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„O civilizaţie care a început 

prin zidirea de catedrale se va

sfârşi prin ermetismul 

schizofreniei.” 

- Emil Cioran
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Regionalizarea cu nume de busolăRegionalizarea cu nume de busolă

Cezar 
A. Mihalache

ÎÎn paşi mici dar cerţi,
puterea aşează hidra
regionalizării pe structu-
rile deconcentratelor şi
agenţiilor, înfigându-i adânc
piciorele în reperele
redesenării administrativ
(astăzi)-teritoriale (mâine).
Iar într-o formulă de
prosteală cu nenumărate
perdele de fum, inclusiv de-
turnarea atenţei de la
esenţă prin false dezbateri
despre „efectele”
regionalizării, guvernanţii
conturează liniile procesului
prin ceea ce au deja la
îndemână: structurile
instituţonale ale statului. Şi
au început prin „reorgani-
zarea” celor locale, pentru a
insinua, de jos în sus, pe
scara unei birocratizării care
ajunge până la „centru”,
hidra regionalizării.

În acest proces,
părerea cetăţeanului nu
contează! De fapt, nu a con-
tat nici măcar în clipa în
care, pentru a strecura si
proiectul de regionalizare, a
fost constituită Comisia de
revizuire a Constituţiei. Cu
un Crin Antonescu total
dezinderesat de punctele
de vedere ale țării, șeful
Senatului fiind însă cel mai
nimerit pentru a „coordona”
comisia. Pentru că la aşa
ceva se pricepe: la ambal-
aje fără conţinut, dar sufi-
cient de sclipitoare pentru a
irita, intriga şi deturna
atenţia de la miezul prob-
lemelor.

Între timp „patronul”
guvernamental Victor Ponta
a început să repoziţioneze
șefimea locală de pe linia
agenţiilor şi ministerelor,
fără prea multe comentarii
bugetofagii executându-se.
Au băgat capul în nisipul
mişcător al lefurilor (doar o
vorbă nepotrivită şi le sufla
„ponthauserul” simbriile!),
acestia schimbându-și de
grabă penajul anost în
nuanţa şi mai anostă
impusă de premier. Region-
alizarea.

Primul pilon experi-
mental al aplicării
regionalizării prin instituţii şi
deconcentrate a fost adânc
înfipt chiar în dosul Fiscului.
Iar angajaţii ANAF, alt-
minteri cât de poate de
înţepaţi în relaţiile lor cu
simplii contribuabili, l-au su-

portat cu stoicism, 
reorganizându-se pe struc-
turile regionale cu nume de
puncte cardinale impuse de
la centru. Astfel, nu numai
că „reorganizarea” ANAF a
dat startul regionalizarii, dar
s-a şi constituit în prece-
dentul juridic necesar pen-
tru a transforma voinţa lui
Victor Pepelea-Ponta în
cuiul de atârnare a vi-
itoarelor instituţii regional-
izate ca structuri
premergătoare ale celor
inter-instituţionale, ministe-
riale, guvernamental-locale
şi, în final, administrativ-ter-
itoriale. E drept, pe la Fisc
au mai fost și unii care au
urlat. Dar nu de durere, ci
doar pentru că erau puşi să-
şi mute birourile cu vedere
de metropolă la ferestrele
cu vedere la drumurile de
ţară.

După acest prim ex-
periment al regionalizării
„prin descentralizare”,
săvârşit dincolo de cele
câteva proteste cu eficienţă,
s-au tras şi concluziile nece-
sare îmbunătăţirii sistemului
de regionalizare cu forcep-
sul guvernamental. Pentru
că, nu întâmplător s-a ales
o instituţie cu structuri locale
bine definite, masive, dar nu
foarte gălăgioase. De altfel,
şi celor nemulţumiţi, puţini,
şi celor supuşi-umili, majori-
tatea, li s-a arătat acelaşi
cartonaş roşu, al concedier-
ilor în masă, ca mesaj pen-
tru celelalte structuri
ministeriale despre ceea ce
vor păţi dacă vor mai face
caz de libertăţile lor de ex-
primare.

Şi nu departe de
ziua în care, ici-colo,
angajaţii de la ANAF protes-
tau cu ţeapa regionalizării în
fundul instituţiei, s-a mai
deşirat un mosor din laţul
atârnat de guvernanţi de
gâtul ţării bugetare. Region-
alizarea Serviciilor locale de
Ambulanţă. Nivel la care s-a
operat cu mult mai multă
precizie. Poate şi pentru
faptul că, fiind vorba de ser-
vicii de urgenţă, angajaţii
oricum nu ar fi avut timp să
protesteze precum bugetarii
ANAF. Care doar şi-au
mutat, ca formă de protest,
cafeluţele din birouri pe
stradă. Iar Ambulanţa a fost
rapid „regionalizată”. Chiar
dacă în Constituţie nu există
noţiunea de „regiune” ca
formă de organizare admin-
istrativ-teritorială, s-au ras

structurile judeţene ale ser-
viciului pentru a fi redenu-
mite şi „reorganizate” ca
Servicii Regionale de
Ambulanţă.

Aşadar, fără voia ei,
ţara a fost pusă în faţa fap-
tului împlini: „regionalizarea”
instituțională a două struc-
turi importante. Un proces
în etape menit a face total
caducă structura de tip
„judeţ” şi a asigura o region-
alizare cvasi- şi inter-
instituţională. Şi vor urma
probabil alte instituţii impor-
tante ale Statului Român.
De la „regionalizarea” servi-
cilor postale, prin trasfor-
marea în Oficii Poştale
Regionale, ca preţ al unei
eventuale revizuiri de către
guvernanţi a listelor de con-
cedieri colective de la Poşta
Română, la regionalizarea
structurilor locale din
învăţământul preuniversitar,
prin transformarea Inspec-
toratelor Şcolare Judeţene
în Inspectorate Şcolare Re-
gionale. Desigur, toate
reambalate cu nume de
puncte cardinale, pentru ca,
în numai câteva generaţii,
actualele denumiri isto-
rice să devină arhais-
me. „Moldova”, „Oltenia”,
„Muntenia”, „Transilvania”,
„Dobrogea”, „Banat”?! Toate
se vor redenumi în câțiva
ani cu titulaturi de „GPS”, cu
nume de Regiuni de „x” cu
„y” punct cardinal!

Şi totuşi, oricât s-ar
împăuna astăzi Victor Ponta
că el a demarat procesul de
reg iona l i za re -descen-
tralizare, trebuie să
remarcăm că totul a fost
pregătit cu mulţi ani în
urmă, ca toate lucrurile în-
dreptate împotriva intere-
selor şi nevoilor ţării,
mârşăvia fiind pusă la cale
cel puțin din 2009, când s-a
aplicat un „model-pilot” 
prin comasarea Salvării
Bucureşti cu cea din Ilfov.
Iar astăzi doar asistăm la o
nouă etapă, prin reorgani-
zarea celor 40 de Servicii
Judeţene de Ambulanţă în
şapte servicii regionale.

Dar asta nu-l scuză
cu nimic pe Victor Pepelea-
Ponta. Chiar dacă unii vor
spune că pe atunci era prea
mic pentru aceste jocuri (şi
nu era nici atât de gălăgios,
ca avocat de casă 
al „cocoşelului” Elenei
Udrea!)...

●

De Ziua Limbii RomâneDe Ziua Limbii Române

Iulian 
Chivu

IIată că, în sfârşit, con-
form Legii nr.53/2013, în-
cepând de anul acesta, la 31
august, avem şi o zi a limbii
noastre naţionale, după ce
grație cosmopolitismului nostru
secular am adoptat tot soiul de
exotisme, unele care de-a
dreptul contravin spiritului nos-
tru creştin-ortodox precum şi
tradiţiei noastre. După ce am
făcut din ziua naţională o
săbătoare itinerantă, mutând-o
în calendar după cum au dictat
interesele istoriei şi după ce am
slăvit-o cu inconsecvente im-
nuri naţionale, sperăm ca
măcar Ziua Limbii Române să
rămână statornicită în sacrali-
tatea semnificațiilor ei  la
această dată şi să se bucure
de o cinstire cum se cuvine.

Să sperăm că nu se in-
stituie o sărbătoare academică,
adresată doar intelectualilor,
patrioţilor adeleni, basarabeni,
bucovineni, românilor din
Timoc şi celor de pretutindeni
unde se gândeşte în limba
română. 

Am totuşi această
temere din moment ce media
românească nu a percutat încă
pe acest subiect după doliul
casei regale a rromilor, chiar
dacă ar fi fost motive suficiente
să o facă judecând după unele
voci iredentiste, anchilozate în
nostalgii migratoare. Mi se pare
că au răspuns mult mai repede
la acest eveniment de spirit
românesc emigranţii noştri din
Canada, fiindcă un grup de
români inimoşi din jurul revistei
Destine Literare de la Montreal
nu numai că au publicat
săptămâna trecută un număr
cu remarcabile materiale fes-
tive, dar se mobilizează în jurul
unui program ce se va derula
în Piaţa României, lângă sta-
tuia lui Eminescu, simbol de
neam şi limbă dus peste
Ocean întru identitatea demnă
a oricărui român cu cetăţenie
canadiană care nu-şi poate uita
limba maternă. Acasă însă,
totul sau aproape totul se
rezumă, deocamdată, la
anunţuri care circulă mai mult
pe internet. Şi tot pe această
cale primim şi o publicaţie on-
line a Grupului Român de
Presă şi Iniţiativă Civică,
intitulată Newsletter, care cu
numărul din 14 august şi con-
tinuând cu cele din 16 şi 20 ale
acestei luni propune o serie de
materiale consacrate
promovării acestui eveniment,
lansează invitaţii celor ce vor
să participle la serbările ce vor
ava loc pe platoul Sfinxului din
Bucegi, lânga antena de la
Coștila.

Conţinutul sărbătorii
însă trebuie să fie unul mult
mai consistent şi el trebuie să
se regăsească mai ales într-un
sentiment concret de respect
pentru limba noastră, material-
izat în însuşirea ei normată,
promovată în chip special prin
şcoală şi  prin exigenţele pe
care aceasta trebuie să le for-
muleze doar prin raportare la
semnificațiile problemei. Altfel
se ajunge la ceea ce
constatăm spre amuzament
doar după fiecare ediţie a ba-
calaureatului. Limba română,
ca limbă naţională, trebuie să
aibă statutul ei inclusiv în
şcolile cu predare în limba
maghiară. Reducerea
exigenţelor programelor didac-
tice faţă de noţiunile teoretice
de limbă în manualele gim-
naziale şi de liceu a dus, pe
lângă superficialitatea trenantă
în evaluare şi selecţie, la re-
ducerea interesului elevilor şi în
cele din urmă şi al cadrelor di-
dactice faţă de performanţele
de limbă; limba se reduce în ul-
tima vreme doar la funcţia ei de
comunicare, ceea ce înseamnă
o minimalizare păguboasă, ale
cărei rezultate se văd peste tot,
de la lexicul puternic hibridat cu
englezisme la simplificările şi
mutilările flexionare, până la
sintaxă şi ortoepie. 

Aşadar, ar fi de
aşteptat de la instituirea acestei
sărbători să se simtă un reviri-
ment şi în atitudinea generală
faţă de limbă, fiindcă altfel torul
se va rezuma doar la un fes-
tivism inutil, ca multe altele,
poate chiar ca prea multe al-
tele.

Sigur că printe românii
din afara ţării sentimentul limbii
se trăieşte altfel decât la
Bucureşti, iar la Bucureşti altfel
ca la Chişinău sau ca la Tg.
Mureş. Aşa se explică de ce la
Montreal vom avea de 31 au-
gust manifestări care nu au
aceeaşi miză ca la Cernăuţi, ca
la Covasna sau ca la Belgrad.
Dar oriunde ar fi ei, pe orice
meridian, românii au de data
aceasta un prilej oficial să-şi
omagieze limba strămoşilor şi
cultura lor cu propria conştiinţă
şi cu respectul pentru ceea ce
suntem, inclusiv prin „doamnă
noastră de gând”, asa cum de-
finea Nichita Stăenescu limba:
„A vorbi despre limba română
este ca o duminică. Limba
română este patria mea. De
aceea, pentru mine, muntele
munte se numeşte, de aceea,
pentru mine, iarba iarbă se
spune, de aceea, pentru mine,
izvorul izvorăşte, de aceea,
pentru mine, viaţa se trăieşte.”

●
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Când vor reacționa în mod real autoritățile?!Când vor reacționa în mod real autoritățile?!

Corneliu
Aiudeanu

NNu a trecut foarte
mult timp de la prestaţia
eculubristică – în stilul de
mult cunoscut al propa-
gandei neorevizionist
revanşarde antiromâneşti
promovate de Jobbikul
ungar – a lui Vona Gabor,
liderul acestuia, potrivit
căreia partidul său îşi
asumă responsabilitatea
unui conflict cu România în
scopul obţinerii autonomiei
teritoriale pe criterii etnice a
aşa-zisului ţinut secuiesc. A
auzit cineva ca autorităţile
române să fi luat vreo
măsură faţă de declarţiile
iresponsabile ale respec-
tivului? Nici vorbă, în afara
acelor comunicate şi vorbiri
ineficiente şi penibile! În
asemenea situaţie,
bineînţeles că ceea ce a
urmat reprezintă o amplifi-
care a precedentului de-
osebit de periculos generat
de Vona Gabor.

Potrivit aceluiaşi
registru ultraextremist an-
tiromânesc al politicii par-
tidului Jobbik faţă de
România, aflăm că recent
pe site-ul acestuia au fost
postate declaraţiile unui
anume Gaudi-Nagy Tamaş,

şi el membru al Parlamentu-
lui Ungariei, ca şi şeful său
de partid Vona Gabor,
potrivit cărora în România
„drepturile secuilor sunt
îngrădite arbitrar, ei nu pot
trăi liber în propria lor ţară”
sau „secuii din România
trăiesc în frică şi sunt
oprimaţi în patria lor”!!! Re-
spectivul oferă şi soluţia la
aceste aşa zise nedreptăţi:
„autodeterminarea până 
la autonomia teritorială
deplină”, concluzionând că
Ungaria este necesar să-şi
asume susţinerea acestui
deziderat „chiar cu preţul
unui conflict”, iar în final
ameninţă că în caz contrar
se poate ajunge la un con-
flict sângeros ca în
Kosovo!!!

Minciună, dezinfor-
mare, falsificarea realităţii şi
inducerea în mod voit în
eroare a opiniei publice
internaţionale referitor la
situaţia etnicilor minoritari
secui din România,  acestea
sunt caracteristicile defini-
torii ale declaraţiilor făcute
de susnumitul. Scopul este
bineînţeles, captarea sim-
patiei şi sprijinului opiniei
publice  precum şi a
diferitelor personalităţi
politice internaţionale  pen-
tru „secuii oprimaţi de
români” şi  crearea unui

curent antiromânesc legat
de această problemă. În
consecinţă, pentru Gaudi
Nagy Tamaş,   batjocorirea
simbolurilor naţionale
româneşti în zonele aşa-
zisului ţinut secuiesc, inclu-
siv catalogarea drept
provocatoare la adresa se-
cuilor a purtării unei bentiţe
cu tricolorul românesc de
către o elevă româncă la ea
în ţară, spânzurarea
simbolică, în mod public tot
în aşa zisul ţinut secuiesc, a
unei păpuşi reprezentându-
l pe marele erou naţional al
românilor Avram Iancu,
repetabilele comemorări şi
promovări ale cultului unor
criminali de război, ideologi
şi politicieni maghiari
cunoscuţi ca reprezentanţi
ai ideologiei fasciste hor-
thyso-szallasiste – intrarea
fascistului Miklos Horthy în
Miercurea Ciuc în august
1940, Wass Albert, Nyiro
Joszef – în acelaşi aşa zis
ţinut secuiesc, permanenta
propagandă și acțiu-
ne antiromânească prin
inscripţionări  şi sloganuri
neorevizionist-revanşarde
dar şi şovine antiromâneşti
practicată de extremiştii
secui cu ocazia diferitelor
manifestări, marşuri, con-
certe, adunări, tabere de
vară etc. de genul „Ţinutul

secuiesc nu este România”,
„Să piară Trianonul”, „Ziua
de 1 Decembrie este pentru
maghiari o zi de doliu”, „Hor-
thy, Horthy”, „Ardealul la Un-
garia”, „Acum ori niciodată”,
”Mizerabilii de valahi,
populaţii subumane”,
„Pacea Europei a încetat în
ziua Trianonului”, solicitarea
instituirii unui „protectorat” al
Ungariei pentru Transilva-
nia, ameninţăti cu „ne-
supunerea civică” într-o
primă fază după care „ieşim
în stradă fără arme, apoi o
să mai vedem”, prezenţa în
unele publicaţii de limbă
maghiară a unui discurs jur-
nalistic radical prin
conţinutul său revizionist şi
şovin antiromânesc, etc.
etc. etc., toate aceste
realităţi înseamnă că „secuii
din România trăiesc în frică
şi sunt oprimaţi”! şi că „ei nu
pot trăi liberi în propria ţară”!
Deci, în judecata acestui ex-
ponent al extremismului an-
tiromânesc ungar, cei care
calomniază, insultă, jignesc
şi batjocoresc pe români şi
ţara lor, în care li s-au acor-
dat toate drepturile, sunt
nişte secui fricoşi şi oprimaţi
şi nu nişte descreieraţi a
căror minte scelerată se
adapă din ideologia ultraex-
tremismului horthyst! Halal
discriminare!

Dar pe lângă
caraghioslâcul în care dis-
tinsul deputat ungur se
afundă, şi numai pentru fap-
tul că Europa şi SUA nu
sunt nici oarbe nici surde ca
să nu cunoască realităţile
din România, acesta fidel
arsenalului propagandistic
al revizionismului extremist
maghiar, pe lângă minciu-
nile prin care răstălmăceşte
realitatea, recurge la
ameninţări deschise faţă de
România chiar cu un conflict
sângeros ca în Kosovo, în
situaţia în care nu se acordă
autonomie teritorială se-
cuilor! Ce înseamnă toate
acestea, inconştienţă? 

Nicidecum! Sunt
incitări clare la declanşarea
de conflicte interetnice 
între maghiari şi români,
obţinerea sensibilizării
străinătăţii de partea lor, în-
trucât cred ei numai aşa s-
ar mai putea obţine
autonomia pe criterii etnice
a aşa-zisului ţinut secuiesc.

Acesta reprezintă un
alt caz de o gravitate
extremă în care autorităţile
statului român nu
reacţionează, dar nu pentru
că nu ar avea cunoştinţă de-
spre aşa ceva!

●

Alexandru Depărățeanu – primul deputat al țăranilor din TeleormanAlexandru Depărățeanu – primul deputat al țăranilor din Teleorman

Ion
Ionescu-Bucovu

PPoet din pleiada
Alecsandri, Eliade și Bolliac,
Alexandru Depărățeanu din
Deparații Teleormanului, a
trecut ca un metor prin
poezia noastră cultă.
Născut în Roșiorii de Vede
dintr-o familie de boiernaș,
și-a petrecut copilăria la
moșia tatălui său, boierul
Petre Depărățeanu, în satul
Deparați, județul Teleorman.
A urmat școala elementară
la Roșiorii de Vede, având
ca dascăl pe ardeleanul V.
Urzescu, apoi a trecut la Sf.
Sava, terminând clasele a-
III-a și a-IV-a. 

Spre sfârșitul anului
1856 pleacă la Paris ur-
mând cursurile de drept ale
unor profesori celebri,
aducând în țară, atunci
când la noi domnea anarhia
în relațiile dintre boieri și
țărani, spiritul dreptății și al
umanității față de clasa
deposedată și robită a
țăranilor. Născut  și crescut
în mijlocul acestei clase în
Câmpia Burnasului, deși fiu
de boier (fiul boierului Petre
și nepotul, după tată, al
boierului Pitar Sandu
Depărățeanu), el s-a legat
pentru totdeauna de viața și
sufletul simplu al țăranilor

pentru care a păstrat un
adevărat  cult.   Crescut în
saloanele literare ale
Parisului, la lumina poeziei
lui Victor Hugo și a 
lui Lamartine, colindând
Franța, Italia, Spania, Portu-
galia și Gemania, are
ocazia să-și însușească o
vastă cultură cu care se în-
toarce în țară exact când
domnitorul Cuza se urca pe
tron.

Remarcat în cer-
curile intime ale
intelectualității bucureștene,
de către proaspătul domni-
tor și de marele poet Vasile
Alecsandri, ca un om de o
rară erudiție (avea o cultu-
ră vastă, o perfectă
cunoaștere a limbilor eu-
ropene și a literaturilor lor),
este numit în 1860 ca sub-
prefect al Plășii de Teleor-
man, la 5 august 1861 ca
subprefect al județului Tele-
orman, iar, în noiembre
1864, este ales deputat al
Camerei legislative de către
țăranii din județ. De altfel, cu
Alecsandri, Bolintineanu și
Odobescu a avut și relații de
amiciție. Vara, Alecsandri și
Bolintineanu îl vizitau la
moșia sa de la Deparați,
venind cu poștalionul prin
praful drumurilor de țară
până în comuna lui natală.

Citită astăzi, poezia
lui pare îmbibată de neolo-

gisme neasimilate (în spe-
cial franțuzisme și ital-
ienisme).

Cu toate ciudățeniile
verbale, Depărățeanu e un
poet plin de inefabil prin
subtilitatea emoției, muzi-
calitatea versului și
măiestria construcției lirice.
De fapt este singurul petrar-
chist substanțial al poeziei
noastre. (G. Călinescu). Ex-
tazul erotic, estetismul pic-
tural, aurăria, lividitatea
lilială, transparența sunt
note dominante ale liricii lui.
Iată un portret raffaelit în de-
scrierea Ellei:

De la Depărățeanu
ne-a rămas și o dramă
„Grigore –Vodă”, avându-l
ca protagonist pe Gr.
Alexandru Ghica Al treilea,
cel omorât de turci în 1777,
drama fiind tocmai sfârșitul
eroului.

Poetul Alexandru
Depărățeanu a fost dublat,
în scurta viață pe care a
trăit-o, și de omul politic.
Alexandru Depărățeanu,
reîntors în țară, aduce cu el
o adâncă înțelegere a oa-
menilor și a vremurilor. Ca
subprefect de Teleorman, e
nevoit să umble din sat în
sat cu șareta sau trăsura și
să rezolve zecile de plângeri
ale țăranilor către
Prefectură, privitoare la
boieri hrăpăreți, la arendași

hoți, la abuzuri de tot felul al
stăpânirii locale. Pentru
asemenea jalbe vine și în
satul nostru Râca în câteva
rânduri, cercetând
autoritățile locale pentru pa-
sivitatea de care dădeau
dovadă în rezolvarea
doleanțelor țăranilor. El ia
apărarea țăranilor față de
neplata dărilor la timp, 
ia măsuri împotriva
arendașilor care păcăleau
pe țărani, tolerează unele
acțiuni ale țăranilor îm-
potriva boierilor și
arendașilor, rar face drep-
tate boierilor care se plâng
că țăranii le calcă moșile cu
vitele. El le spune boierilor
că subprefectul nu e vătaf
de curte boierească, acele
vremuri au trecut demult.
Arendașul Burki face cunos-
cut cu raport scris domni-
torului că subprefectul se
solidarizează cu țăranii.
Domnitorul deleagă pe Mi-
hail Kogălniceanu să an-
cheteze reclamația, cerând
subprefecturii și raport scris.
În raport, Alexandru
Depărățeanu acuză pe
Burki și pe cei de seama lui
de incultură, neomenie și
abuzuri în administrarea
moșiilor.

În noiembrie 1864,
când se fac alegerile de
deputați, Depărățeanu era
secretar al consiliului

județean. Când s-a
pronunțat Colegiul rural la
25 noiembrie 1864, țăranii
din județ, adunați în masă,
peste capul prefectului Ion
Arion, proclamă pe „micul
Voltaire” - cum era poreclit
Alexandru Depărățeanu de
prieteni - deputat al lor. Ion
Arion raportează cazul 
la București și, de teama
unei revolte a țăranilor,
legalizează votarea printr-
un proces-verbal care
recunoaște această
alegere. Este primul deputat
al țăranilor din județ.

Acum este vizitat în
câteva rânduri, cu
poștalionul, de Vasile Alec-
sandri, cu care se împri-
etenise între timp, și căruia
îi citea producțiile literare
scrise de el. Soarta, însă, a
fost crudă cu el; numai după
câteva luni de la alegerea
lui ca deputat de Teleorman,
moare subit, în brațele
surorii sale, în casele din
București, la vârsta de
numai 31 de ani. Este în-
mormântat în curtea bisericii
din Deparați și peste mor-
mântul lui  au crescut bu-
ruienile și uitarea.

●
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Orbul găinilor – fleacul care continuă să ciuruiască speranțele românilor Orbul găinilor – fleacul care continuă să ciuruiască speranțele românilor 

George 
Petrovai

DDacă luăm aminte 
la scurta rugăciu-
ne românească „Dă,
Doamne, mintea românului
de pe urmă!”, atunci avem
dovada clară că în decursul
istoriei sale acesta s-a
păcălit de-atâtea ori urmând
calea monstruosului dicton
„Capul plecat sabia nu-l
taie”, o veritabilă perlă a
strămoșescului îndemn la
răbdare și resemnare, încât
avea nevoie de lecția dură a
umilințelor care cu necesi-
tate urmau, ca mintea să i
se lumineze și el să ajungă
să regrete trecutul, cu o
idee parcă mai puțin amar-
nic decât prezentul.

Că doar nu de florile
mărului, în faimoasa poezie
Doina, Eminescu deplânge
destinul à rebours al
românilor: „Vai de biet
român săracul,/ Înapoi tot
dă ca racul…” Iar lamenta-
bilele isprăvi ale românului
de după Decembriadă sunt
ca o lespede pe mormântul
speranțelor salvate din uni-
versul concentraționar al
bolșevismului, o tristă con-
firmare de care bucuros s-ar

fi lipsit, numai să nu audă
cum tot mai mulți dintre
conaționalii săi regretă inu-
manele avantaje ale fostului
regim, vremuri de plâns și
(pe la colțuri) de scrâșnire a
dinților, despre care cei
mulți și năpăstuiți afirmau cu
certitudinea disperării că
„mai rău nu se poate”!

Dar iată că se poate,
pesemne ca o supremă
dovadă a spusei că de ce te
temi nu scapi și ca o
halucinantă împlinire taman
de-a-ndoaselea a rugăminții
românului: „Numai mai rău
să nu fie”, respectiv „Nu da,
Doamne, românului câte
poate să îndure”:

Se poate ca
pământul bun de uns pe
pâine să ni-l lăsăm în
paragină, ca mai apoi, pe
bani împrumutați în condi-
ții împovărătoare, să
cumpărăm peste 70 la sută
din alimentele cancerigene
ce ajung pe mesele
românilor; se poate ca într-o
țară cu însemnate resurse
ale solului și subsolului, tot
mai mulți români să trăiască
din te miri ce (inclusiv din
cerșit și ciordit), timp în care
respingătoarea tagmă a cio-
coilor se îngrașă de stă să
plesnească; se poate ca

nemulțumirea celor mulți și
crunt înșelați să tot
sporească, iar președintele
în exercițiu să se
descotorosească de ei prin
cinica invitație de a părăsi
această țară („Cui nu-i
place, n-are decât să
plece!”).

Se poate ca o țară
săracă așa ca România
zilelor noastre să-i
îmbogățească pe cei putrezi
de bogați, fie prin privatizări
și/sau contracte scandalos
de păgubitoare pentru gro-
sul românilor, fie (mai ales)
prin neîncetata hemoragie
de materie cenușie; se
poate ca nenumărați
slujbași mărunți să fie
disponibilizați, numai ca
foștii torționari ca alde
Vișinescu și Nikolski să-și
primească nesimțitele lor
pensii de colonei și generali,
iar fostul președinte Iliescu
să-i compătimească și, cu
puterea care i-a rămas, să-i
amenințe pe golanii de
jurnaliști cu revenirea miner-
ilor în cazul în care ei
continuă să-i tracaseze pe
acești „simpatici bătrânei”.

Se poate ca atâția
tâlhari dovediți și cu acte în
regulă să-și plimbe
suficiențele îmbăloșate prin

cotloanele celui mai
mătăhălos parlament și a
celui mai „cinstit” guvern de
la Decembriadă încoace,
numai pentru că o hidoasă
formațiune politică a
câștigat alegerile generale
la un atare scor năucitor,
încât își permite la modul
sfidător să mențină în
scaunul de prim ministru un
mitoman și un hoț intelec-
tual răsdovedit. Se poate
ca, în pofida neîntreruptelor
disponibilizări din sectorul
bugetar (de altminteri
neaducătoare de economii,
atâta vreme cât instituțiile
centrale își râd în barbă de
atari marafeturi), numărul
preoților și al pastorilor (cu
toții lefegii ai statului) să
sporească an de an (unde
cu câțiva ani în urmă era un
singur preot, acuma sunt
doi sau chiar trei), căci
România de azi este un
adevărat El Dorado pentru
unii ca ei – numărul lor este
mult mai mare ca cel al
medicilor rămași în țară, iar
numărul lăcașurilor de cult
este de circa două ori mai
mare decât cel al școlilor și
spitalelor la un loc  (an de
an se construiesc sute de
lăcașuri de cult, în timp ce
numărul spitalelor și școlilor

rămâne în cel mai bun caz
neschimbat, căci în ultimul
sfert de veac nu am știre să
se fi construit așezăminte
spitalicești, educaționale și
culturale, însă știm cu toții
că unele dintre cele exis-
tente s-au închis și că multe
dintre cele încă rămase în
funcțiune sunt într-o stare
jalnică).

Se poate ca densi-
tatea pseudoculților agresivi
și cu pretenții să fie atât de
mare, încât inculții cuminți
sau pasivi par niște mielușei
în comparație cu aceste
dihănii fabricate în cele mai
sordide universități din țară
și străinătate, deși o știm cu
toții că și unii și alții împing
țara și viitorul ei incert în-
spre înfricoșătorul hău al
manelizării și becalizării; în
sfârșit, dar nu în ultimul
rând, se poate că asta-i voia
Domnului ca, după ce ne-a
înzestrat țara cu de toate,
să avem conducătorii pe
care-i merităm până când
ne vom îndepărta albeața
de pe ochi, astfel ca să ne
putem alege conducătorii
care să demonstreze prin
dăruire și pricepere că ne

merită.

●

Jaloane strâmbe Jaloane strâmbe 

Ion
Măldărescu

DDeşi avem o părere
diferită despre desfăşurarea
împrejurărilor care au prece-
dat fatidica zi de 23 august
1944 - Ziua Trădării Naţionale
- dar şi a celor care au urmat,
am lecturat totuși volumul lui
Mihai Dimitrie Sturdza, „Ruşii,
masonii, Mareşalul şi alte
răspântii ale istoriografiei
româneşti” (Bucureşti, Edi-
tura Compania, 2013).
Afirmaţia în care Mihai Dim-
itrie Sturdza îşi dă - cum
spune românul - cu stângu-n
dreptul - contrazicându-se pe
sine, poate fi considerată sin-
teza volumului: „Cu toate că
România era implicată într-o
încleştare armată la scară
mondială, mulţi dintre istoricii
noştri se călăuzesc încă după
principiul «ceea ce nu
priveşte strict România nu
contează», ba chiar «ce nu
vrem să ştim nu există». Aşa
se şi explică apariţia unor
texte românocentrice, trib-
utare unui patriotism simplist,
adresat unui public semidoct
sau de-a dreptul incult. Autorii
acestor texte nu vor să ştie că
România făcea parte dintr-un
grup regional de ţări, vizate
de Stalin ca pradă de război,
indiferent că fuseseră aliate
sau inamice ale U.R.S.S.”. 

O concluzie care
reprezintă o insultă adresată
poporului român şi unor is-
torici de talia Profesorului

Buzatu - cel mai competent
specialist în istoria recentă a
României, în speţă, Al Doilea
Război Mondial. Oare autorul
lucrării prezentate îl include şi
pe regretatul istoric tot în cat-
egoria „patrioţilor simplişti, a
semidocţilor şi a inculţilor”?

Păstrând proporţiile,
dar şi respectul pentru
adevăr, în pofida titlului aris-
tocratic, se poate afirmă că
faţă în faţă cu statura
ştiinţifică a profesorului
Buzatu, autorul se prezintă
ca un „ilustru” personaj qvasi-
insignifiant. Faptul că ani de-
a rândul a dezinformat şi
intoxicat poporul român cu
ştiri răsucite şi gonflate la
Gogoşeria „Europa Liberă” -
post finanţat de Congresul
American -, faptul că citează
unele surse pompoase şi im-
plicate partizan în derularea
evenimentelor, nu oferă nici
respectarea adevărului, nici
nu-l onorează pe autor. 

Nici cazul Cretzianu -
mânuitorul fondurilor
româneşti ai Comitetului
Naţional Român, iniţiate de
Mareşalul Ion Antonescu şi
realizate de către Mihai An-
tonescu cu acordul
Mareşalului -, preluate în
1948 de către generalul
Rădescu sub patronajul ex-
regelui Mihaişi nici cum s-au
„volatilizat” banii în anii post-
belici nu este tocmai elucidat.
Nici azi nu se cunoaşte exact
modul în care s-a comis de-
valizarea Tezaurului
României ascuns din ordinul

Conducătorului Statului la
Mânăstirea Tismana. Despre
toate acestea... tăcere.

Tăcere şi despre
doritul şi nerealizatul zbor cu
avionul spre Moscova a gen-
eralului Aldea, care confirmă
- o dată în plus - conexiunile
Regelui Mihai cu Moscova,
implicarea generalilor Aldea
şi Racoviţă în operaţiunea de
trădare a intereselor
României - „Poarta Iaşilor”-
ordonată de către regele
Mihai prin care s-a facilitat in-
vadarea Ţării de către trupele
sovietice. Să nu uităm că la
23 august 1944, soarta celui
de-Al Doilea Război Mondial
nu era încă decisă, iar posi-
bilitatea ca Germania să real-
izeze bomba atomică era una
reală. Simplificând uşor,
România prin nechibzuinţa şi
trădarea regelui Mihai a tras
de balanţa războiului în
favoarea Uniunii Sovietice.
Ce a avut de câştigat Româ-
nia în urma acestui act?
Răspunsul este cunoscut.
Deasupra tuturor machi-
avelismelor diplomatice şi a
dispreţului Aliaţilor, România
nu au fost recunoscută ca
ţară cobeligerantă, iar
românilor li s-a aplicat - poate
pentru secole - stigmatul
trădării. Germania nu iartă!
Se vede şi în caracterizarea
retoric-interogativă pe care o
face unul dintre cei mai
influenţi gânditori geopolitici
ai Rusiei de astăzi, Aleksandr
Dughin: „România se află la
periferia Uniunii Europene,

este un oaspete nepoftit,
tratat mai rău decât ţările
care se află în dificultate pre-
cum Spania, Italia, Grecia,
Portugalia, Irlanda. În Uni-
unea Europeană, aceste ţări
sunt catalogate peiorativ
drept «Grupul PIIGS», adică
«grupul porcilor». Înseamnă
că în acest context România
este o ţară de mâna a zecea?
În Europa există o percepţie
negativă şi injustă a
românilor. Ei nu sunt
bineveniţi ca oaspeţi. Lor nu
li se deschide spaţiul Schen-
gen. Un popor întreg este
judecat în baza a câtorva
cazuri de corupţie şi
trădare.Este o situaţie
dizgraţioasă pentru o ţară
care posedă o măreaţă
cultură, o cultură pe care o
consider o veritabilă perlă a
culturii europene a secolelor
al XIX-XX-lea. În realitate, so-
cietatea românească este
una dintre societăţile eu-
ropene care sunt cele mai in-
teresante, cele mai
intelectuale, cele mai apropi-
ate faţă de noi.”

De altfel, comentariile
altora despre Mihai Dimitrie
Sturdza nu-i sunt întotdeauna
favorabile, după cum doreşte
să ne convingă. În alt context
decât cel de faţă, dar tot
conectat la realită-
ţile româneşti, o bună
„cunoştinţă” a domniei sale,
domnul Radu Albu
Comănescu îl descria nu toc-
mai cum şi-ar fi dorit: „...este,
pentru dl Sturdza, un pretext

de a împroşca bârfe, de a
reînvia antice ostilităţi, de a
desfigura personaje trecute
pe celălalt tărâm (care nu vor
fi trebuit să-şi trăiască viaţa
după regulile d-lui Sturdza,
nici să-i dea domniei sale
socoteală). [...] Textul este
plin de «dovezi» infirme, tex-
tul e de un penibil şi un
grotesc prin care dl. Sturdza
se parodiază, în fond, pe
sine...”. Ceea ce coincide şi
cu noua sa creaţie „istorică”-
zicem noi. Permiţându-şi să
ironizeze valorile autentice
ale Neamului, să-l ia în zefle-
mea pe Pamfil Şeicaru sau -
indirect -, pe eruditul urmaş al
marelui Iorga, istoricul Gheo-
rghe Buzatu, domnul M.D.
Sturdza şi-a câştigat cu
prisosinţă dreptul la o celebră
replică a pictorului grec,
Apelles: „Ne sutor ultra crepi-
tam!”, completată cu replica
lui Don Basilio din „Bărbierul
din Sevilla” act.II: „Calom-
niez, calomniez, il en restera
toujours quelque chose!”.

Dar, las pe Măria Sa,
cititorul, să aprecieze şi să
judece!

●
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Socialiştii lui Victor Pepelea-Ponta: Mariana Minciulescu (!) CâmpeanuSocialiştii lui Victor Pepelea-Ponta: Mariana Minciulescu (!) Câmpeanu

Cezar 
A. Mihalache

DDe câte ori apare,
bate câmpii. Pentru că, de
fapt, acesta este rolul ei. Să
mintă în izul buruienilor de
câmp. Să ne mintă în faţă
cu senilitatea greu de
reproşat pensionarului rean-
gajat. Iar de ar fi vorba
numai de senilitatea
seninătăţii de a minţii, am
avea o compasiune pentru
dânsa. Ne-am gândi cât de
neuruşinată a putut fi
floarea tot mai scuturată a
liberalismului pentru a se
folosi de un ministru-pen-
sionar. Dar, în vorbele ei nu
se simte de fel inocenţa, ci
mult tupeu. Prin care
promovează, cu o lejeritate
şi dexteritate de invidiat,
minciuna drept adevăr.

Acum a venit să ne
convingă că, de fapt, la
Cotroceni se bat câmpii pe
post de preşuri! Şi nu ar fi
nicidecum vorba de vreun
şomaj dramatic în 
cifrele ESA-UE relevate de
Traian Băsescu, reacţia
ministăresei pensionare
venind după ce preşedintele
a avertizat că ne apropiem
de pragul „extrem de
riscant” al unui şomaj de opt
la sută. Astfel, Mariana Min-
ciulescu (!) Câmpeanu se
jură că şomajul ar fi crescut
din cauza neintrării în câm-
pul muncii a celor ce au
picat bacalaureatul. O
explicaţie care ar trebui să
ne liniştească pentru că, nu-
i aşa?!, nu e atât de grav
dacă şomajul a crescut, nu
pe seama celor daţi afară
din tot mai puţinele locuri de
muncă din economie, ci din
cauza celor ce au ieşit de pe
băncile şcolilor dar nu au

reuşit să sară pârleazul
Bac-ului.

Numai că buruienile
pe care le sădeşte
ministăreasa-pensionară
prin emisiunile de televiz-
iune, pentru a induce ideea
că piaţa activă a muncii nu
a fost afectată, sunt mai tox-

ice decât mătrăguna din
actul socialist de coabitare.
Al „socialiştilor” de sorginte,
dar şi a celor de
conjunctură. Căci, oare cât
de nesocialist poate fi un
ministru în exerciţiul
democraţiei dacă a fost
amar de vreme contabil de
întreprindere socialistă?!
Sau cât de deschis gândirii
liberal-democratice poate fi
un altul pe care tocmai ce l-
a ajuns vârsta pensionării şi
care a activat masiv în câm-
pul muncii socialiste.

Iar încercarea de a
stinge pârjolul cifrelor
şomajului din raportul piro-
manului de la Cotroceni,
prin dovedirea creşterii pro-
centelor din statistici pe
seama celor picaţi la ba-
calaureat, este mai penibilă
decât şmecheria găsită de

Adrian Năstase la vremea
sa, şi care mai este de folos
şi azi!, de a-i raporta ca
şomeri doar pe cei 
ce beneficiază de
indemnizaţiile de şomaj,
ştergându-i din liste pe cei
ieşiţi din plată după inter-
valul de nouă sau 12 luni.

Totuși, dezinfor-
marea e precum minciuna:
are picioare scurte! Iar
„acoperirea” procentului
diferenţă, între ceea ce au
lăsat guvernele Boc şi MRU
ca număr de şomeri şi ceea
ce a înfăptuit Ponta în lupta
lui de destructurare a capi-
talismului, doar pe seama
absolvenţilor picaţi nu
acoperă nici măcar un colţ
din imensa batistă pe
ţambal de care are nevoie
cabinetul Ponta pentru a-şi
masca incompetenţa,
indiferenţa şi, adesea,
trădările. Mai ales că a fost
din capul locului strâmb
croită drept explicaţie a
şomajului raportat pentru
luna iulie. Căci nu poţi ra-
porta şomajul pentru iulie pe
seama celor ce nu au luat
Bac-ul, tinerii având oricum

două luni la dispoziţie pen-
tru a se înscrie la oficiile de
şomaj (pentru a primi timp
de şase luni de zile o
indemnizaţie de 250 de lei).
Prin urmare, raportarea
corectă a şomajului produs
de picarea Bac-ului ar fi tre-
buit calculată în septembrie!
Mai ales că vorbim şi de o a
doua sesiune, „de toamnă”.
În plus, nu pot fi incluşi
otova în statistica şomajului
toţi cei ce au picat Bac-ul
doar pentru a măscări
cifrele, mulţi dintre
absolvenţi rămânând în
continuare în grija părinţilor
dispuşi să-i întreţină pentru
a se pregăti pentru anul
următor.

Şi totuşi, să
considerăm că procentul
diferenţă relevat de
preşedinte s-ar datora într-
adevăr celor ce au picat
Bac-ul. Cum va justifica însă
puterea ministăresei „Minci-
ulescu” datele şomajului
pentru luna decembrie? Pe
seama căror „absolvenţi”?
Mai ales că nu este greu de
anticipat cum vor arăta
datele în iarnă dacă, în plină
vară, când şomajul ar fi tre-
buit să scadă pe seama
seama activităţilor se-
zoniere din turism,
agricultură ori construcţii,
am atins un nou record…

Pesemne, însă, nu
vom mai avea oricum timp
de atâtea întrebări! Pentru
că, între timp, Victor Pepe-
lea-Ponta, a pus la cale un
grotesc plan de asuprire a
românilor cu biruri şi
hârţogării. Pentru ca, între
alergătura dintre ghişee, de
la plata taxelor până la
depunerea a zeci 
de declaraţii (precum
depunerea documentelor
pentru animalele de com-

panie, sub ameninţarea
unor amenzi care sfidează
subnivelul de trai, până la
cea mai nouă iniţiativă a
guvernanţilor socialişti,
declaraţia de avere!),
români chiar să nu mai aibă
timp să se gândească la
ceea ce le va spune atunci
preşedintele despre noile
cifre record ale şomajului!

P.S.:

Mariana Minciulescu
(!) Câmpeanu ne explică,
băbeşte (!), că toate cifrele
şomajului date venite de la
ESA –UE și la care se referea
Traian Băsescu sunt diferite
de cifrele noastre, fiind cu
două-trei procente mai mari
pentru că iau în calcul şi per-
soanele în căutare de lucru
(adică pe acelea pe care le-a
mascat guvernarea Năstase).
Iar şomajul ar fi crescut, de
fapt, cu numai 29 000 de per-
soane în iulie (oricum
aproape jumătate din cifra pe
care o promitea Ponta drept
locuri de muncă!). Numai că
nu au fost încă însumate con-
cedierile colective uriaşe (aici
guvernul mai are un tempo
de nouă sau 12 luni până vor
ieşi din plată cei ce umează
să fie concediaţi de la mariile
companii!). Abia atunci vom
avea adevăratul tablou, fiind
posibil ca nici măcar ESA să
nu mai aibă vreo scală de
măsură pentru şomajul din
România!

●

Domnule Laszlo Tokes, aveţi demnitatea să renunţaţi Domnule Laszlo Tokes, aveţi demnitatea să renunţaţi 
imediat la cetăţenia română!imediat la cetăţenia română!

MMulţi dintre cetăţenii
români şi numeroşi politi-
cieni în frunte cu premierul
României Victor Ponta, cu
preşedintele Senatului Crin
Antonescu şi cu ministrul de
externe Titus Corlăţeanu,
consideră pe bună dreptate
că unele dintre declaraţiile
dvs calcă în picioare primul
articol al Constituţiei ţării
noastre care afirmă că
„România este stat naţional,
suveran şi independent, uni-
tar şi indivizibil” -, precum şi
că aceste declaraţii incită la
ură interetnică, la 
contestarea tratatelor
internaţionale (semnate in-
clusiv de Ungaria) şi
provoacă cetăţenii români
de etnie maghiară să
acţioneze împotriva statului
român unitar.

Domnule Tokes,
dacă acuzaţiile de mai sus
nu au legătură cu realitatea
şi dacă de fapt doriţi 
o adevărată reconciliere
româno-maghiară în cadrul
Uniunii Europene, se im-
pune să declaraţi public şi
de urgenţă următoarele:

(1) Eu, Laszlo
Tokes, cetăţean român dis-
tins cu Ordinul ‘Steaua
României’ în grad de cav-
aler, membru al Parlamen-
tului European din partea
României (promovat ca
vicepreşedinte al acestuia
inclusiv de către europarla-
mentari români), am datoria
de onoare să afirm că rec-
oncilierea şi coabitarea
maghiaro-română trebuie
să aibă la temelie legitimi-
tatea, moralitatea, adevărul
şi corectitudinea. De

asemenea, am datoria de
onoare să  afirm că acum, în
secolul XXI, noile relaţii din-
tre Ungaria şi România tre-
buie să fie compatibile cu
noul lor statut de ţări mem-
bre ale Uniunii Europene şi
ale NATO.

(2) Recunosc drep-
tul României asupra Transil-
vaniei stipulat în tratatele de
pace semnate de Ungaria la
Trianon în 1920 şi la Paris 
în 1947 şi dezaprob
declaraţiile care contestă
acest drept, regretând inclu-
siv unele dintre declaraţiile
mele, ca de exemplu cea
din 15 Martie 2011: „La cea
de-a 90-a aniversare de la
semnarea Tratatului de la
Trianon – care a dus la ru-
perea naţiunii noastre – ne-
am propus demararea unui
proces de vindecare – Vin-
decarea Trianonului. (…)

Acum a venit şi momentul
înfăptuirii unităţii maghiare
într-un spirit demn de sec-
olul XXI, o unitate maghiară
în Uniunea Europeană”.

(3) Regret şi deza-
vuez masacrele
antiromâneşti cu mii de vic-
time, precum şi cele
antievreieşti, înfăptuite în
Transilvania în 1940-1944
de către autorităţi maghiare
horthyste din armată, poliţie
şi jandarmerie, cu impli-
carea a numeroase
organizaţii maghiare şovine
şi cu implicarea unei părţi a
populaţiei maghiare din
Transilvania. Regret şi
dezavuez, de asemenea,
masacrele antimaghiare cu
zeci de victime, comise în
1944 în Transilvania, ca
represalii, de o organizaţie
paramilitară română.

Domnule Tokes,

dacă nu veţi declara public
şi de urgenţă cele de mai
sus, trebuie să aveţi demni-
tatea să renunţaţi imediat la
cetăţenia română, la Ordinul
„Steaua României”, la cali-
tatea de membru al Parla-
mentului European din
partea României şi la funcţia
de vicepreşedinte al aces-
tuia în care aţi fost promovat
de europarlamentari
români.

Sorin Ilieşiu,

senator PNL de Sibiu

●


