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„Stăpânirea romană în Dacia 

a fost un izvor de ordine 

şi propăşire.” 

- N. Iorga
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„Ludomania” păcănelelor politice„Ludomania” păcănelelor politice

Cezar 
Adonis Mihalache

AAm crede că aleșii
au găsit rețeta pentru com-
baterea violenței (ne)do-
mestice a animalului politic!
Dar, de fapt, pe politicienii îi
freacă ridichea interesului
pe seama „sănătăți” noas-
tre! Și au decis să ne mai
facă un act de bine. Că tot
vin europarlamentarele și
prezidențialele și nu le-ar
strica, lor, o (euro)loterie, iar
nouă încă o recomandare
de tratament. Așa că, pentru
a eradica nedoveditul sin-
drom național de „ludo-
manie”, au zis să ne mai
facă o lobotomie electorală.
De data aceasta pe seama
viciului nostru pentru…
jocurile de noroc. Dar, cum
nu mai ținea figura unei noi
accize, aleșii au decis ca
aparentul stat de drept, pe
care l-au confiscat cât se
poate de democratic, prin
alegeri, să-și întindă gheara
tot mai planificat-
centralizată peste încă un
segment. Jocurile de noroc.
Și nu vor să desființeze
mașinăriile de iluzii din
cauza presupusei „ludo-
manii” a țării, adică a
dependenței de jocuri, că nu
îi arde grija de noi, ci să
profite (politic, cum altfel?!)
de dependența unora față
de „păcănele”. Păi’, să nu
„păcăne” fișicurile de bani și
în traista lor politică?!

Iar cum norocul le-ar
putea surâde cu loturi trase
direct în conturile de partid,
peste 100 de parlamentari
au depus o inițiativă
legislativă de abrutizare a
statului de drept pentru
despovărarea cetățenilor cu
sindrom preludomanic. O
centralizare a păcănelelor și
a altor mașinării de noroc
sub mandatul unic de con-
trol al Statului, prin Loteria
Română! Căci, după vrerea
„aleșilor”, toate aceste
mașinării nu vor mai putea
funcționa decât în cadrul
sediilor deținute de Loteria
Statului, mai bine spus
„mandatate” și controlate,
că de deținut spații nu prea
mai e cazul (a rezolvat
Copos problema!), stabili-
mente în care să se pis-
eseze libertatea noastră de
a ne alege viciile în mojarul
lor planificat.

Vrei să joci, găsești
dară mașinării; dar numai în

sediile controlate de loteria
Statului! Păi’, ce nu de aia a
fost înființată?! Pentru „acte
de caritate”. E drept, la în-
ceput rostul era acela de
constituire „a unui fond al
asistenței sanitare a
sătenilor”, apoi, în vremuri
de război, pentru asigurarea
fondurilor pentru Crucea
roșie. Acum „frontul”, cu tot
cu păcănele, doar se mută:
în serviciul politic. Și mai
este o virgulă care ar putea
trasa și o naționalizare cu
perdea. Căci, proiectul de
lege nu va mai permite
funcționarea mașinăriilor de
noroc prin bodegi, taverne,
cluburi și baruri, ci doar „în
cazinourile și agențiile Lo-
teriei”. Iaca așa, cele câteva
cazinouri, inclusiv ruina de
la malul mării ar putea fi in-
troduse în activele Loteriei!

Evident, trebuia
găsită și o „fundamentare”
pentru o asemenea inițiativă
legislativă, drept pentru care
suta de aleși a decis că prin
centralizarea păcănelelor 
se va trata ludomania
națională. Cică, zic
„păcălicii” vieții noastre,
dacă joci în spațiile Loteriei
de stat nu mai capeți
dependență și nici nu mai
esti dispus la… violență
domestică!

Și ar fi fost de râs
dacă vorbeam de
„păcăneala” anormală a doi-
trei parlamentari care au
visat loturi politice înainte de
alegeri! Dar când vorbim de
100 de inițiatori, pentru in-
teresul politic, număr
neatins nici măcar în cazul
unor proiecte legislative
esențiale pentru țară, chiar
te iei cu mâinile de cap. Iar
ce va ieși de la păcănelele
Loteriei Române nu va
merge nici la autostrăzi, nici
la pensii, nici la salarii. Ci în
pușculița politică pentru a
reduce violența
(ne)domestică a animalelor
politice.

Animale politice
inițiatoare, majoritar pleșuv-
pesediste, care, criticând
ele această subversiune la
adresa cetățeanului model
(uniformizat în retină și cas-
trat în gândire), această
invitație burgheză (asta e de
la noi!) pentru un „câștig
fără muncă” (asta e de la
ei!), recte jocurile de noroc,
au făcut demersurile pentru
alinierea tovărășească a
cheltuielilor noastre (ca preț
al viciului) în căștigurile lor

prin mașina de spălat bani a
Loteriei. O fundamentare
croită pe necesara și ur-
genta corecție a viciilor de
„păcăneală” care, într-un
mod retrograd și nealiniat
modelului de consumator la
rație, transformă, zic 
parlamentarii, plăcerea
păcănitului într-o „sursă
eficientă de pierdere a
resurselor financiare de
către populaţie în detrimen-
tul coşului zilnic de
cumpărături”.

Așadar, de aia nu au
bani de subzistență pen-
sionarii, șomerii, tinerii…
Drept urmare, inițiatorii legii
păcănelelor consideră că
numai „exploatarea acestui
tip de jocuri doar în Cazi-
nouri sau în agenţiile Com-
paniei Naţionale Loteria
Română ar oferi garanţiile
necesare de exploatare,
fără să pună în pericol
populaţia României”. Or,
cum să lipsească din funda-
mentarea legii tocmai ea,
„celula de bază a
societății”?! „Celula” care,
dispunând de surplus finan-
ciar bugetar grație faptului
că nu va mai cheltui la
păcănele, va asigura
„crearea unui climat mai
sănătos de educaţie pentru
populaţia de minori” (poate
și bani pentru uniforme, ce o
mai dăm după sector!),
garantând „o stabilitate mai
mare a societăţii”.

Printre inițiatorii legii
se regăsesc distinsa
doamnă Firea lui Pandele,
care nu a jucat ea niciodată,
dar niciodată!, la păcănele
(nici nu știe ce sunt ălea, dar
face legi!), ci și-a luat leafa,
fără risc de câștig, de la
tonomatul lui Voiculescu,
Mihai Sturzu, tânăr
reprezentativ pentru
sănătatea celului de bază
nefamiliale, medicul de pla-
tou electoral, Tudor Ciuho-
daru, care poate reușeste,
în sfârșit!, să facă rost de
fonduri pentru secția de la
Iași, dar și reprezentantul
segmentului sănătos finan-
ciar al societății române
(singurul segment sănătos,
de altfel!), dl. Aurel Vainer. 

Păi, să nu le iasă și
„lor” ceva?!

●

Unde sunt „dovezile”?Unde sunt „dovezile”?

Radu
Iacoboaie

IIndiscutabil, în mass-
media centrală, Adrian
Cioroianu este o personalitate
arhiprezentă. A devenit mai
ales cunoscut, când, cu
câțiva ani în urmă, a apărut la
emisiunea aceea globalizantă
și generatoare de mare con-
fuzie și relativism „Mari
români”, unde aproape că l-a
desființat pe Mareșalul Ion
Antonescu, deși rolul său în

emisiune era dimpotrivă să-l
apere și să-l prezinte publicu-
lui într-o lumină pozitivă. Iar
mai recent, distinsul domn
sau diplomat și istoric (decan
al Facultății de Istorie de la
Universitatea din București!) îi
învață pe români „adevărata
istorie” la emisiunea „Cinci
minute de istorie”…

Mai puțini români îi
cunosc însă cărțile, într-o
perioadă în care știm bine că
și cultura este într-o mare
criză. Și totuși, în mod para-
doxal, ultima sa carte „Cea
mai frumoasă poveste” se
bucură de succes. Un
aparent succes. De ce spun
asta? Pentru că, i s-a făcut în
prealabil o enormă publicitate
(afișe mari, anunțuri pe inter-
net etc.) iar românii l-au
văzut, nu o dată, la televiz-
iune. Retorica sa de diplomat,
de genul celui de spectacol, îi
creează o aură, care atrage
ca un magnet în special pe
doamne și domnișoare. Eu
unul știam că unui istoric care
se respectă, îi șade bine să
fie mult mai serios și obiectiv,
nu foarte galant și dornic de
vanități și laude complet in-
utile și de o cât mai mare pop-
ularitate. Dacă ar fi fost
ortodox, ceea ce nu cred că e
cazul, i-aș fi reproșat dorința
această fățișă de slavă
deșartă, capcană în care cad
din păcate tot mai mulți int-
electuali.

Domnul Cioroianu
este și unul dintre acei
„români” (cum rezultă chiar
din scrierile sale!) care
încearcă să ne convingă de
exterminarea evreilor și holo-

caustul evreiesc în România!,
fie și numai ca „parte a Holo-
caustului european”. Este cel
care s-a filmat recent în fața
mormântului lui Corneliu
Zelea Codreanu afirmând că
acesta a fost un mare criminal
(adică, apelând la varianta is-
toriografiei comuniste!), că,
da!, a fost naționalist dar „a
căzut în misticism”, că a fost
achitat de uciderea prefectu-
lui poliției din Iași (fiind de
fapt, în autoapărare, acesta
este adevărul!) pentru că s-a
instrumentat greșit cazul (în-

cadrare juridică eronată), fiind
chipurile acuzat de „uneltire
împotriva ordinii sociale”…

Întrebarea mea pen-
tru domnul Adrian Cioroianu,
care ne spune că „Holocaus-
tul din România este parte a
celui european”, este
următoarea. Dacă evreii au
fost într-adevăr exterminați în
România, deși știm că, cea
mai mare populație evreiască
salvată atunci era la noi,
atunci unde sunt dovezile
exterminării? Ori deportarea
unor evrei și țigani în
Transnistria, pentru a nu mai
ataca autoritatea statului
român și interesul național,
reprezintă exterminare?

Au trecut atâția ani și
vin acum unii precum
Cioroianu cu această nouă
teorie a holocaustului din
România, pe care l-au împins
în față alții, în frunte cu Insti-
tutul Ellie Wiesel și mai nou,
președintele Traian Băsescu,
personajul care nu mai are ce
pierde în cariera politică! Mai
spunea domnul Cioroianu la
lansarea ultimei sale cărți la
Pitești, că nu contează cifrele
când este vorba despre
moartea unor oameni. La în-
trebarea pusă de mine, de la
ce cifră se consideră genocid,
s-a eschivat total într-un mod
foarte diplomat. Și câte alte
întrebări mai aveam de pus,
dar s-au pus altele complet
irelevante ca importanță…

●
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Debutul unui experiment: dosarul electronic la purtător!Debutul unui experiment: dosarul electronic la purtător!

Maria Diana
Popescu

Dacă veţi opta pentru
buletinele cu cip, s-a zis cu lib-
ertatea voastră! Nu e nicio
păcăleală! La  fel ca benzina şi
chibritul, cipul şi libertatea nu
pot locui împreună. Controlul
cetăţeanului în era socialistă
era joacă de copii pe lîngă
cipizarea populaţiei şi inaugu-
rarea noii societăţi de
supraveghere absolută a omu-
lui. Nimeni nu se opune pro-
gresului ştiinţific, dar, cerem
folosirea lui în scopuri uman-
itare. Totodată, dorim re-
spectarea legilor privind
drepturile fundamentale ale
cetăţenilor României. În vir-
tutea art. 23-31 din Constituţie,
privind libertatea persoanei, re-
spectul vieţii private, libertatea
de conştiinţă şi accesul la
informaţie, fiecare cetăţean are
dreptul de a respinge cărţile de
identitate cu cip, pe temeiul
respectării libertăţii convinger-
ilor şi a conştiinţei religioase.
Cum, din păcate, conştiinţa şi
libertatea au devenit mofturi
pentru tot mai mulţi cetăţeni,
aceştia vor fi uşor convinşi să
accepte controlul de tip „Big
Brother”.

Siguranţa actelor de
identitate cu cip este un basm,
deşi autorităţile asigură că
noile buletine vor fi imposibil de
falsificat. Cum nici copiii nu mai
cred în basme, pentru că soci-
etatea îi adoarme cu reclame
la medicamente şi cu person-
aje violente, livrate sub masca
desenelor animate, specialiştii
care promovează cipizarea nu
i-au putut demonstra invulner-

abilitatea. Experţii în tehnolo-
gia informaţiei susţin că nu
există şi nu va exista, probabil,
prea curînd, un sistem impen-
etrabil de protecţie a datelor
secrete. Dacă vorbim de
România, să ne amintim de
cazurile adolescenţilor infor-
maticieni, care au pătruns în
severele celor mai securizate
instituţii din lume – Pentagon,
C.I.A., N.A.S.A., N.A.T.O. etc.
Paşapoartele biometrice  pro-
duse în Marea Britanie au fost
fraudate  în 48 de ore de la in-
trarea în circulaţie. Atunci, cine
garantează siguranţa actelor
de identitate cu cip? Premierul,
cumva? Sau Preşedintele? Mi-
nusculul cip din cartea de iden-
titate este de fapt un dosar
electronic la purtător, uşor de
citit de la o distanţă
apreciabilă.

Un scanner aflat în
aeroport citeşte de la
depărtare datele de pe cipul
din paşaportul aflat în buzu-
narul călătorului, fără ca titu-
larul să ştie. Datele oricărei
persoane care are asupra sa
actul de identitate pot fi citite
instantaneu şi încorporate  într-
o bază de date. Fie că se află
într-un supermarchet, la servi-
ciu în alte instituţii dotate cu
scanner, nu-şi dau seama cînd
sînt scanaţi. Cipul poate emite
un sistem de localizare a pos-
esorului, asemănător sis-
temelor GPS şi poate fi urmărit
constant de către o staţie
terestră sau prin satelit. Dacă
telefoanele mobile pot fi
urmărite  oriunde prin satelit,
atunci, închipuiţi-vă ce face un
satelit cînd e vorba de un cip
care are capacitatea de a primi
şi transmite informaţii detaliate

asupra subiectului. Cele mai
avansate cercetări ştiinţifice
care au ca obiect interacţiunea
dintre organismul uman şi
tehnologia digitală sînt aplicate
deja, însă acestea intră în cea
mai mare parte sub incidenţa
secretului militar.

Fizicianul W. Heisen-
berg (1901-1976), laureat al
premiului Nobel, prea bine
afirma: „Prima înghiţitură din
paharul ştiinţelor te face ateu.
La fundul paharului însă, te
aşteaptă Dumnezeu”. Pe di-
verse căi au pătruns în mass-
media dovezi care  ne fac să
credem că aplicaţiile ştiinţifice
cu caracter secret depăşesc cu
mult imaginaţia noastră. Odată
stocate în cipuri, informaţiile
pot cădea în mîna unor per-
soane care nu le vor folosi în
scopuri umanitare. Emise la un
cost superior precedentelor
buletine, noile cărţi de identi-
tate cu cip ar putea fi clonate
sau chiar ajunge la îndemîna
teroriştilor. Legal sau ilegal, vor
avea acces la informaţii, dar şi
posibilitatea de a le completa
cu date, după caz, fără ştirea şi
acceptul posesorului, spre a fi
folosite pentru sau împotriva
sa. Cum tehnologia digitală
face paşi uriaşi, nu peste mult
timp, cipurile încorporate în
cărţile de identitate vor fi citite
de la mare distanţă. Dacă vor
fi amplasate scannere în locuri
bine gîndite, vor şti la orice oră
unde eşti, cu cine eşti, ce faci
etc. Mai adăugăm, înregis-
trarea şi ascultarea convorbir-
ilor telefonice, a traficului pe
internet, a datelor pe care
naivii şi le pun singuri pe feis-
buc, toate întregind un dosar
privat accesibil. Pentru creştini

cipizarea este un aspect de
extremă importanţă, ce duce
cu gîndul la Apocalipsă şi la
pecetluirea tuturor oamenilor
pe mînă sau pe frunte în vre-
mea sfîrşitului, fără de care ni-
meni nu va putea cumpăra şi
nu va putea vinde. Relatarea
mea nu este nici  pompoasă,
nici exagerată, ci reflectă
adevărul biblic. Gîndiţi-vă că
statele producătoare ar rămîne
cu cipurile pe stoc dacă nu ar
găsi consumatori. Cunoaştem
deja cazuri de persoane cărora
li s-au implantat cipuri pe mîna
dreaptă din motive medicale,
de securitate sau economice:
zeci de oameni de afaceri din
Spania, peste 300 de per-
soane implantate în America
de firma Verichip Corporation,
16 politicieni şi oameni de
afaceri din Mexic, zeci de copii
din Columbia şi zeci de deţinuţi
din Marea Britanie. Acesta este
începutul unui experiment per-
iculos pentru cei mulţi, util pen-
tru vîrfuri. Paşapoartele cu cip
sînt în circulaţie. Cărţile de
identitate cu cip intră de la 1
aprilie. Nu peste mult timp ne
vor convinge că trebuie să
acceptăm perfecţionarea
cipurilor cu noi extensii, menite
să faciliteze corespondenţa cu
anumite instituţii medicale,
bancare, informaţionale, com-
erciale. Apoi, ne vor convinge
de eficienţa implantării cipului
în corp, pentru a preveni
pierderea sau furtul documen-
tului cu cip. Într-o ultimă fază,
vor ajunge la concluzia că este
obligatoriu ca toţi oamenii să
aibă implantate cipuri pe frunte
sau pe mînă, pentru buna
funcţionare a societăţii.

Noile cărţi de identitate

prevăzute cu cipuri vor stoca
mult mai multe informaţii. Pe
lîngă datele clasice – nume,
prenume, sex, cetăţenie, data
şi locul naşterii, semnătură, fo-
tografie, cod numeric personal
şi adresa, cipul va încorpora
prenumele părinţilor, imaginea
facială, amprentele a două
degete, codul unic de identifi-
care în sistemul de asigurări de
sănătate, numărul cardului de
asigurat, starea de sănătate,
diagnostice medicale, grupa
sanguină, certificate şi certifi-
cate calificate, RH-ul şi accep-
tul pentru prelevarea de
organe după deces. Să ţi se ia
amprentele,  ca om liber şi
demn, este un abuz, iar ca să
fii de acord cu aceasta, musai
trebuie să ai o doagă lipsă.
Pentru că acest tip de docu-
ment de identitate a stîrnit con-
troverse în rîndul cetăţenilor şi
nemulţumiri în sînul Bisericii,
autorităţile vor emite şi cărţi de
identitate clasice pentru cei
care nu doresc să aibă carte
de identitate biometrică.
Buletinele electronice nu sînt
obligatorii. Grecia (1977) şi
Serbia (2008) au reuşit să
respingă introducerea actelor
biometrice cu cip prin unitatea
cu care aceste popoare au
acţionat. Aşadar, aveţi posibili-
tatea alegerii înţelepte: liber-
tatea ca drept inalienabil al
fiinţei umane sau înrolarea pe
cîmpul experienţelor contro-
late.

Aveţi dară posibilitatea
alegerii înţelepte: libertate sau
cipizare şi control!!”

●

Semnal editorial: „Politica culturală în RSS Moldoveanească, 1944-1956”Semnal editorial: „Politica culturală în RSS Moldoveanească, 1944-1956”

Nicolae
Balint

VVolumul cu titlul de
mai sus, foarte bine struc-
turat și închegat, a apărut în
anul 2013 prin bunele oficii
ale Editurii ”Pontos” și
aparține doamnei prof. univ.
dr. Valentina Ursu de la Uni-
versitatea Pedagogică de
Stat ”Ion Creangă” din
Chișinău. În această nouă lu-
crare lansată recent la Bib-
lioteca Americană din Târgu
Mureș - mai precis cu ocazia
omagierii zilei unirii Basara-
biei cu României - prolificul
autor de studii și cercetări,
prof.univ.dr. Valentina Ursu,
surprinde cu multă acuitate
și acribie științifică aspecte
ale unei probleme de mare
interes, dar și de mare im-
pact: instaurarea comunis-
mului în Basarabia.

Pentru cei mai puțin
avizați cu problematica
istorică, titlul ar putea să
pară unul neutru sau chiar
unul banal. Pentru cei
avizați, dar și pentru cei
interesați de fenomenul is-
toric, titlul are însă o
semnificație aparte. Sunt anii
de început ai implementării
organizate, planificate și diri-

jate a experimentului comu-
nist, cu un obiectiv bine și
precis definit: marginalizarea
într-o primă etapă și ulterior
distrugerea elitelor
românești. Toate aceste
acțiuni vizau în subsidiar
asimilarea elementelor iden-
titare specifice culturii
române din Basarabia și im-
punerea unui nou model cu
un pronunțat caracter sovi-
etic proletcultist.

De fapt, aceeași
dramă, dar la o dimensiune
ceva mai mică, o traversam
și noi, românii din fostul
Regat al României, țară
devenită Republică
(comunistă) la 30 decembrie
1947.

În paginile noului său
volum autoarea a reușit să
surprindă foarte bine lipsa
acută de personal calificat
din domeniul culturii la
sfârșitul celui de-Al Doilea
Război Mondial, în Basara-
bia, iar această situație se
datora faptului că bună parte
din elita culturală de aici fus-
ese deportată din ordinul lui
Stalin, fie că se refugiase în
alte țări. În aceste condiții era
firesc ca acțiunile ocupantu-
lui sovietic din Basarabia să
fie mult ușurată, iar acest as-
pect este nuanțat cu multă

elocvență de către autoare în
paginile cuprinse în subcapi-
tolele ”Politica de cadre” și
”Politica editorială”.

Și ca să ilustrez cele
afirmate anterior, vă voi sug-
era doar câteva cifre
furnizate chiar de autoare.
Spre exemplu, în 1948, la
Școala de Muzică din
Chișinău, din 51 de de
cadre, doar trei erau români
basarabeni, iar aceeași
situație putea fi întâlnită și la
Conservatorul Moldovenesc
de Stat, precum și la alte
instituții de cultură. O situație
similară se putea întâlni și la
Direcția de Conducere a
Artelor, instituție ce funcționa
pe lângă Consiliul de Miniștri
al RSS Moldovenești, fapt ce
ne oferă o imagine a
brutalității cu care se opera
împotriva elementului româ-
nesc. Din cei nouă
funcționari superiori ai re-
spectivei Direcții, doar unul
era român, dar nici măcar
acesta nu era intelectual, ci
un mecanic specialist.

În subcapitolul dedi-
cat ”Politicii editoriale”, d-na
Valentina Ursu tratează pe
larg, în aceeași manieră
științifică, problema
conținutului ideatic al op-
erelor care se concep și

publică în această perioadă,
opere puternic influențate de
curentul proletcultist.

Infuzia puternică de
comunism sovietic, precum
și a literaturii sovietice în cul-
tura română din Basarabia
constituie ideea de bază pe
care se fundamentează
abordarea de către d-na
Valentina Ursu a subcapi-
tolelor următoare, precum
cel dedicat Uniunii Scriito-
rilor, Uniunii Compozitorilor și
Uniunii Artiștilor Plastici din
RSS Moldovenească. Pe
măsură ce veți parcurge lu-
crarea veți putea constata -
sau mai bine spus veți avea
trista revelație - a dimensiu-
nii procesului de răspândire
a ideologiei comuniste în
domeniul culturii din Basara-
bia acelor ani. Dacă despre
dimensiunea acelui fenomen
ne putem face cât de cât o
idee, despre impactul
implementării culturii soviet-
ice în Basarabia putem doar
să facem presupuneri având
în vedere că și azi, dincolo
de Prut, ideile comuniste
sunt încă în vogă și câștigă
adepți, iar Partidului Comu-
nist este bine ancorat în viața
politică din Republica
Moldova.

Se cuvine menționat

de asemenea și faptul că
volumul - de o ținută grafică
de excepție -, are în cuprin-
sul său și două consistente
rezumate, unul în limba rusă
și celălalt în limba engleză.

Cu ocazia lansării
acestui volum la Biblioteca
Americană din Târgu Mureș
- filială a Bibliotecii Județene
Mureș - au rostit scurte
alocuțiuni d-ra dr. Monica
Avram, director al Bibliotecii
Județene Mureș, prof.univ.dr.
Vasile Dobrescu și subsem-
natul.

Personal sunt con-
vins că acest volum își va
găsi un binemeritat loc în
bibliotecile de specialitate,
dar și în cele ale ale
împătimiților de istorie, volu-
mul constituind o excelentă
sursă de documentare pen-
tru cei care doresc să se fa-
miliarizeze sau să-și
completeze cunoștințele cu
idei, fapte și documente cât
se poate de sugestive referi-
toare la implementarea co-
munismului în Bsarabia.

La final,
parafrazându-l pe poetul
Tudor Arghezi, nu pot decât
să spun: ”Carte frumoasă,
cinste cui te-a scris...”.

●
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,,Efectul Gherman” începe să dea roade otrăvite!,,Efectul Gherman” începe să dea roade otrăvite!

Ilie
Șandru

A A trecut un deceniu
şi jumătate de când un indi-
vid dintre cei pe care marele
Titulescu i-a numit „sămânţă
străină, pripăşită prin Româ-
nia” - l-am numit pe Sabin
Gherman – scria „pamfletul”
său „M-am săturat de acest
nume de ţară, România”!
Erau atunci, în urmă cu 15
ani, foarte puţini români
ardeleni care i-au acordat
vreo atenţie. Sabin German
nu era decât un jalnic
renegat, cum pe bună drep-
tate l-a numit prof. univ. dr.
Gelu Neamţu.

Însă Sabin German
nu este prost, din contră. El
nu a acţionat la întâmplare,
ci pe baza unei strategii
bine gândită, conducându-
se după vorbele lui Lu-
canus: „ţi-ai făcut un plan,
grăbeşte-te să-l înfăptuieşti;
o amânare poate să-l
compromită”. 

Şi de atunci el
lucrează neobosit să-şi
înfăptuiască planul privitor
la aşa-zisului „transil-
vanism”, un proiect mai
vechi, pe care Sabin Gher-
man şi acoliţii săi încearcă
să-l resusciteze. 

În esenţă, „transil-
vanismul” nu urmăreşte
altceva decât să spargă uni-
tatea naţiunii române – şi
aşa destul de anemică! – şi
să destructureze România,
prin promovarea ideii 
de superioaritate a
transilvănenilor faţă de
„sudiştii” şi „miticii” de din-
colo de Carpaţi. Nu
întâmplător unul dintre slo-
ganurile lansate de Sabin
Gherman este „batalioane
române treceţi Carpaţii
înapoi”!

Evident, Sabin
Gherman nu face toate
aceste „poveşti transilvane”,
pe care le difuzează la un
post de televiziune an-
tiromânesc, de unul singur.
Primii şi cei mai
perseverenţi sprijinitori ai săi
sunt cei care sunt interesaţi
în susţinerea ideilor sepa-
ratiste şi autonomiste, care,
în opinia lui Marko Bela
înseamnă „să ne întoarcem
la tradiţiile noastre istorice,
la practica ardelenească din
trecut”! „Ideologia transil-
vanismului” este simplă: „să
fiu transilvănean înainte de
toate”! Cu alte cuvinte, asta
ar însemna cam ceea ce le-
au făcut ungurii secuilor, in-
ventând o nouă etnie, cea
de ,,maghiar-secui”. Adică,
etnia de „ardelean-român”,
nu „român-ardelean”! Cei
care l-au susţinut încă din
primul moment, l-au purtat
mai întâi, ca pe un fel de

Mafaldă, individ cu puteri
ezoterice, capabil să
acţioneze pentru a realiza
tocmai ceea ce Marko Bela
numea „practica
ardelenească”, ori „spiritul
transilvan care însemnă,
înainte de toate spiritul
maghiar”,  pentru cei de la
Budapesta.

Iar noi, românii arde-
leni, cunoaştem foarte bine,
din tot ce s-a întâmplat de-a
lungul istoriei, ce înseamnă
„spiritul maghiar”, fiindcă
acesta s-a concretizat şi se
concretizează, aşa cum ob-

serva şi Milton G. Lehrer,
într-o „ură seculară îm-
potriva elementlui românesc
din Ardeal, care nu-şi are
nicio justificare”. Ba, da, o
„justificiare” putea fi găsită
în acea doctrină izvorâtă din
mintea primitivă a unui „lev-
ent”, precum Ducső Csaba,
conform căreia neamul
românesc trebuia stârpit din
Ardeal, pentru ca aici să
rămână „o singură naţiune,
naţiunea sângelui meu”!
Aceasta s-a şi urmărit de cei
care au fost cândva
răspunzători de destinele
unui neam, aşa cum a fost
,,revoluţionarul” Kosuth
Laios, în 1848: „Ia seama,
popor român, ca nu cumva
să-ţi atragi asupra-ţi nimi-
cirea totală”! Ori, mai
apropiat de vremurile noas-
tre, criminalul de război
Wass Albert: „Să fie
Ardealul din nou ce-a fost /
Să-i apere pe secui / De
poftele odioase ale
românilor”!

Tocmai pentru
aceasta „mândrul pământ al
Ardealului s-a transformat
într-o amarnică Golgotă
unde se petrec cele mai
groaznice evenimente (...)
Asasinatele şi execuţiile se
ţin lanţ, şi toate acestea
doar pentru unica vină a
nenorocitelor victime de  se
fi născut român...”! A spus-o
chiar un „maghiar-secui”,
gazetarul Ferenczy Győrgy,
după ce a asistat la crimele
săvârşite de horthyşti, în
Ardealul de nord, după
1940.

Iată că aceste idei,
pe care credeam că istoria

le-a îngropat în lada sa de
gunoi, încep, încet, încet să-
şi găsească aderenţi şi în
zilele noastre. Şi nu
întâmplător. „Transilvanis-
mul” pe care-l clocea – şi îl
cloceşte în continuare, prin
tot ceea ce face, Sabin
Gherman, la postul de tele-
viziune  al cărui simbriaş
este – începe a se regăsi în
noua doctrină a unui nou
partid politic ce şi-a fixat
drept deviză „Înainte de
toate sunt transilvănenan”!
Este vorba despre Mişcarea
din Transilvania, având

drept scop obţinerea au-
tonomiei acestei provincii
româneşti. Când afli aseme-
nea lucruri eşti tentat să
crezi că este vorba tot de-
spre o găselniţă a vaşnicilor
luptători iredentişti unguri
din Ardeal.

Nu este tocmai aşa,
din păcate, fiindcă, din câte
se pare, între cei ce aderă la
noua „mişcare” sunt şi mulţi
români ardeleni, ziarişti şi
formatori de opinie „care
promovează vechiul transil-
vanism adevărat, pentru
salvarea şi păstrarea
identităţii din Transilvania”! 

Aşa scrie  Farkas
Reka într-un articol întotulat
„O Transilvanie autonomă şi
pentru noi”, apărut în cotidi-
anul de limbă maghiară
„Haromszek” nr.7.068 din 11
decembrie 2013, din judeţul
Covasna. Aflăm, în contin-
uare, că „aspiraţiile autono-
miste maghiare şi româneşti
se întâlnesc deci în Transil-
vania, iar acest lucru se
datorează puterii române în
exerciţiu, care sărăceşte şi
defaforizează economic
regiunea”.

Se lansează astfel
vechiul slogan autonomist
cum că Transilvania ar duce
în spate celalte regiuni
,,sărace” ale României. „Ne-
au luat banii şi nu ne-au
lăsat să progresăm după
cerinţele şi posibilităţile
noastre”. Ideile, cum
spuneam, nu sunt deloc noi.

Ele s-au vânturat
încă în perioada interbelică,
susţinându-se, pe de o
parte, civilizaţia superioară
a Transilvaniei, pe de alta,

obligarea acesteia la „cote
sporite”, pentru a susţine,
economic şi financiar, cele-
late provincii ale României
Mari. Era şi atunci, ca şi
acum, o „simplă demagogie
politicianistă”, cum o numea
deputatul Emil Dandea, fos-
tul primar al Târgu-
Mureşului.

Ca unul dintre bunii
cunoscători ai realităţilor 
din Transilvania, Emil Dan-
dea precizează însă că
adevăratele „nemulţumiri
ale Ardealului” nu sunt de
ordin economic, din cauza

obligării de a susţine cele-
lalte provincii româneşti, ci
sunt, îainte  de toate de
„ordin psihologic”. De ce?
Fiindcă „ne-am făcut prea
mari iluzii asupra stărilor ce
aveau să vină după Unire.
Realitatea nu poate să fie la
înălţimea visurilor”. 

Aşa spunea Emil
Dandea în şedinţele
Camerei Deputaţilor din 31
octombrie şi 1 noiembrie
1928, într-un discurs rostit la
Mesajul Tronului. Este
aproape de necrezut cât de
actualele sunt şi azi cuvin-
tele sale. Fiindcă acele
„iluzii prea mari” s-au da-
torat şi atunci, ca şi acum
„mizeriilor inerente tim-
purilor de prefacere, ca şi
luptelor poltice şi în special
amintita demagogie fără
scrupule, au contribuit
foarte mult la faptul că am
ajuns unde suntem azi,
neînţelegându-ne între noi”!
Iată pentru ce deputatul de
Mureş credea că era nevoie
de o „grabnică nevoie de
unire sufletească” între toţi
românii. Şi era convins că
cei care „calomiază ţara în
străinătate” o fac din lipsă
de „maturitate politică şi nu
din lipsă de românism”.

Trist era şi atunci şi
trist este şi acum, pentru noi
românii ardeleni, faptul că
toate guvernele din acea
vreme – dar şi cele care s-
au perindat după 1989 -  au
comis „fapte de abdicare şi
de nedreptăţire a elementu-
lui românesc faţă de minori-
tari” Acest lucru nu face
altceva decât să „ne demor-
alizeze pe noi, dar îi com-

promite şi pe toţi românii”!
Unii deplâng situaţia minori-
tarilor unguri din Ardeal,
chiar dacă aceştia ,,sunt
suspectaţi că ar avea şi alte
scopuri decât aigurarea
drepturilor minorităţii
maghiare în statul român”.
Cei ce se află în această
ipostază, chiar neagă că
ungurii, au asemenea
intenţii, „noi, ceilalţi, care am
trăit din moşi-strămoşi între
ei – între unguri, n.n. - , care
trăim şi azi, care avem chiar
şi relaţii personale cu unii
dintre ei (...) avem nu suspi-
ciunea ci şi adânca convin-
gere că nu au şi alte scopuri
decât fericirea elementului
maghiar în România, dar au
numai alte scopuri”!

Iată de ce convin-
gerea adâncă a celor de
atunci că vaşnicii iredentişti
unguri aveau numai alte
scopuri o avem şi noi cei ce
trăim azi în Ardeal! Fiindcă
ei, extremiştii şi iredentiştii
unguri, „nu sunt altceva
decât nişte adunători de
plângeri, iar dacă nu au
plângeri, le fac să se nască,
provoacă ei aceste plân-
geri”! 

Asta spunea Emil
Dandea în 1928, asta o
spunem şi noi cei care trăim
în 2014! Numai că nici cei
aflaţi atunci la guvernarea
României, nici cei se află
acum, nu vor să înţeleagă
toate acestea. Şi, iată, de
aici, se naşte acea
nemulţumire psihologică a
noastră, a celor din Ardeal.
Şi, iată, de aici se naşte acel
„transilvanism” păgubos şi
distructiv. Fiindcă „efectul
Gherman” a început să dea
roade otrăvite!

Oare chiar nu se
poate înţelege, de către
guvernanţi, că această
„Mişcare din Transilvania”,
în care sunt atraşi tot mai
mulţi români transilvăneni,
începe să devină un pericol
iminent pentru integritatea
României? 

Să fie oare acolo, la
Bucureşti, atâta lipsă de re-
spect şi de nesocotire a
celor aproape şapte mil-
ioane de români din Transil-
vania, care, sătui de circul
politic de pe Dâmboviţa, ar
putea oricând să determine
ei şi nu alţii – acei ce au
numai alte scopuri! – o
mişcare separatistă de
proporţii, care ar conduce la
destructurarea României?!
Doreşte cineva anume o
astfel de situaţie?

●
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„Regele păstaie” – bobul de mazăre din gâtul social-democrației!„Regele păstaie” – bobul de mazăre din gâtul social-democrației!

Cezar 
A. Mihalache

DDacă sunt ținuți în
ritmul actual de „deba-
ronizare” (dar nu, implicit, și
de dezmembrare a feude-
lor!), în curând, nu pesediștii
or să aștepte aroganți să
vină liberalii să le cerșească
refacerea USL-ului. Ci lu-
crurile vor ajunge exact in-
vers! Ba, chiar dacă PNL va
face scorul umilinței la eur-
parlamentare, PSD s-ar
putea să obțină același scor,
dar în propriul partid. Or,
„prădat” (dar și predat, ghici
de către cine?!) de struc-
turile sale de bază, recte,
feudele de baroni electorali,
PSD chiar va avea nevoie
de PNL pentru a avea un
cuvânt de spus, ca umbră a
megapartidului de altădată,
la prezidențiale.

Mai rău, igienizarea
din PSD va da și dreptul
patidulețelor aflate acum în
alianța de guvernare, de la
UNPR, PC la UDMR-PCM,
să ceară un drept de
reprezentare mai mare. Și
cum altfel când, alături de
PSD, acestea se expun
electoral imaginei de aliere
cu hoțul care nu mai strigă,
ci geme sfârșit „Hoții!”…

De fapt, s-a trecut
de o linie. Roșie. Iar de
acum nu săltarea unui șef
de CJ din stradă va mai im-
presiona! Nici măcar ridi-
carea unui primăr de (la)

terasă nu ne va mai atrage
atenția în mod evident! De
acum, un singur lucru ne va
putea fascina și convinge că
PSD este curățat de bu-
ruieni: descălecarea
mascaților chiar în „biroul
oval” al negocierii traficului
de influență de la Palatul
Victoria. Atunci, într-adevăr
va fi fost scrisă o nouă isto-
rie!

Dar nu se va întâm-
pla asta! Chiar dacă așa ar
fi corect, chiar dacă se va
dovedi, pe stenograme, că
traficul de influență nu se
făcea întâmplător în biroul
premierului în timp ce
acesta tăia o panglică pe la
subsol. Sau, cel puțin, nu se
va întâmpla până când
PSD-ul nu va fi fost „ierbi-
cizat”. Pentru că, o dovadă
a intangibilității premierului,
asigurată chiar de scutul
Cotrocenilor, ar putea veni
din reinterpretarea vorbelor

lui Victor Ponta. Care a spus
că „se va retrage din
politică”. Dar nu așa cum au
vrut să înțeleagă „analiștii”,
ci, pe la intrarea de la
Cotroceni. Căci, o retragere
din politică ar putea veni, re-
spectând Constituția, chiar
prin depunerea candidaturii
pentru funcția supremă în
stat (în viitorul stat-partid!).
Candidatură care ar trebui

să reprezinte exact ceea ce
nu a reprezentat pentru Tra-
ian Băsescu. O retrage
vremelnică și obligatorie din
politică.

Care va fi prețul? Nu
doar garanția că, într-o zi,
Traian Băsescu se va „pu-
tiniza” în fotoliul de mecanic
de țară de la Palatul Victo-
ria, cu dor de ceremonialele
de la feluritele rapoarte in-
utile ale ministerelor, ci, in-
clusiv ceea ce se întâmplă
acum: debaronizarea PSD-
ului. O debaronizare pe

care toți o așteptau de la
Mircea Geoană, dar nu de
la Victor Ponta! Și, evident,
nici Ponta nu s-ar fi așteptat
să facă acest lucru, asistând
umil la destructurarea ba-
ronilor PSD-ului, dacă nu ar
fi fost înghesuit de la
Cotroceni.

Liderii PSD din teri-
toriu intuiesc această vân-
zare pe față a șefiilor

feudelor lor, iar faptul că
aleargă după Ponta „pentru
explicații” nu îi va ajuta de
fel! Căci, iată!, cine se agită
prea mult ajunge la subrațul
mascaților…

Așa că înainte să se
împlinească vrerea lui
Ponta, de a reface USL-ul
dacă liberalii se
debarasează de Crin An-
tonescu, s-ar putea să iasă
catrenele Antonescului.

În plus, mai este o
problemă. Acum sunt
deșurubați cu spor baronii

PSD. Dar nimeni nu se
atinge de feude, „pe fond”.
Or, în locul celor descălcați
acum vor veni alții… Și nu
ar fi de mirare ca, sub
obligația alianțelor și acor-
durilor pe care le-a făcut
Victor Ponta, să vedem
aceste feude regrupate în
felurite enclave (pentru
UDMR), regate, pentru
poftele lui Tăriceanu de
înscăunare în concret a
coroanei pe care a pus-o
acesta pe emblema
republicană a Statului
Român, și a unor „regat” cu
circ țigănesc.

Cât despre Mazăre,
are șansa să-și continue
scălămbăielile de maur-
clovnar. De data aceasta,
însă, ca „regele-puscăriaș”.
Și cât de umilitor poate fi ca
ținuta de salvamar de anul
trecut, vărgată cu o notă de
ironie la adresa lui Băsescu
(un avertisment al „Regelui
păstaie” despre ceea ce ar
fi trebuit să urmeze:
băgarea matelotului la
pușcărie!) să capete, cât de
curând, bretele de Jilava?!
Asta în vreme ce matelotul
își va păstra dungile
(marinărești) la el!

Maurul și-a făcut
dară datoria (pentru el, pen-
tru partid!); maurul poate să
dispară…

●

Perversitatea profeţiei bolşevicului Silviu Burcan despre Perversitatea profeţiei bolşevicului Silviu Burcan despre 
cei 20 ani de democraţie...cei 20 ani de democraţie...

Ionuț
Țene

ŢŢineţi minte, cei mai
copţi la vârstă, interviul lui
Silviu Brucan din cotidianul
„Le Figaro”, după revoluţia
din 1989, în care spunea că
„românilor le trebuie 20 de
ani să înveţe democraţia”.
Atunci declaraţia lui Silviu
Brucan a stârnit o reacţie
vehementă negativă, nu
neapărat că o spunea 
unul dintre fondatorii
bolşevismului românesc şi
instigatorul închiderii în
gulag a elitei intelectuale,
kominternistul Silviu Brucan,
ca redactor şef la Scânteia,
ci datorită duratei de a
învăţa democraţia pentru
români. Şi acum mi se în-
toarce stomacul pe dos
când îmi amintesc cum
PRO TV l-a promovat pe
Silviu Brucan ani la rând ca
şi profesor de democraţie, el
unul dintre cei mai duri
comunişti din PCR, venit pe
tancurile sovietice, care a
făcut atât rău României.

E ciudat şi pervers

cum recent  cotitidianul
„Adevărul” face o analiză a
declaraţiei lui Brucan din
1990 punând scriitori, profe-
sori şi bloggeri să-l
proslăvească pe acest fost
kominternist şi agent plătit al
Moscovei şi să ne facă pe
noi, românii, proşti că nu
ştim ce este democraţia -,
un fel pervers de a compro-
mite şi bruma încredere pe
care o mai avem. 

Dintre toţi cei
intervievaţi de reporte-
rii „Adevărul” despre
declaraţia controversată a
lui Silviu Brucan un răspuns
corect şi pertinent l-a oferit
conf. univ. dr. Doru Pop de
la UBB. E singurul care 
a demantelat inserţia
perversă a butadei acestui
bătrân bolşevic, care avea
ca scop compromiterea
tinerii democraţii româneşti
şi umilirea românilor după
50 de ani de comunism
terorist şi ateu, pe care el l-
a sprijinit ca un activist
bolşevic crud şi feroce. Să
nu uităm că Brucan nu era
român, iar trecutul său e
legat de agentura NKVD şi

şcoala de partid de la
Moscova.

Clarificarea o fac
pentru redactorii de la
„Adevărul”, care dau
dovadă că habar nu au de
istoria României. Să vedem
ce spune clujeanul Doru
Pop: „Conferenţiarul Doru
Pop, cadru didactic al al
Facultăţii de Teatru şi Tele-
viziune din cadrul
Universităţii Babeş-Bolyai,
consideră că Silviu Brucan
însuşi a fost expresia
perversă şi perfidă a fac-
torului principal care nu a
permis României şi
românilor să iasă din cap-
canele dictaturii comuniste.

Profesorul clujean
consideră că această
problemă, cu care ne
confruntăm şi astăzi, este
perpetuarea sistemului de
relaţii şi interese al clicii
conducătoare din vremea
comunismului. 

De fapt, după 89,
am fi asistat la privatizarea
României de către fosta Se-
curitate şi confiscarea tu-
turor resurselor de către
eşalonul doi al Partidului

Comunist Român. “Românii
nu au un plus sau un minus
de „democraţie”, nici nu tre-
buie să învăţăm democraţia
ca un fel de analfabeţi
politici. Toţi oamenii sunt
născuţi egali, iar democraţia
este un instinct natural al
omului. Din păcate, „profe-
sorii” noştri de democraţie
după 1989, de la Ion Iliescu
la Traian Băsescu, sunt cei
care au deformat valorile
tradiţionale şi specifice ale
acestui mod de a guverna
societatea pe care l-au
practicat şi vechii greci. 

De fapt chiar butada
aceasta cinică a lui Brucan
indică „blestemul” pus
asupra poporului român de
către aceşti ideologi şi
propagandişti ai regimului
Ceauşescu”, spune Doru
Pop. „Brucan, care a fost
vreme de decenii în fruntea
ideologiei de partid, fost
redactor şef la Scânteia şi
fost director general al TVR,
a devenit rapid „Mafalda”
politic al unui post de tele-
viziune „capitalist”. “În fond,
această obrăznicie a
nomenclaturii comuniste,

unde „foştii” au devenit „ac-
tualii”, a făcut să fim astăzi
una dintre ţările cele mai
slab dezvoltate ale Europei.

Singura mare şansă
a României a fost „fereas-
tra” de schimbare petrecută
între 1996 şi 2000, când
România a făcut paşi
importanţi spre NATO şi
Uniunea Europeană. Altfel
eram şi astăzi în captivitatea
profitorilor regimului comu-
nist, oarecum asemănător
cu ceea ce se întâmplă în
Ucraina.“

Silviu Brucan a fost
promotorul bolşevismului şi
gulagului românesc în
niciun caz ideologul
democraţiei. Numai redac-
torii de la „Adevărul” au
rămas setaţi ideologic pe
programul „băieţilor” ieşiţi
de pe băncile şcolii de partid
comunist.

●


