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Vârtejul anti-românismului portocaliu…Vârtejul anti-românismului portocaliu…

Cezar 
Adonis Mihalache

VVorba e: unde dai și
unde crapă?! Pentru că, de
data asta, chiar au dat-o cu
bâta în fasole (asta dacă nu
a fost treabă intenționată!)
și, chiar dacă ar fi trebuit să
crape alte sloganuri de pe
afișele electorale ale
„socialiștilor”, în fapt, s-a
ajuns la altceva. Și cum alt-
fel când, neavând dreptul
moral de a reclama decesul
USL-ului, precum liberalii
care au atacat afișarea slo-

ganului „USL trăiește!” de
pe bannerele PSD-UNPR-
PC (și au câștigat în parte
dreptul de a fi înlăturate),
portocalii lui Blaga au scor-
monit și ei printre sloga-
nurile socialiștilor până au
reușit să stânească
mușuroiul veneticilor, nu la
talpa mamutului USD, ci la
cea a țării!

Au reușit să facă
jocul acelora care, nu puțini
la număr, urmăresc
înlăturarea pe orice cale și
din orice sintagmă a tuturor
referirilor la identitatea
noastră ca neam și țară. In-
clusiv din sloganurile pe
care le-am pus în nasul Eu-
ropei pentru dreptul nostru
de a ne apărea imaginea și
demnitatea.

Și nu doar de dragul
de a fi la înălțimea de
cârcotași electorali a liber-
alilor, care, de drept, au
reclamat sintagma USL care
viețuiește pe catafalcul pan-
otajului europarlamentar,
PDL a găsit de cuviință să
reclame ca abuzivă (!)
folosirea de către PSD-
UNPR-PC a sloganurilor
„Mândri că suntem
români”și „România

puternică în Europa”,
obținând înlăturarea aces-
tora în Sălaj. Adică exact
acolo unde își fac de cap
extremiștii Caravanei lui
Tokes-PPMT cu proiectul de
autonomizare a Partium-ului
și ținutului Secuiesc.

Două sloganuri bine
alese de PSD (din păcate
singurele!), necesare mai
ales acum când, de la
Moscova, suntem avertizați
că o să ni se spună (nouă și
Europei, probabil!) cine sun-
tem noi, românii, „cu
adevărat”.

Biroul Electoral

Județean a răspuns dară
prompt acestei reclamații,
dând satisfacție PDL-ului
care a pus practic pe tavă
veneticilor o decizie de
înlăturare, dintr-o zonă în
care sunt eliminate rând pe
rând simbolurile românești,
a celor două sloganuri pen-
tru că acestea „speculează
subliminal sentimentul de
apartenenţă naţională a
alegătorilor”. Iar BEJ Sălaj a
impus îndepărtarea celor
două bannere ce exprimă
identitatea națională („Mân-
dri că suntem români”și
„România puternică în Eu-
ropa”) pentru că „incită la
discriminare și încălcarea
ordinii de drept”! Mai mult,
BEJ Sălaj a apreciat că
folosirea acestor sintagme
sunt similare cu folosirea
drapelului naţional şi a ste-
mei Statului Român, or
acestea deranjează Cara-
vana autonomiștilor, nu?!

Iată, dară, unde am
ajuns! Într-o o aberantă
luptă de partid, sunt
desființate referințele de
identitatea națională pe care
fiecare formațiune ar trebui
să le promoveze cu mândrie
în fața Europei… Iar prin

victoria sa în Sălaj, PDL
provoacă un vârtej (pe-
semne, dacă pe afișe scria
„Mandri că suntem eu-
ropeni” nu se auzea nici un
protest!) în care vrea să
stoarcă și „mărul” Mișcării
Populare (adevăratul con-
tracandidat, pe care vrea
să-l hârjonească, dar din
considerente legate de pro-
priile frustări!), pentru că slo-
ganul acestuia, „România,
ridicăm!”, poate fi și el apre-
ciat ca abuziv, prin „sugestia
subliminală de natură a
specula sentimentul de
apartenenţă naţională a

alegătorilor”, dar să dea o
lovitură și eurocandidaților
PNȚCD, care promit din
afișe: „Apărăm România
ta!”.

Și este cât se poate
de posibil ca reclamantul
PDL, nedorind să 
promoveze identitatea
națională, așa cum nu a
făcut-o nici în anii în care a
fost la putere, să aibă pro-
priile interese pentru astfel
de acțiuni, nu anti-PSD, ci
anti-românești. Campanii nu
pentru alegerile europarla-
mentare, ci de minimalizare
a rostului nostru în Europa.
Dovadă chiar propriul slo-
ganul („Europa în fiecare
casă”), ce pare creat tocmai
pentru cetățenii de mâna a
doua ai UE, care vor primi
poate și ei un strop de UE în
casele lor.

Or, noi nu vrem res-
turi. Noi vrem dreptul nostru
în Europa. Și trebuie să
ducem România în Europa.
Să fim mândri că suntem
români.

●

Miza europenelor...Miza europenelor...

Aurel
Brumă

FFotoliile din Parla-
mentul European sunt țintele
înfipte în poligonul electoral al
lunii mai, partidele baleind
între utilitatea dezinteresului
accentuat al populației și, în
alt plan, pe miza resuscitării
unor subiecte tenebroase
pentru istoria românimii,
formațiunile hunice agresând,
amenințând cu o imperialitate
de coșmar extinderea
spațiului pustei maghiare.
Diferendul ruso-ukrainian
creat dintr-o continuă și
nefericită administrare haotică
a surselor și resurselor, dintr-
un naționalism excesiv cu
veleități integratoare de etnii
și populații, cu asimilări de tip
feudal dar și democrația
corupției metastazice din
România oferă extremismului
maghiar suportul unor evoluții
revanșarde în care atuul prin-
cipal este, pentru Budapesta,
negocierea și comercializarea
riguroasă a resurselor din ter-
itoriile pe care visează să le
(re)cucerească.

Este peste poate de
interesant dar și profund grav
faptul că organismele 
Uniunii Europene nu se
autosesizează de aceste fla-
grante încălcări ale dreptului
internațional, că nu impune
sancțiuni Ungariei. Nu-
meroasele încălcări vizibile
ale spațiului de existență
românească de către
propagandiștii unei noi geo-
politici, în sine profeții unui al
treilea război mondial, li se
par guvernanților noștri mai
puțin periculoase decât tre-
cerea avionului lui Dmitri Ro-
gozin prin zona invizibilă
marelui public. Se pare, este
una dintre ipotezele analizelor
socio-politice, că marea
finanță este dispusă la orice
scenarii, interesul fundamen-
tal fiind cel al obținerii de
resurse energetice, de aur și
metale de interes strategic,
concomitent cu atenta con-
servare a propriilor resurse pe
fondul unei crize de materii
prime demult enunțată. Și
este suficient să urmărim
reacțiile comisiilor europene
la subiectul extragerii gazelor
de șist prin fracturare
hidraulică. De la o vituperantă
condamnare a acestei
tehnologii cauzatoare de
efecte de lungă durată pentru
sănătatea populației, pentru
pământ și pânza freatică s-a
ajuns la o condamnabilă de-
colorare a pericolelor și (mai
ales în scenariul reducerii im-

portului cantităților de gaz din
Rusia) la susținerea aplicării
acestei tehnologii pe baza
unor garanții de mediu infan-
tile. Pe de altă parte, încă din
2007 o serie de organizații
transfrontaliere ( în principal
americane) s-au implicat în
proiecte privind gazele de șist
din vestul Ucrainei (cum citim
în BizLawyer), acesta fiind po-
toul de interes maxim pentru
trusturile financiare ale
”democrației” la purtătorii de
alte limbi.

Într-un falset al promi-
siunilor imposibile, autonomia
și federalizarea (teze ale in-
teresului politicenilor maghiari
pentru Bruxelles) sunt tot mai
intens și obraznic afișate pub-
lic pe fondul ineptei lipse de
reacție a instituțiilor statului
abilitate să amendeze imediat
și fără rețineri orice atac la su-
veranitatea țării, orice
propagandă șovină și, implicit,
intervenția în treburile interne
ale altui stat. Culmea-culmilor,
pastorul (nu ”păstorul”) Lazlo
Tokes asigură românii majori-
tari din Transilvania că ungurii
minoritari din visata Transil-
vanie Secuiască nu vor folosi
cianuri în exploatarea
minereurilor aurifere, o reed-
itare tembelă a celebrului
banc cu Ițic și caprele.

Iarăși grav în această
(încă) campanie electorală
pentru parlamentul European
este amnezia instalată în mar-
ile cotidiene și în televiziunile
de tot soiul de finanțări cu
privire la gazele de șist,
Pungești, Roșia Montană. Nici
Traian Băsescu, nici Victor
Ponta, nici Crin Antonescu,
nici ceilalți lideri de formațiuni
formate, reformate cu acces
la banii publici în varii forme,
nu mai amintesc nimic de
subiectele ”ecologice”, de
pierderea de suveranitate prin
trocurile din care populația, în
sine, nu va câștiga nimic.
Fără teama unui audit al
daunelor aduse poporului de
adminstrațiile căpușare ale
acestui ultim sfert de veac,
asigurați de contactul cu real-
itatea prin lestul celor 30 de
arginți la purtător, politicienii
noștri încă își digeră
imunitățile convinși că acest
”stupid peuple” îi va căra în
cârcă și în următoarele legis-
laturi. Iar deștepții continuă să
se mire ca proștii.

●
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Independenţa economică a României și tratatul economic Independenţa economică a României și tratatul economic 
româno-german din 23 martie 1939româno-german din 23 martie 1939

Vlad
Hogea

BBlamată în epocă
sau în contemporaneitate,
aderarea României la sis-
temul politic, militar şi eco-
nomic instituit şi dominat de
Reich a constituit, în acel
moment, singura opţiune
viabilă a unei ţări părăsită
de vechii aliaţi şi sfâşiată
prin decizii arbitrare – pa-
tronate chiar de către cei
care aveau să-i fie aliaţi
vremelnici şi de nevoie.
Relaţiile româno-germane,
fie ele de natură economică
sau, mai ales, de 
natură politico-diplomatică
şi militară, au fost în centrul
atenţiei istoriografiei
româneşti din perioada
comunistă şi din cea
postdecembristă. Ca imag-
ine de ansamblu, care are
ca punct de plecare criticile
acerbe ale opozanţilor
politici ai mareşalului Ion
Antonescu, relaţiile româno-
germane au fost tratate în
perioada comunistă şi, de
cele mai multe ori, după de-
cembrie 1989, ca fiind
relaţiile stabilite între o mare
putere şi un stat ocupat.

De ce a ales Româ-
nia orientarea şi integrarea
în sistemul politic şi eco-
nomic al Axei, opţiune
blamată în epocă şi ulterior?
Care a fost statutul
României în cadrul noii or-
dini germane? Ce
importanţă a avut economia
României în cadrul sistemu-
lui german şi în ce măsură
aceasta i-a asigurat o
relativă independenţă în
cadrul sistemului insitituit de
Germania pe continentul
european? Răspund docu-
mentele, de la care au por-
nit şi vor mai porni
numeroase lucrări, studii,
articole.

“O politică externă
serioasă a unui stat de
mărimea şi puterea
României trebuie să ţină
seama de mijloacele şi
ţelurile proprii, dar şi de
forţele din afară, pe care se
poate sprijini. În cazul nos-
tru, nu era vorba numai de
promovarea aspiraţiunilor
noastre, ci, în primul rând,
de însăşi garantarea
existenţei noaste. Puteam
să rămânem cu vechile
noastre legături, când mar-
ile puteri democratice nu şi-
au putut asigura nici propria
lor existenţă? [...] Germania
a rămas singura forţă
capabilă de a garanta în
mod real, chiar şi faţă de
ameninţările ruseşti,
existenţa noastră de stat şi
de a sprijini efectiv refac-

erea noastră în toate
domeniile”. Cuvintele lui Ion
Antonescu constituie o
sinteză perfectă a
motivaţiilor care au determi-
nat, în toamna anului 1940,
aderarea României la
Pactul Tripartit, înscrierea în
sistemul politic al Axei şi in-
trarea în războiul împotriva
U.R.S.S.

Ansamblul acestor
relaţii a fost marcat, din
partea României, de dorinţa
de a recupera teritoriile pier-
dute în urma Dictatului de la
Viena. (“regimul actual –
afirma Ion Antonescu – nu
recunoaşte graniţele ac-
tuale ciuntite”), de a se pune
la adăpost în faţa unor
eventuale noi agresiuni din
partea Rusiei sovietice,
manifestate, o dată în plus,
în problema gurilor Dunării
şi accesului ei în Comisia
Internaţională a Dunării, de
a-şi integra economia în sin-
gurul sistem viabil în Europa
acelei perioade – sistem
marcat prin sintagma “noua

ordine economică.Problema
independenţei economice a
României, considerată de
literatura comunistă ca fiind
deja inexistentă din momen-
tul semnării tratatului eco-
nomic româno-german din
23 martie 1939, poate fi
acum altfel înţeleasă şi
analizată. Considerat multă
vreme drept un act care în-
robea România, tratatul a
fost interpretat mai recent
ca acordând o largă posibil-
itate de opţiune guvernului
de la Bucureşti, un debuşeu
economic pentru România
şi o emancipare de sub
tutela anglo-franceză. Ceea
ce scria ziarul “Deutsche All-
gemeine Zeitung” din 29
martie 1939, este o sinteză
a avantajelor reciproce pe
care acest tratat le prezenta
şi întăreşte opiniile mai sus
enunţate: “Nu încape nici o
îndoială că acordul întăreşte
simţitor poziţia economică şi
o dată cu ea şi poziţia
politică a Germaniei. În
acelaşi timp, însă, aduce
avantaje mari României,
avantaje care, examinate
prin prisma cifrelor, sunt
poate cu mult mai mari ca
ale Germaniei. Ea nu

câştigă numai o piaţă
permanentă, care plăteşte
bine, ci îşi asigură colabo-
rarea unui partener cu multă
experienţă economică, cu o
înaltă tehnică şi mult spirit
de organizare”. Aceeaşi
problemă de interpretare
exista şi în cazul acordului
economic semnat de Româ-
nia şi Germania pe o
perioadă de 10 ani. Deşi au
existat o serie de prevederi
care, pentru perioada
războiului, pot fi considerate
avantajoase în contextul
dezvoltării economice a
unei ţări angajate într-un
război total, în condiţiile în
care Germania ar respectat
în litera şi spiritul lui tratatul.
Printre acestgea se numără
sprijinul acordat de Germa-
nia pentru planul 
pe un deceniu privind
reconstrucţia economică a
României, avantaje în
procurarea maşinilor şi ma-
terialelor, în calcularea
preţurilor şi în regle-
mentarea plăţilor, credite pe

termen lung, în condiţii spe-
ciale, dezvoltarea cooperării
existente în domeniul agri-
col şi forestier, promovarea
producţiei industriale în
cadrul noii ordini econom-
ice, Germania sprijinind şi
finanţând dezvoltarea
industrială a României. Pe
de altă parte, se specifica
că “piaţa germană trebuie
să rămână un debuşeu
sigur pentru produsele
româneşti, cu preţuri potriv-
ite şi independent de crizele
economice”. 

În acest context se
cuvine subliniat faptul că
mareşalul Ion Antonescu nu
a fost dispus să facă ample
concesii economice ger-
manilor fiind puternic
influenţat de către cercurile
economice şi bancare lib-
erale. Măsurile de apărare a
economiei naţionale nu au
fost pe deplin eficiente după
intrarea României în război.
întrucât în acel moment
economia României de-
venise prea strâns legată de
aceea a Germaniei, pentru
a mai putea funcţiona inde-
pendent.

De cealaltă parte,
Germania avea interese

majore în România, în spe-
cial în ceea ce priveşte con-
trolul câmpurilor petroliere
din Valea Prahovei.
Mareşalul Hermann Göring,
în cursul întrevederii de la
Berlin din 26 noiembrie
1941 cu Mihai Antonescu,
vicepreşedintele Consiliului
de Miniştri şi titularul Afacer-
ilor Străine ale Bucureştilor,
sublinia că petrolul
reprezenta “cea mai de preţ
contribuţie pe care România
o poate aduce în slujba
cauzei comune”. De aseme-
nea, un rol important în pla-
nurile şi în determinarea
atitudinii germane l-a avut
necesitatea activării pieţei
germane ca debuşeu sigur
pentru produsele agro-ali-
mentare româneşti.

Bazată pe interese
reciproce, colaborarea ger-
mano-română în perioada
luată în considerare (1940 –
1944) nu a fost lipsită de
diferende, cauzate de
poziţia ambiguă a Ger-
maniei şi Italiei, în ceea ce
priveşte situaţia românilor
din teritoriile cedate prin
Dictat Ungariei, ca şi în
problema Dunării, de
prezenţa trupelor germane
pe teritoriul României, care,
fără a putea fi considerate
trupe de ocupaţie, au nece-
sitat un efort financiar supli-
mentar din partea statului
român, la care se pot
adăuga consecinţele de
ordin moral – impactul
prezenţei lor asupra
populaţiei şi a unei părţi din
militari şi din corpul
ofiţeresc, de implicarea unor
structuri ale statului şi par-
tidului nazist în relaţia
încordată dintre
Conducătorul Statului şi le-
gionari, până în ianuarie
1941.

Analiza relaţiilor
politico-diplomatice şi mil-
itare stabilite între România
şi Germania în intervalul
1940-1944, pe baza
lucrărilor publicate ca şi prin
reevaluarea surselor de
arhivă conduce la concluzia
că România nu a fost o ţară
ocupată, ci a avut statutul
de ţară aliată. Cele 91 de
documente oficiale semnate
între guvernul român şi gu-
vernul german între 23 mar-
tie 1939 şi 9 februarie 1944,
demonstrează, o dată în
plus, faptul că tratativele
economice s-au derulat
între state aliate, în care
fiecare parte şi-a promovat
şi apărat interesele, accep-
tând doar acele concesii
dictate de logica ducerii în
comun a războiului. Cu atât
mai mult, documentele de
natură politico-diplomatică,
începând cu acela care ofi-

cializa integrarea României
în sistemul politic al Axei,
notele de convorbiri
româno-germane, analizele
şi sintezele realizate de
către trimişii României la
Berlin, toate acestea vin să
dovedească o dată în plus
statutul special al României
în raporturile sale pe toate
planurile cu Reichul ger-
man. Este de remarcat de
asemenea faptul că Româ-
nia nu a renunţat pe deplin
la alianţele tradiţionale.
Relaţiile s-au derulat în sub-
teran, ca şi sondarea
permanentă a posibilităţile
de angrenare a ţării în
alianţele cele mai potrivite
pentru interesele naţionale
în momentul respectiv. Fap-
tul că, aşa cum s-a demon-
strat, România nu se
încadrează în categoria
statelor ocupate, ci a celor
cu regim de state satelite
explică „dansul” diplomatic
al reprezentanţilor
României, fie ei de la nivelul
conducerii Ministerului Afac-
erilor Externe, fie de la
nivelul legaţiilor României în
diferite zone. Aceste oscilaţii
şi şovăieli calculate vor
îngădui României să aibă
pe plan extern, după cum şi
în interior, anume iniţiative,
să întreprindă demersuri
proprii, de multe ori cu totul
inconvenabile – chiar iri-
tante – pentru Berlin. Este
vorba de două categorii dis-
tincte de relaţii pe care
România a înţeles să le
întreţină pe plan extern,
pentru a-şi păstra
independenţa politică şi
pentru a se pregăti de
ieşirea din tabăra Axei, care
se anunţa a fi din ce în ce
mai probabilă şi mai
necesară.

În ceea ce priveşte
eforturile diplomaţiei
române de a-şi asigura o
alternativă la linia politică
adoptată din octombrie
1940 – singura viabilă la
acel moment – acestea nu
sunt iniţiate, aşa cum se
afirmă îndeobşte, de la
sfârşitul anului 1942, odată
cu înfrângerile suferite de
Germania pe plan militar
sau odată cu trecerea Italiei
de partea aliaţilor; ele sunt
mai vechi, continuând, în
fapt, o politică tradiţională
de păstrare a bunelor relaţii
cu marile puteri sau cu
vecinii.

●
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Miza europenelor...Miza europenelor...

Aurel
Brumă

FFotoliile din Parla-
mentul European sunt
țintele înfipte în poligonul
electoral al lunii mai, par-
tidele baleind între utilitatea
dezinteresului accentuat al
populației și, în alt plan, 
pe miza resuscitării 
unor subiecte tenebroase
pentru istoria românimii,
formațiunile hunice
agresând, amenințând cu o
imperialitate de coșmar ex-
tinderea spațiului pustei
maghiare. Diferendul ruso-
ukrainian creat dintr-o
continuă și nefericită admin-
istrare haotică a surselor 
și resurselor, dintr-un
naționalism excesiv cu
veleități integratoare de etnii
și populații, cu asimilări de
tip feudal dar și democrația
corupției metastazice din
România oferă extremismu-
lui maghiar suportul unor
evoluții revanșarde în care
atuul principal este, pentru
Budapesta, negocierea și
comercializarea riguroasă a
resurselor din teritoriile pe
care visează să le
(re)cucerească.

Este peste poate de
interesant dar și profund
grav faptul că organismele
Uniunii Europene nu se

autosesizează de aceste
flagrante încălcări ale drep-
tului internațional, că nu im-
pune sancțiuni Ungariei.
Numeroasele încălcări viz-
ibile ale spațiului de
existență românească de
către propagandiștii unei noi
geo-politici, în sine profeții

unui al treilea război mon-
dial, li se par guvernanților
noștri mai puțin periculoase
decât trecerea avionului lui
Dmitri Rogozin prin zona
invizibilă marelui public. Se
pare, este una dintre
ipotezele analizelor socio-
politice, că marea finanță
este dispusă la orice sce-
narii, interesul fundamental
fiind cel al obținerii de
resurse energetice, de aur
și metale de interes strate-
gic, concomitent cu atenta
conservare a propriilor
resurse pe fondul unei crize

de materii prime demult
enunțată. Și este suficient
să urmărim reacțiile comisi-
ilor europene la subiectul
extragerii gazelor de șist
prin fracturare hidraulică. 

De la o vituperantă
condamnare a acestei
tehnologii cauzatoare de

efecte de lungă durată pen-
tru sănătatea populației,
pentru pământ și pânza
freatică s-a ajuns la o
condamnabilă decolorare a
pericolelor și (mai ales în
scenariul reducerii importu-
lui cantităților de gaz din
Rusia) la susținerea aplicării
acestei tehnologii pe baza
unor garanții de mediu in-
fantile. Pe de altă parte,
încă din 2007 o serie de
organizații transfrontaliere (
în principal americane) s-au
implicat în proiecte privind
gazele de șist din vestul

Ucrainei (cum citim în Bi-
zLawyer), acesta fiind po-
toul de interes maxim
pentru trusturile financiare
ale ”democrației” la
purtătorii de alte limbi.

„Într-un falset al
promisiunilor imposibile, au-
tonomia și federalizarea

(teze ale interesului politice-
nilor maghiari pentru Brux-
elles) sunt tot mai intens și
obraznic afișate public pe
fondul ineptei lipse de
reacție a instituțiilor statului
abilitate să amendeze ime-
diat și fără rețineri orice atac
la suveranitatea țării, orice
propagandă șovină și, im-
plicit, intervenția în treburile
interne ale altui stat. Cul-
mea-culmilor, pastorul (nu
”păstorul”) Lazlo Tokes
asigură românii majoritari
din Transilvania că ungurii
minoritari din visata Transil-

vanie Secuiască nu vor
folosi cianuri în exploatarea
minereurilor aurifere, o
reeditare tembelă a celebru-
lui banc cu Ițic și caprele.
„Iarăși grav în această
(încă) campanie electorală
pentru parlamentul Euro-
pean este amnezia instalată
în marile cotidiene și în tele-
viziunile de tot soiul de
finanțări cu privire la gazele
de șist, Pungești, Roșia
Montană. Nici Traian
Băsescu, nici Victor Ponta,
nici Crin Antonescu, nici
ceilalți lideri de formațiuni
formate, reformate cu acces
la banii publici în varii forme,
nu mai amintesc nimic de
subiectele ”ecologice”, de
pierderea de suveranitate
prin trocurile din care
populația, în sine, nu va
câștiga nimic. 

Fără teama unui
audit al daunelor aduse
poporului de adminstrațiile
căpușare ale acestui ultim
sfert de veac, asigurați de
contactul cu realitatea prin
lestul celor 30 de arginți la
purtător, politicienii noștri
încă își digeră imunitățile
convinși că acest ”stupid pe-
uple” îi va căra în cârcă și în
următoarele legislaturi. Iar
deștepții continuă să se
mire ca proștii.

●

Cum a ajuns să promoveze Federaţia Rusă istoria neamului românescCum a ajuns să promoveze Federaţia Rusă istoria neamului românesc

Ionuț
Țene

DDe circa un an de
zile pe străzile marilor oraşe
din România eşti abordat pe
stradă de tineri frumoşi
îmbrăcaţi care îţi oferă să
cumperi o carte editată în
condiţii grafice excelente,
tipărită în Federaţia Rusă,
cu un titlu simbolic: „Istoria
neamului românesc”. Curi-
ozitatea m-a pus să cumpăr
cartea, care arată ca un
album şi costă doar 60 de
lei. Lucrarea „Istoria neamu-
lui românesc” este scrisă de
un istoric puţin cunoscut,
Liviu Florian Dogeanu şi a
apărut la Editura Roossa
din Moscova. 

Din informaţiile pe
care le deţin cartea este
finanţată de un institut din
Rusia similar ICR de 
la Bucureşti. Colectivul
redacţional este pur sânge
rusesc şi format din nume
necunoscute pentru noi, ca
V. Borşcev, A. Vorobiova
sau D. Pronin. Cartea am
lecturat-o cu deosebită
atenţie, cu ochiul format de
vultur al istoriografiei
româneşti. 

Surpriza mi-a fost
mare. În legătură cu
vechimea locuitorilor în

spaţiul danubiano-pontic, cu
importanţa dacilor în istorie,
războiele daco-romane, sau
formarea poporului român,
cartea parcă e scrisă de PP
Panaitescu, N. Iorga, Vasile
Pârvan sau CC Giurescu. În
legătură cu rolul ţărilor
române în apărarea
creştinătăţii împotriva ex-
pansiune otomane cartea
repetă tezele arhicunoscute
ale istoriografiei noastre de
la V. Papacostea, D. Prodan
la Ştefan Pascu. Mai mult,
Mihai Viteazul e prezentat
ca un unificator al românilor
la 1600, nu ca un mercenar
habsburg cum o face Lucian
Boia, încă profesor la Uni-
versitatea din Bucureşti. Şi
perioada fanariotă e corect
prezentată, ca o etapă de
reforme administrative.

Şi totuşi, undeva în
subsidiarul cuprinsului se
observă o uşoară influenţă
rusească, mai degrabă în
iconografia cărţii, decât în
interpretarea textului istoric.

Începând cu D. Can-
temir se laudă rolul domni-
torului moldovean în
realizarea pactului cu Petru
cel Mare la Iaşi. Se insistă
pe rolul războiaelor ruso-
turce pentru eliberarea
creştinilor din Ţările
Române şi Balcani. Se
arată rolul de ofiţer rus

medaliat de ţar al lui Tudor
din Vladimiri, în Revoluţia
de la 1821. Se scoate în
evidenţă subtil rolul civiliza-
tor al Rusiei prin Regula-
mentul Organic de la 1830,
ca primă constituţie a princi-
patelor române sau rolul
generalului Kiseleff în mod-
ernizarea legislativă şi
edilitară a Ţării Româneşti.
Cartea nu neagă că Rusia
ne-a luat Basarabia la 
1812 şi că este pământ
românesc. Propaganda
istoriografică rusească între
coperţiile acestui album is-
toric despre trecutul
românilor se păstrează în
limitele ştiinţei, doar că pe
lângă imaginile arhicunos-
cute din manualele noastre
şcolare inserează tablouri
cu personalităţi ale istoriei
Rusiei, care au avut
legătură cu ţările române:
Alexandru I, împărat al
Rusiei, tablou de Franz Kur-
jger; Asaltul asupra
fortăreţei Akhaltsikhe din
1828, care a permis eliber-
area comerţului princi-
patelor române din chingiile
otomane spre Rusia şi Oc-
cident; Asediul oraşului
Oceakov, 6 decembrie
1788; Episod din Războiul
ruso-turc, 1828 – 1829;
Pavel Kiseleff de Franz Kru-
jger; Asalt pentru

străpungerea fortăreţei lui
Baiazid, 8 iunie 1877; In-
trarea marelui prinţ Nicolae
în Târnovo, alături de preoţii
ortodocşi la 1877; predarea
Nicopole, 1878 etc. Cartea
se încheie apoteotic cu
înfăptuirea României Mari,
datorită alianţei cu Rusia din
primul război mondial.

E interesant din
această carte, că aduce
nuanţe ruseşti în cercetarea
trecutului modern al poporu-
lui român şi evidenţiază rolul
Rusiei în câteva momente
importante a istoriei noas-
tre: D. Cantemir, războaiele
ruso-turce de la 1700 la
1877; revoluţia de la 1821,
liberalizarea comerţului în
urma tratatului de la Adri-
anopol, în 1829; Regula-
mentul organic, 1830, legile
lui Kiseleff, războiul de
independenţă de la 1877 şi
alianţa din marele război de
la 1914 – 1917. „Istoria nea-
mului românesc” tipărită la
Moscova e o interpretare
„rusească” a istoriei noastre
în care se pune în lumină
prin subsidiar în mentali-
tatea colectivă şi rolul Rusiei
la modernizarea statului
român şi în formarea
României Mari la 1918.

Aş fi curios să aflu
dacă o editură dintr-o
capitală a marilor noştri

aliaţi declarativi din NATO
sau UE au tipărit o istorie a
neamului românesc, în
condiţii grafice excelente, în
care să se evidenţieze rolul
românilor în Europa, ca
apărători ai creştinătăţii şi
civilizaţiei europene, şi să
se laude formarea României
Mari la 1918. 

Până în prezent, din
presa germană, anglo-
saxonă sau franceză am
citit că românii sunt un popr
şi o ţară de mâna a doua în
Europa, că suntem cerşetori
şi că rrom vine de la român.

Cărţi să scoată un
institut german, englez sau
francez despre istoria
noastră adevărată nu ştiu
să fi apărut, eventual re-
vizuiri istorice gen Lucian
Boia, că Transilvania e
pământ unguresc şi ţara lui
Dracula, iar românii au
ajuns pe teritoriul actual un-
deva prin secolul XIII/XIV,
păcat că suntem ortodocşi
şi nu am trecut cu toţii la
catolicism, ca apoi să
funcţionăm ca protestanţii
din etica lui Max Weber.

●
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un gard de sârmă în calea Moscovei imperialiste…un gard de sârmă în calea Moscovei imperialiste…

Cezar 
A. Mihalache

DDeclarația ministru-
lui rus de Externe este cu
adevărat scandaloasă. Și ar
trebui să determine UE sa
devanseze de urgență în-
treg calendarul Moldovei de
semnare a acordului de
asociere şi liber schimb 
cu Uniunea Europeană.

Astfel, dacă prece-
dentele devansări păreau
suficiente (inițial, semnarea
acordului era programată
pentru octombrie 2013, apoi
a fost stabilită pentru august
a.c. și, în cele din urmă,
mutată la sfârșitul lunii
iunie), agresivitatea Rusiei
din ultimele zile impune
semnarea imediată a acor-
dului Moldova-UE!

Pentru că, în vreme
ce Moscova îl scoate la
scena „can-can”-ului, pentru
distragerea atenției prin
declarații belicoase pe 
post de fumigene 
pe vicepreședintele Ro-
gozin(ă), cel ce ne azvârlea
recent mesaje „gradate” pe
Twiter în timp ce se împlet-
icea printre sticlele de vodcă
rasturnate pe podeaua
avionului-„drezină” pus să
facă bucle printre spațiile
aeriene naționale, ministrul
rus de externe, Serghei
Lavrov, lansa adevăratele

șarje de avertisment și
șantaj ale putinizării
spațiului (teritorial!) ex-sovi-
etic.

Prima îngrijorare o
reprezintă tupeul Rusiei de
a vorbi despre Moldova ca
despre propria-i pradă,
spunând că „ar garanta in-
tegritatea teritorială a

Moldovei, dacă…”. 
Această poziționare

„a priori” în statutul 
de garant al unui 
stat independent este 
mai revoltătoare decât toată
condiționarea care
urmează. Pentru că arată
felul în care Rusia privește
Moldova. Iar după virgulă
urmează și santajul direct,

intenționat direct, fără nici
măcar o acoladă
diplomatică, Moscova aver-
tizând că această garanție a
„integrității teritoriale” ar fi
asigurată doar dacă
Moldova și-ar păstra „statu-
tul de neutralitate”.

Or, faptul că Rusia
tropăie cu bocancii în văzul

tuturor este un semnal clar
că Putin este departe de
gândul de a-și domoli
pornirea imperialistă… 

Dovadă și faptul că,
la probleme pe care le-a
stârnit prin finanțarea și
provocarea de statusuri de
secesiune în Ucraina, 
prin „referendumuri”, tot
Moscova este cea care

vrea, ca soluție pentru
aceste crize, „dialogul – de-
scentralizare, federalizare”.

Pentru frații noștri
urmează, așadar, câteva
săptămâni cruciale. Pentru
că data de 27 iunie 2014,
când se va semna acordul
de asociere şi liber schimb
cu Uniunea Europeană,

reprezintă un adevărat gard
de sârmă în calea expansi-
unii Moscovei. Și, chiar
dacă pare o perioadă prea
scurtă pentru a se mai în-
tâmpla ceva cu drumul eu-
ropean al fraților noștri, nu
trebuie să uităm cât de ușor
au degenerat lucrurile în
Ucraina când aceasta se
afla la câteva zile, chiar ore

distanță de semnarea unui
acord cu UE care, parafat,
ar fi schimbat radical situația
de azi de la Kiev.

Nu trebuie să uităm
că în Moldova sunt sufi-
ciente focare de care
Moscova se poate folosi în
aplicarea modelului de pu-
tinizare, de rapt al spațiului
spațiilor ex-sovietice. Pentru
că nu doar Transnistria
reprezintă o zonă
vulnerabilă.

De fapt, chiar dacă
Rusia vorbește în continuu
despre Transnistria, despre
asigurarea integrității terito-
riale dacă de la Chișinău se
asigură „un statut 
special regiunii separatiste
Transnistria”, în paralel
Moscova agită mințile
fierbinți din „conservele”
roșii ale comuniștilor,
provocând și alte focare,
„conserve”, abil amplasate
pe teritoriul Moldovei. Pen-
tru că, în Modolva, Rusia
vrea să aplice planul de pu-
tinizare prin referendumuri,
urmat de descentralizări-
federalizare, prin inter-
mediul comuniștilor încă
foarte activi. Comuniștii nu
doar din Transnistria, ci și
din Găgăuzia, Odesa, Cara-
clia şi Bălţi…

●

Socialismul economic - Socialismul economic - 
comasarea de taxe şi ştergerea datoriilor!comasarea de taxe şi ştergerea datoriilor!

Mihai
Vintilă

MMinisterul Finantelor
încearcă să se conformeze
indicaţiilor preţioase ale
primului ministru Victor
Ponta de reducere şi,
atenţie votanţi care credeţi
în tot ce zboară!, co-
masarea unor taxe. Cu alte
cuvinte Ministerul Finanţelor
se uită peste ele şi le
descoperă pe alea care nu
au adus nici un ban la buget
sau care aduc prea puţini
bani. Pe unele le elimină iar
pe altele le comasează. Ei
afirmă că vor ajunge la elim-
inarea şi comasarea a 92 de
taxe parafiscale şi tarife. 

Aşa să fie! Acum
pentru a ne face o idee să
vedem faptele.

De la Ministerul
Afacerilor Interne se elimină
„Tariful pentru eliberarea
unui paşaport electronic,
simplu, temporar sau al altui
document de trecere a fron-
tiere - al cărui nivel este 22
lei” spune comunicatul Min-
isterului Finanţelor în timp
ce realitatea e puţin diferită.

Pentru acest paşaport tariful
este de 32 de lei nu de 22
lei. Nu se ating însă ce cos-
turile paşapoartelor de 270
lei, 244 lei şi 100 lei în
funcţie de tip. Aici dacă se
vroia o reducere se puteau
scădea valorile dar nu e
rentabil pentru stat. De aici
mănâncă o pâine prea
multă lume... deci rămân
aşa.

Ce a realizat Minis-
terul Finanţelor? Un praf în
ochi.

Să luăm alt exem-
plu. De la Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului se
elimină unele taxe. Să
vedem ce şi cum: „Tarif
asistenţă îndrumare
înfiinţare firmă – 19,8 lei pe
oră, Tarif pentru cerere elib-
erare date statistice (fisa
sintetică a investiţiei străine
pentru o ţară şi o perioadă
definită; statistică în 
funcţie de un criteriu) - 20
lei/fişă sintetică/statistică
unicriterială, Tarif pentru
cerere eliberare informaţii
pentru serii de firme grupate
pe mai mult de cinci criterii -
11 lei/firmă”. Așadar,... cu
adevărat revoluţionar. Cum

s-ar spune eliminăm un tarif
de 19,8 lei care se tarifează
de obicei în fracţii, deci mai
puţin decât valoarea de
bază, un tarif de eliberare
date statistice foarte puţin
utilizat de numai 20 de lei şi
tariful de informaţii pentru
firme de 11 lei/ firmă care
iarăşi nu e foarte utilizat.
Rămân tarife aberante pre-
cum transmitere de docu-
mente prin fax 2,42 lei,
tehnoredactare cereri şi
declaraţii de 6.45 lei  pre-
cum şi celebra taxă 
de „Indrumare pentru com-
pletarea corecta a cererilor
adresate oficiului registrului
comertului, altele decat cer-
erea de inregistrare a per-
soanelor juridice, fizice,
asociatiilor familiale si cer-
erea pentru obtinerea autor-
izarii functionarii” de... 3,63
lei! Oare cum au ajuns la
aceste valori? Dacă plătesc
3,75 lei oare or avea să îmi
dea un rest de 12 bani?

Pe acelaşi principiu
se doreşte eliminarea
următoarelor taxe: de la  Au-
toritatea Naţională de Re-
glementare pentru Serviciile
Publice de Gospodărie

Comunală -Tarif pentru
consultanţă şi prestări de
servicii acordate la cerere
(consultanţă privind legisla-
tia in domeniul serviciilor co-
munitare de utilitati publice)
- 73 lei/ora; de la Consiliul
Concurenţei - Tarif privind
accesul la documentaţie
(documentaţie care vizează
investigaţii privind practicile
anticoncurenţiale) - 150
lei/solicitare; de la 
Ministerul pentru Societatea
Informaţională - Tariful de
utilizare a procedurii elec-
tronice - 46 lei/an/utilizator;
de la Ministerul Sănătăţii -
Taxa pentru emitere aviz
privind activităţi în domeniul
dispozitivelor medicale şi
medicamentelor - 300
lei/aviz.

Toate aceste taxe
erau taxe degeaba cum s-ar
zice. Ele nu produceau mai
nimic la buget şi erau ţinute
acolo poate, poate o pica
ceva. Mărunţiș...

În timp ce Ministerul
Finanţelor ne anunţă cu
surle şi trâmbiţe aceste
măsuri de reducere a tax-
elor premierul Victor Ponta
anunţă ştergerea unor da-

torii de 1,1 miliarde de lei
pentru 15 companii din in-
dustria de apărare. Nu
reeşalonare, nu convertirea
lor în acţiuni sau obligaţiuni
NU... ştergerea directă!

Acum tu, contribua-
bil onest ce să mai înţelegi
din astfel de măsuri? Este
mai mult decât evident că
avem de-a face doar cu
măsuri electorale şi politice
şi nu cu măsuri economice.

E un politicianism
ieftin, care vrea să umfle ca
o gogoaşă imaginare
realizări economice pentru
guvernul socialistului Ponta.

Din păcate ca orice
gogoaşă şi aceasta este
goală la interior şi mai de-
vreme sau mai târziu va
face poc direct în nasul celui
care o umflă.

●


