
protestează împotriva hotărârii
Consiliului Suprem de Apărare
a Ţării (CSAT) şi a Guvernului
României prin care s-a aprobat
aşa-zisa „strategie de privati-
zare” a societăţii comerciale
„CFR Marfă”, hotărâri prin care
este scos la mezat capitalul
naţional aflat în patrimoniul
acestei societăţi comerciale.

Atragem dară atenţia
Preşedintelui României, Primu-
lui ministru al Guvernului Ro-
maniei, membrilor Consiliului
Suprem de Apărare a Ţării 
şi membrilor Guvernului
României asupra faptului că
bunurile care constituie capi-
talul acestei societăţi comer-
ciale au fost achiziţionate din
banii luaţi de statul român co-
munist de la cetăţenii
României, sub forma
contribuţiilor de asigurări so-
ciale şi sub forma profiturilor
(beneficiilor) realizate de
cetăţenii ţării, în timpul regimu-
lui comunist. Capitalul „CFR
Marfă”, ca şi întregul capital al
tuturor fostelor întreprinderi DE

STAT, nu ale statului, ci DE
STAT, a fost furat, samavolnic,
prin Legea 15/1990, de către
statul român postcomunist, de
la cetăţenii României.

Legea 15/1990, prin
care capitalul acumulat în fos-
tele întreprinderi de stat, a fost
trecut din proprietatea comună
a tuturor cetăţenilor ţării în pro-
prietatea „privată” a statului
român postcomunist, a fost
adoptată prin încălcarea
prevederilor Constituţiei
României, în vigoare la data
adoptări acestei legi criminale.

Printr-un diabolic
mecanism legislativ, adminis-
trativ şi financiar, conceput şi
pus în operă de statul român
postdecembrist, fostele între-
prinderi de stat, transformate
în societăţi comerciale, au fost
împinse în faliment, asfel încât
să poată fi scoase la „privati-
zare”, adică la vânzare, la
preţuri de zeci şi sute de ori
sub valoarea lor reală, sub
preţurile pe care poporul
român le-a plătit pentru
crearea lor. După „privatizare”,
mii de întreprinderi au fost de-

molate şi vândute ca fier vechi,
la preţuri de zeci şi sute de ori
mai mari decât cele plătite stat-
ului român, de către
cumpărătorii lor, „investitori
strategici”, deveniţi „miliardarii
de carton” ai României postco-
muniste. Alte mii de între-
prinderi, cea mai mare parte,
au fost vândute străinilor,
transnaţionalelor, la aceleaşi
preţuri, de zeci şi sute de ori
mai mici decât valoarea lor
reală, astfel că, astăzi, cea mai
mare parte a capitalului utilizat
în teritoriul naţional se află în
proprietatea străinilor, ceea ce
face ca şi cea mai mare parte a
valorii adăugate (PIB), create
în ţară, să plece în afară. Din
acestă cauză, salariile şi pen-
siile romanilor sunt cele mai
mici din Europa. Din acestă
cauză, nu sunt bani pentru
investiţii productive, nu sunt
bani pentru pensii, pentru
învăţământ, pentru sănătate,
pentru ordine publică, pentru
apărarea ţării, pentru modern-
izarea localităţilor ţării, pentru
asigurarea unui trai decent al
familiilor românilor. 

Această „privatizare”,
această întrăinare a capitalului
naţional este cauza REALĂ şi
PROFUNDĂ a dezastrului eco-
nomic, social, politic şi moral în
care a fost adusă România.
Ca şi celelalte mii de între-
prinderi româneşti, acaparate
mişeleşte de statul român, prin
Legea 15/1990, „CFR Marfă” a
fost adusă în stare de faliment,
gata să fie vândută, pe nimic.
Punerea în practică a „strate-
giei de privatizare”, aprobată
de Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării şi de Guvernul
României, adică vânzarea ei
către un „investitor strategic”,
va însemna încă o ţeapă trasă
de către guvernanţi celor din
banii cărora s-a adunat capi-
talul acestei societăţi comer-
ciale, actualii pensionari şi
moştenitorii foştilor salariaţi din
timpul regimului comunist,
adică toţi actualii cetăţeni ai
României.

Deoarece noi, majori-
tatea cetăţenilor României, nu
avem bani, pentru că am fost
deposedaţi de capitalul nostru,
prin Legea 15/1990, şi am re-

fuzat să participăm la “ospăţul
privatizării”, la furtul din avuţia
poporului român, “CFR Marfă”
va fi vândută, pe nimic, unui
„investitor strategic”, care nu
poate fi decât fie unul din oli-
garhii autohtoni, fie o
transnaţională. Iar „investitorul
strategic” va face ce au făcut şi
predecesorii lui: va vinde
vagoanele, locomotivele,
construcţiile şi terenurile „CFR
Marfă”, la preturi de zeci de ori
mai mari decât preţul plătit la
„privatizare”, sau va pune pe
picioare „CFR Marfă”, cu
facilităţi fiscale şi financiare
oferite de statul român, şi va
practica, apoi, preţuri de
monopol, cu care va scoate
profituri uriaşe, pe care le va si-
fona în afara ţării, ca şi prede-
cesorii săi.

Este dreptul şi
obligaţia tuturor cetăţenilor ţării
să oprescă acestă noua
fărădelege pusă la cale de
statul român.

●
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Între N0049 Jilava şi Zgonea „trei nule” de la Parlament...Între N0049 Jilava şi Zgonea „trei nule” de la Parlament...

Cezar 
A. Mihalache

CCând deţinutul N0049
Jilava a ieşit la rampă să ne
„sfătuiască” cum ar trebui 
să procedăm în cazul
impertinenţilor de la Bu-
dapesta, care au săltat cârpa
căreia îi zic „steag secuiesc”
în vârful parlamentului, mulţi i-
au apreciat logica vorbelor.
Ba, poate, nu puțini au fost cei
ce au și suspinat la gândul că,
iată, singurul bărbat în stat (!)
care ştie cum trebuie apărată
naţiunea zace după gratii!
Totuși, chiar dacă îndemnurile
lui Năstase au fost bine
însăilate (ca un mesaj al
Demnităţii Naţionale pe care
poporul îl aşteaptă de la ocâr-
muitorii săi, dar a venit, ironic,
de la prim-puşcăriaşul ţării!),
nimeni nu s-a întrebat cum se
face minunea ca tocmai fostul
premier să fie cel ce
sugerează astfel de exerciţii
de demnitate?

Cum de tocmai cel ce
semnat o acte, pacturi şi acor-
duri vizând felurite chestiuni
„revendicative”, ba, cel mai
adesa, direct cu Budapesta,
transformând țara într-un preș
pentru oficialitățile ungare, in-
clusiv prin semnarea acordu-

lui de implementare a
legitimaţiei maghiare pe terito-
riul nostru (ce repede uităm
trădările unor personaje,
poate de aceea suntem și
condamnaţi la a le retrăi!),
cum de tocmai el, aşadar, a
ajuns să „bloguiască” prin
mâna fiului un mesaj total
sucit faţă de infecţiile diplo-
matice „de reconciliere” pe
care le producea în vremea
guvernărilor sale?!

Evident, e puțin prob-
abil ca luniile de puşcărie să fi
spălat cumva conştiinţa fostu-
lui premier! În realitate, în-
demnul deţinutului reprezintă
doar un măr otrăvit. O dovadă
a aplecării spre lansarea de
„intoxuri” date de setea de
răzbunare a aceluia care va
deveni, după eliberare, noul
„guzgan rozaliu” al ţării. Pen-
tru că era clar că mesajul dat
de Năstase Adrian, acela ca
Parlamentul României să
adopte o poziţie oficială îm-
potriva măgăriilor de la Bu-
dapesta (apel corect, pertinent
şi necesar; dar care nu trebuia
să vină de la el!), va fi urmat
de o eschivă generală a politi-
cienilor, care au avut poate și
ei intenții similare.

Și nu este vorba doar
de gestul de repliere al PSD -
ului, care nu a vrut poate să
dea impresia că direcţia

politicii sale este dată de un
deţinut. Ci de lucruri mult mai
grave. Căci, ștind bine
implicaţiile pe care le-a avut
Năstase, ca premier, în
așezarea ţării la picioarele
grofilor, şi celelate partide, in-
clusiv PNL şi PDL, s-au
repliat, simţând în vorbele
deţinutului, nu o invitaţie la
afişarea unuei atitudini
demne, ci un avertisment al
riscului de a fi deschisă o
adevărată cutie a Pandorei.
Pentru că, în fapt, nimeni nu
are habar cât de mult au în-
gropat ţara în obligaţii toţi
aceşti conducători. Inclusiv
Adrian Năstase. Şi nici un
politician nu vrea să rişte
acum, pe fondul unei posibile
escaladări a războiului
steagurilor, provocarea Bu-
dapestei. Dacă aceasta va
face publice angajamentele
guvernanţilor? Aşa cum au
procedat, şi nu de puţine ori,
avanposturile udemeriste ale
Budapestei!

De aceea, chiar dacă,
în toamna anului trecut, parla-
mentul a trecut peste propriile
cutume, regulamente şi chiar
rosturi legislative, adoptând o
declaraţe „pro bono” pentru
Victor Ponta, şi numai pentru
a-l da la o parte pe Traian
Băsescu din drumul măreţiei
sale europene, acum,

preşedinţii celor două camere
au devenit mult mai
circumspecți față de astfel de
declarații. Şi nu mai vor
asemenea rezoluții, chiar
dacă este vorba de apărarea
INTERESULUI NAŢIONAL
(motivare care a fost folosită
în toamna lui 2012, deși 
era evident că decizia
parlamentară privind mandatul
lui Ponta la Consiliul Euro-
pean era folosită strict pentru
războiul politic intern!). Or, ac-
tualii şefi de camere nu numai
că s-au repliat din faţa
obligaţiei pe care și-au
asumat-o inițial, de a da peste
nas impertinenţei ungare, dar,
pentru a nu supăra carecumva
Budapesta, cum singuri au
lăsat să se înţeleagă, s-au ple-
cat şi mai mult în faţa steagu-
lui secuiesc. Şi nu doar în faţa
celui de pe parlamentul
ungar...

S-au umilit atât de
mult încât, sub pretextul
arborării steagurile judeţelor
României în faţa Parlamentu-
lui, acum, ca un fel de
jurământ de credinţă faţă de
Ungaria, sunt gata să atârne
cârpa secuiască și în
București! Şi este o schimbare
radicală de atitudine din
partea tuturor partidelor care
ar trebui să rupă carnea de
furie de pe noi. Căci, oare ce

avertisment le-a transmis Un-
garia încât toţi politicienii noştri
sunt gata să dea jos tricolorul?

Suntem în fața unor trădării
fără seamăn... Iar acolo unde
nu se simt direct colţii trădării,
avem parte de acte evidente
de laşitate. Cum ar fi cel al
ministrului nostru de Externe
care, deși iniţial şi-a asumat
singur obligația de a da un
răspuns clar omologului lui
ungar, a plasat apoi
răspunderea în sarcina şefului
Camerei Deputaţilor, pre-
cizând că dacă acesta va da o
rezoluţie, atunci va prezenta și
el acel punct de vedere. Or,
Zgonea de la parlament,
poate următorul „Z 0049”, nu
numai că nu a dat o replică ofi-
cialilor unguri, dar a venit cu
propuneri „suplimentare” prin
care încearca să convingă Bu-
dapesta că nici o clipă politi-
cienii români nu au vrut să o
supere.

Ruşine! Ruşine!
Ruşine! Unor astfel de exem-
plare ar trebui să le luăm noi
bilet, dar numai „dus”, pentru
Budapesta! Ar trebui să îi
scoatem în șuturi din ţară pen-
tru că sunt mai periculoşi chiar

decât iredentiștii declarați!

●

Iată-mă și derbedeu!  Iată-mă și derbedeu!  

Al. Stănciulescu
Bârda

LLa începutul lui febru-
arie, senatorul Mădălin Voicu a
afirmat în repetate rânduri pe
două posturi de televiziune
naționale, cu transmitere
internațională, că ,,preoții
ortodocși români sunt niște
derbedei, în frunte cu patri-
arhul Daniel!”. Mai spunea
stimabilul parlamentar, că
dumnealui cunoaște doar trei
preoți, care nu sunt derbedei,
ci oameni cinstiți și serioși.

Dacă ar fi fost la o
discuție între patru ochi, i-aș fi
amintit onorabilului vechiul
proverb românesc: ,,Țiganul
când a ajuns împărat, întâi pe
taică-său l-a tăiat!” Totuși, de
data aceasta, respectabilul se
întrece cu gluma. Îl cunoșteam
de mulți ani, mai ales de la
Revoluție încoace, de când tot
apare destul de frecvent pe
ecrane, fiind mereu parlamen-
tar, alesul unei etnii con-
locuitoare din țara noastră. Îl
admiram pentru felul cum
punea problemele, pentru
analiza unor situații etc. De
multe ori nu m-am putut abține
și am zis: ,,-Uite, dom´le, și din-
tre țigani pot să iasă oameni
capabili, dacă beneficiază de
educație corespunzătoare!”

Pe fondul unei acute
crize economice prin care
trece țara, asemenea afirmații
sunt foarte dăunătoare imaginii
publice a unor oameni și
instituții. Dovadă că ultimul
sondaj de opinie efectuat de
nu știu ce organizație, arăta că
încrederea populației
României a scăzut în ultimele

luni la 66 de procente, de la
80la sută, cât era în ultimii ani!

Parlamentarul în
discuție își baza afirmațiile sale
pe faptul că preoții încasează
sume prea mari la servicii, că
Sfintele Taine și ierurgiile
(unele slujbe cum ar fi
înmormântările, sfințirile de
case etc.) au ajuns ca o marfă,
care se vânde, al cărui preț se
negociază. Mai spunea parla-
mentarul respectiv că scan-
dalurile generate în unele
parohii de schimbarea abuzivă
a unor preoți de către ierarhii
lor au dăunat mult imaginii Bis-
ericii și clerului în general.

Domnul Voicu are în
parte dreptate, deși
exagerează enorm, când
spune că toți cei 14.000 – 3 =
13.997 preoți și ierarhi din
România, în frunte cu patri-
arhul, sunt derbedei. Este im-
posibil să ajungi la o
asemenea concluzie, dacă ești
cinstit cu tine însuși, cu soci-
etatea în general. Nu zic că nu
sunt preoți care fac abuzuri și
cer taxe enorme pentru ser-
viciile pe care le oficiază, dar
sunt și preoți care nu primesc
plată pentru servicii. !

Faptul că se fac
exagerări în ceea ce privește
sumele pretinse de preoți, ar
avea o explicație realistă, dar
nimeni nu a luat-o în seamă.
După 1989, Biserica Ortodoxă
a intrat într-o adevărată epocă
istorică a existenței sale. Liber-
tatea pe care a obținut-o, cât și
sprijinul material acordat de
stat, indiferent de partidul de la
putere  sau de guvern, au făcut
ca Biserica Ortodoxă Română
să-și redimensioneze activi-
tatea. Dacă până în 1989, ac-

tivitatea ei era în special
liturgică, rezumându-se în
mare măsură la slujbe și ser-
vicii religioase, după 1989, Bis-
erica Ortodoxă Română a
înființat și oblăduiește sute de
spitale și puncte sanitare, can-
tine pentru săraci, grădinițe, or-
felinate, desfășoară programe
sociale pentru persoane și cat-
egorii sociale defavorizate,
construiește în fiecare sat
biserică, reconstruiește sau
construiește mânăstiri,
tipărește cărți ca niciodată, a
înființat numeroase școli de
cântăreți, seminarii teologice și
facultăți de teologie, și-a extins
activitatea în școală, armată,
penitenciare și spitale și multe
altele. Toate aceste activități
costă enorm. Contribuie și
statul cu o parte din bani la
susținerea lor, dar o bună parte
o asigură Biserica. Aceste fon-
duri ea le adună din
contribuțiile și donațiile
credincioșilor. Fiecare parohie
are o cotă parte la
subvenționarea acestor lucrări.
În unele eparhii aceste
subvenții ajung, așa  cum mi
se plângea un confrate, la
peste 8.000 lei. S-au scumpit
enorm lumânările. Într-un co-
municat al Patriarhiei Române
se spunea că, pe lângă preoții
menționați mai sus, mai are
cca. 17.000 angajați civili.
Aceștia sunt cântăreți
bisericești, funcționari de la pa-
triarhie, eparhii, protoierii și
mânăstiri. Pe aceștia Biserica
îi plătește din fonduri proprii.

Cele expuse mai sus
dovedesc că banii solicitați de
unii preoți la servicii nu intră,
neapărat, în buzunarul preotu-
lui respectiv, ci ele acoperă o

parte din nevoile parohiei sale
și ale Bisericii în general.
Totuși, afirmațiile unui parla-
mentar, cât și sondajele de
opinie, ar trebui să dea de gân-
dit mai mult conducătorilor Bis-
ericii noastre. Aparatul
birocratic a atins cote fără
precedent. Eparhii avem acum
aproape în fiecare județ, așa
cum s-a înființat și în județul
nostru. Dacă înainte aveam
două protoierii într-un județ, azi
avem cel puțin cinci. Dacă
fiecare din cele două protoierii
avea 3-4 angajați, azi cele cinci
protoierii, ehehe! O armată de
consilieri și de inspectori, de
alți funcționari încarcă ștatele
de plată ale eparhiei. Apare o
idee, un proiect, se înființează
un departament! Toate aceste
funcții sunt chiar absolut nece-
sare? S-au împărțit parohiile și
s-au creat nenumărate parohii
mici și foarte mici. Teoretic, ele
măresc baza de venituri ale
eparhiei, dar nu trebuie uitat că
populația scade anual într-un
ritm îngrijorător, cei capabili de
muncă pleacă spre alte zări
pentru a-și câștiga pâinea, iar
cei rămași îmbătrânesc de la
an la an. În școlile teologice a
scăzut nivelul de pregătire. Din
dorința de a-și completa efec-
tivul necesar de elevi și de
studenți, școlile respective au
coborât ștacheta foarte mult.
Devin studenți teologi  foarte
mulți  din tinerii care au absolvit
un liceu. Nu au nici o înclinație
spre preoție, dar urmează cu
chiu cu vai 2-3 ani la facultate,
curs de zi, și apoi se preoțesc.
Rămân toată viața niște
funcționari oarecare și niște
strângători de biruri. Duhul
preoției, conștiința misiunii

preoțești se formează greu, în
timp, mai ales în anii foarte
tineri. Să mai adaug și faptul
că în multe cazuri se recurge la
tot felul de intervenții și fa-
voritisme pentru admitere,
pentru absolvire. Se vorbește
în culise în multe eparhii și
adesea au făcut subiect al unor
scandaluri publice practicile
unor înalți funcționari eparhiali
de a pretinde bani pentru a
numi pe cineva într-o parohie!

Toate acestea și altele
asemenea fac ca Biserica, în
loc să fie mai apropiată de
credincioșii ei, să se
depărteze, să fie denigrată, iar
slujitorii ei huliți. Astăzi preoții
sunt ,,derbedei” în frunte cu
patriarhul, mâine cine știe cum
vor mai fi numiți și batjocoriți!
Cine are interesul să se întâm-
ple asta? E dureros de trist,
când auzi că în Apus bisericile
au rămas mai mult muzee pen-
tru turiști, pentru că credincioșii
lor  s-au dus spre alte culte,
care au fost mai atente față de
nevoile spirituale ale lor, sau,
pur și simplu, au devenit atei. 

Avem o tradiție
creștină-ortodoxă puternică și
o Biserică bimilenară, care a
fost alături de credincioșii ei la
bine și la rău veacuri de-a rân-
dul. 

Nu trebuie sub nici o
formă și indiferent de preț să
batjocorim Biserica întemeiată
de Mântuitorul pe cruce și pe
slujitorii ei, dar nici slujitorii nu
trebuie să dea motive
enoriașilor ca să-i descalifice! 

●


