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„Dacă dreptatea ar fi o sârmă, 

aş îndrepta-o..” 

- Eugen Barbu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Guvernarea prin...Guvernarea prin...

guvernanță!guvernanță!

Cezar 

Adonis Mihalache

PPoate că au fost și ei
în campanie electorală...
Dar asta nu înseamnă că își
puteau permite să spună
orice. Păi’, dacă în loc de
„avansarea în dezbatere
publică” a unui (nou) proiect
de autonomie, maghiarii
cereau direct referendum pe
model de putinizare
secesionistă, acea premiză
a destabilizării cu acte „eu-
ropene” (în baza rezoluțiilor

PE!), care să conducă la au-
tonomizare și federalizare?
Tot cu îngăduință ar fi privit
Victor Ponta declarațiile
maghiarilor ca fiind „de cam-
panie”? Și apoi, în timpul
unei campanii electorale, fie
și pentru Parlamentul Euro-
pean, țara nu se mai
respectă? Sau în acest caz
se dă cumva dezlegare de
la obligația respectării Stat-
ului Național, putând fi si-
date instituțiile acestuia,
încălcate normele de drept
și dărâmate simbolurile
populației majoritare?! Ori,
poate pentru guvernanții,
campania electorală dă
liber, nu doar la abuzurile de
panotaj și afisaj electoral, ci
și la ampuntarea stării de
normalitate și ducerea
afirmaților penale ale
candidaților extremiști în
firesc?

Și poate că am fi ig-
norat și aceste ultime săgeți
aruncate de maghiarii lui
(Kelemen) Hunor, fiind, nu-i
așa?!, în campanie. Deși,
dacă Victor (Budai)Ponta își
permite să se așeze
prostește pe o ureche
(aparent prostește, pentru
că între ignoranță și trădare
nu se poate pune egal la un
asemenea nivel!), justi-
ficându-se că „ei nu ne-au
cerut aşa ceva; nu ne-au
cerut nouă” (și așteaptă, tu,

Ponta să îți ceară
maghiarimea politică în mod
oficial autonomia, că o să o
facă, dar după ce îi vor fi
sădit semințele otrăvite), noi
nu putem sta nepăstori.
Bașca faptul că, de la
floricelele și acoladele cu
autonomii simbolistice și
„culturale”, liderii maghiari
au început să sădească im-
perativul unei „autonomii
teritoriale”. Sau, dacă nici pe
asta maghiarimea politică
nu i-a cerut-o lui direct (!),
Victor Ponta nu o ia în con-
siderare ca factor de risc la

adresa unității statului
român? Așa cum, dacă tot
nu au i-au cerut lui direct
semnătura pe actul de gu-
vernare maghiaro-maghiar,
Victor Ponta nu are de ce să
se arate deranjat de aduc-
erea Partidului Civic
Maghiar la guvernare de
către UDMR, nu?! Chiar
dacă proiectul de autonomie
teritorială este întins tocmai
între cele două gheare ale
maghiarimii politice, gata să
treacă la sfârtecarea „în
cadrul legislației europene”,
a țării...

Pe el îl măcina con-
vocarea CSAT-ului pentru 
a dezbate necazurile
Ucrainei, când aici, pe
pământul nostru, se 
bat țărușii care să 
înjunghie sfântul pământ
strămoșesc... Aici unde, prin
UDMR, Viktor Orban îl
guvernează pe Victor Ponta.
Aici unde Marko Bela, dar și
alți lideri ai UDMR-PCM,
aprobă pretențiile lui Viktor
Orban de a li se acorda
maghairilor din Bazinul
Carpatic „autoadministrare
și autonomie teritorială”. Aici
unde politicile secesioniste
ale lui Viktor Orban au de-
venit teme de lucru pentru
Victor Ponta.

Și nu putem sta
nepăsători, cum au făcut-o
alții, la ei acasă (și iată unde

au ajuns!) pentru că
proiectele maghiarimii
politice de la noi nu pot fi
rupte dintr-un context mult
mai larg.

Un context din care
nu putem desprinde
acțiunile liderilor UDMR de
sarcinile date de stăpânul
FIDESZ de la Budapesta. Și
poate că și despre Viktor
Orban, când acesta a arun-
cat în obrazul Europei umo-
rile lui de iredentist sadea,
vorbind despre acordarea
unei „autonomii sporite pen-
tru comunitățile maghiare
din bazinul carpatic”, Victor
Ponta s-a mulțumit să
spună că a greșit (pentru că
doar și Orban a fost în cam-
panie, nu?!). Dar de ce a
tăcut Victor Ponta când cei
doi trăzniți în ale declarațiilor
de campanie (ungaro-
maghiaro-maghiară) și au
dat mâna și au lansat un
mesaj comun?! Un mesaj
pentru care, cu numai
câteva zile înaintea
alegerilor europarla-
mentare, Viktor Orban a
venit special la Satu-Mare!

Un discurs pe care
UDMR a avut grijă să-l prez-
inte ca fiind mesajul comun
al „viceprim-ministrului Kele-
men Hunor” dimpreună cu
cel al „prim-ministrului Gu-
vernului Ungariei”.

Or, se prea poate
ca, pentru a fi lăsat să gu-
verneze pe mai departe,
Victor Viorel să aibă nevoie
de guvernanța asigurată de
Viktor al lor (ăla sub a cărui
„guvernanță” se băga mai
deunezi, lingușitor, și Traian
al nostru). Un accept pentru
care premierul nostru (!) e
gata să pună la bătaie mulți
bani... Fonduri pentru un
UDMR care nu mai este o
simplă asociație culturală
aflată abuziv pe eșichierul
partidelor! Pentru că, din
momentul întânirii Orban-
Hunor, se poate spune că
UDMR a devenit în mod ofi-
cial o filială a FIDESZ! Că
oficină a acestuia era de
mult... Iar FIDESZ, via acor-
dul UDMR(PCM)-PSD se
află de acum la guvernare în
România, sub „mandatul” lui
Victor (Buda)Ponta.

●

Otrava maghiară și Otrava maghiară și 
antidotul românesc!antidotul românesc!

Vlad

Hogea

DDe un sfert de veac,
extremiștii maghiari își
urmăresc, cu o perseverență
diabolică, obiectivele politice
infame și murdare. Într-o
primă etapă (decembrie
1989 - martie 1990),
metodele folosite erau vio-
lente, de tip terorist. În
”Cartea Neagră a UDMR
(1989-2001) – Schiță
Cronologică” erau amintite
câteva episoade cumplite:
”Decembrie 1989 – În
județele Harghita și Covasna
demonstrațiile violente ale
maghiarilor se desfășoară
(…) cu slogane ca: Horthy!
Horthy!, Trăiască Ungaria!,
Ardealul la Ungaria!, Acum
ori niciodată!, Afară cu
românii împuțiți!. (…) Ofițerii
și subofițerii în uniforma stat-
ului român au fost batjocoriți,
maltratați, șase dintre ei fiind
uciși în mod barbar. (…)
Asasinatele au avut un car-
acter ritual, de intimidare a
românilor. (…) Au fost pro-
fanate, vandalizate și dis-
truse monumente dedicate
Armatei Române, eroilor
români, personalităților is-
torice românești de seamă.
Bisericile ortodoxe au fost at-
acate, profanate, geamurile
sparte, preoții și credincioșii
acestor biserici fiind insultați,
amenințați și loviți”.

După cum corect re-
marca Mihai Ungheanu, în
cartea sa ”Un război civil re-
gizat?” (1997), agresiunile
anti-românești erau concer-
tate și deloc întâmplătoare:
”În 1989 și în 1990, vechile
revendicări revizioniste, tipic
fasciste, au fost îmbrăcate,
însă, în limbaj ideologic an-
tifascist! Pentru ca ele să
aibă o justificare, românii și
România au fost plasați într-
o lumină neagră, împreună
cu conducătorii și coborând
la popor. Toți, împreună, de-
veneau fasciști. (…)
Etichetarea românilor drept
fasciști justifica acțiunea îm-
potriva lor.”

Apoi, într-o altă etapă
(1990-1996), revanșismul
maghiar s-a manifestat nu în
stradă, ci în cadru politic or-
ganizat, de opoziție față de
statalitatea românească. De
fapt, UDMR nu și-a ascuns
niciodată planul ticălos de a
distruge statul național unitar
român. De pildă, la data de

11 decembrie 1994, Consiliul
Reprezentanților UDMR
lansa, la Cluj-Napoca, un
”Apel” în care se arăta: ”Ne-
am înșelat înzecit în
speranțele noastre… În locul
ideologiei comuniste
dispărute au apărut neototal-
itarismul, naționalismul,
șovinismul, xenofobia și, din
lada de gunoi a istoriei, a
reapărut ideea de stat
național (sic!)”.

Mai nou, UDMR își
satisface nevoile prin partici-
parea directă la guvernare
(1996-2000, 2004-2014) sau
prin protocoale speciale
încheiate cu partidele aflate
la putere (2000-2004). Polit-
ica pașilor mărunți făcuți
înainte de neohorthyști a
însemnat, pentru românii
aflați într-o defensivă
păguboasă, un imens pas
înapoi. Demnitatea națională
a fost târâtă, la nesfârșit, în
noroi, pentru o mână de vo-
turi în Senat și Camera
Deputaților…

Otrava maghiară,
picurată în organismul
odinioară sănătos al țării și
națiunii noastre, riscă să par-
alizeze coloana vertebrală a
României contemporane.
Singurul antidot la steagul
zdrențuit al terorismului un-
guresc este steagul sfânt al
naționalismului creștin, ridi-
cat de Partidul România
Mare, încă de la începutul
anilor 90. Un vot dat pentru
cartelul politic de stânga-
dreapta este, de fapt, un vot
pentru UDMR. La alegerile
europene din 25 mai, spionul
Laszlo Tokes aruncă, defini-
tiv, masca duplicității și
concurează nu în România
(ca până acum), ci în Un-
garia (pe lista Fidesz, a lui
Viktor Orban) – al cărei
agent a fost vreme de câteva
decenii. 

UDMR, în schimb,
candidează (sperăm, pentru
ultima oară!) în România. Iar
toți cei care, din 1989 în-
coace, s-au complăcut în
cârdășia cu extremiștii
maghiari trebuie să
primească duminică un bine-
meritat și mult-așteptat vot
de blam..

●
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Cum au „boicotat” românii istoria vreme de un mileniu… Cum au „boicotat” românii istoria vreme de un mileniu… 

Ion

Coja

ÎÎn încercarea de a 
da o formă public 
acceptabilă resentimentelor lor
antiromâneşti, şi anume forma
de teorie şi teză istorică,
ştiinţifică, istoricii maghiari şi-
au aflat punctul de plecare şi
de reazem al eşafodajului de
pretexte şi de argumente în
faptul, bine cunoscut, că ne
lipsesc documentele scrise
care să ateste prezenţa
românească în nordul Dunării
o lungă perioadă de timp,
aproape un mileniu: de la re-
tragerea aureliană, până în
secolul al XIII-lea. Pentru unii
istorici români, mileniul acesta
ar fi ceva mai scurt: de numai
cinci-șase secole… Că e de
zece secole sau de cinci, mile-
niul nostru de „tăcere” tot mile-
niu rămâne! Un “mileniu” în
care documentele istorice nu
menţionează prezenţa
românilor în teritoriile nord-
dunărene!

Istoricii maghiari
propun auditorului lor un
raţionament foarte clar: dacă
documentele vremii (acte de
cancelarie, cronici istorice,
note de călătorie etc.) nu
înregistrează prezenţa
românilor la nord de Dunăre,
asta ce poate să dovedească
altceva decât absenţa
românilor din aceste ţinuturi?
Pentru cititorul obiectiv, adică
acel cititor care nu ştie absolut
nimic în legătură cu cele discu-
tate, raţionamentul maghiar
este clar şi foarte convingător.
Şi, într-adevăr, autorii maghiari
nu se ostenesc degeaba,
găsesc ei cine să-i creadă…

Pentru persoanele
subiective, care, adică, mai
ştiu câte ceva – condiţia
onestităţii presupunem că se
respectă de toată lumea –
obiecţia maghiară stârneşte la
rândul ei câteva întrebări,
nevoia unor precizări.

Mai întâi, cât sunt de
numeroase documentele care,
prezentând starea de lucruri
din nordul Dunării, nu-i pome-
nesc pe români? De aseme-
nea, trebuie precizat, despre
documentele existente, cât
sunt de temeinice, ce şanse
există ca ele să fi înregistrat
starea reală de lucruri, situația
completă? În ce măsură ele, în
parte sau toate la un loc
măcar, aceste texte pot fi inter-
pretate ca o dare de seamă
asupra Daciei, în întregimea
acesteia, atât pe verticala tim-
pului, cât şi pe orizontala
spaţiului?

Răspunsul la aceste
întrebări e de natură să descu-
rajeze pe orice onest roesler-
ian (cei doi termeni nu sunt
definitv oncompatibili!), dar
până acum nici unul dintre
roeslerieni nu a depus armele:
documente care să prezinte
starea de lucruri din nordul
Dunării nu prea avem! Lipsesc
documentele (scrierile) care
să-şi propună o descriere a
lumii din nordul Dunării. Cele
care există şi, în lipsa altora
mai bune, contează ca sursă

de informaţii, sunt şi aşa foarte,
foarte puţine. În plus, ele sunt
departe de a oglindi lumea
nord-dunăreană, de a da
seama asupra întocmirilor
omeneşti din Dacia. Izvoarele
istorice scrise, din care
constatăm că lipsesc românii,
fac doar fugare referinţe la
evenimente petrecute în Dacia
la mare distanţă în timp şi
spaţiu de autorul consemnării.
Scriitorii bizantini, când scriu
despre ceea ce se întâmpla în
nordul Dunării, se arată
interesaţi de ceea ce avea atin-
gere cu Bizanţul. Ei
consemnează schimbările ce
se produc în starea de lucruri
nord-dunăreană, bunăoară
prin apariţia vreunui nou neam
migrator spre luminile Apusu-
lui, dar nu descriu starea de lu-
cruri propriu-zisă. Ei sunt atenţi
la evenimente, iar prezenţa de
secole a unei populaţii auto-
htone nu avea un asemenea
caracter, nu avea nimic spec-
taculos, senzaţional.

Dacă urmaşii
coloniştilor romani nu s-au re-
tras în sudul Dunării,
persistenţa lor în Dacia vreme
de un mileniu, mileniul
migraţiei popoarelor, e
verosimilă numai prin aco-
modarea la condiţiile de
existenţă şi supravieţuire noi.
Renunţarea la o viaţă urbană,
părăsirea oraşelor, spre care
erau atraşi barbarii migratori
prădalnici, constituia una din
primele acţiuni de adaptare la
aceste condiţii. Or tocmai
modul de viaţă care e de pre-
supus că putea asigura
supravieţuirea unei populaţii
autohtone este modul de viaţă
ce explică şi incapacitatea
cronicarilor bizantini de a re-
marca prezenţa unei populaţii
autohtone în Dacia. Folosesc
termenul incapacitate, căci de-
spre aşa ceva este vorba când
un cronicar, un istoric, deci,
furat de întâmplările mărunte,
de suprafaţă, nu vede mai în
adâncul lucrurilor, adevăratul
miracol ce se petrecea în acele
vremuri: statornicia unei
populaţii autohtone la nordul
Dunării, devenirea ei ca popor,
cel mai numeros popor din
această parte a lumii!

Evenimentele petre-
cute în Dacia, aşa cum sunt
povestite de cronicarii din
vechime, în mod logic şi fatal
nu-i puteau avea ca
protagonişti pe autohtoni.
Cronicarii bizantini nu arată nici
o urmă de interes pentru
lumea de dincolo de Dunăre,
din Dacia, din punct de vedere
sociologic, cum am zice noi
azi. Dimpotrivă, dacă ar exista
o descriere, chiar vag
amănunţită, a locurilor şi a
locuitorilor din nordul Dunării,
făcută de cineva care a cunos-
cut nemijlocit această lume, iar
din descrierea acestuia dacă
ar lipsi numele românilor,
atunci da!, s-ar cădea să
cădem pe gânduri şi pe capul
românilor spunându-le că sunt
venetici în ţara lor!

Din păcate însă, o
asemenea descriere nu există.
Cel puţin după ştiinţa noastră.
Deci, recomand preopinenţilor

noştri să caute bine prin bib-
lioteci şi să afle textele din in-
tervalul mileniului cu pricina în
care era de aşteptat să fie
consemnată prezenţa
românilor în nordul Dunării. Nu
cerem actele referitoare la
vreun recensămînt al
populaţiei, dar măcar câteva
acte de cancelarie ori
însemnări de călătorie care să
privească populaţia din nordul
Dunării! Căci, mai corect e să
se spună nu că românii lipsesc
din documentele vremii, ci că
lipsesc documentele despre
lumea şi starea de lucruri din
nordul Dunării, din ţinuturile în
care, foarte probabil, locuiau
românii.

Opoziţia pe care o fac
maghiarii la ideea continuităţii
româneşti în Dacia mai ridică,
din partea persoanelor cu o
judecată “subiectivă”, şi altă
obiecţie: dacă absenţa
românilor din documentele
referitoare la nordul Dunării ne
îndreptăţeşte să-i situăm pe
români în sudul Dunării, atunci
cum se face că nici despre
prezenţa lor în sud nu avem
atestări mai concludente?!
După aceeaşi logică, ei lipseau
şi din sudul Dunării. Căci
aceasta este situaţia, situaţie
despre care istoricii maghiari
uită, de obicei, să mai sufle
măcar o vorbă: în documentele
vechi, românii din sudul
Dunării nu sunt pomeniţi nici ei
vreme de o jumătate de mile-
niu şi mai bine. Primele atestări
ale vlahilor din sudul Dunării
apar, după o “tăcere” de câteva
veacuri, abia în secolul al XI-
lea!

Unde erau românii,
dacă lipseau şi din nordul, dar
şi din sudul Dunării?…

Probabil că românii
care azi sunt în nordul Dunării
se aflau pe-atunci în sudul
Dunării, drept care docu-
mentele nu-i consemnează în
Dacia, iar cei ce azi se află în
sud s-au aflat pe durata “mile-
niului” în nordul Dunării, de
aceea nu pot fi aflaţi în docu-
mentele istorice privitoare la
evenimentele petrecute în
perimetrul pur balcanic, sud-
dunărean! Altă explicaţie nu e
posibilă dacă vrem să
susţinem mai departe teza
roesleriană…

Sudul Dunării
înseamnă, pentru vechime,
pentru mileniul care ne
interesează, o lume, în
comparaţie cu cea nord-
dunăreană, mult diferită: a
aparţinut aproape întotdeauna
unui organism politic de tipul
statului, fiind deci administrat
într-un anumit cadru politic, ju-
ridic. Documentele despre
lumea din acest sud al Dunării
sunt mult mai numeroase şi
mai bogate în detalii. Şi cu
toate acestea, vreme de sute
de ani, vreo şase, aceste doc-
umente nu-i amintesc pe
românii din sudul Dunării. Mo-
tivele care i-au făcut pe croni-
carii bizantini (căci la ei ne e
toată nădejdea, în principiu) să
nu-i consemneze pe românii
din sudul Dunării sunt cu atât
mai valabile în ceea ce-i
priveşte pe românii din nordul

Dunării. Adică nu ne mai
mirăm că i-au pomenit aşa de
rar pe aceştia, dacă pe cei din
sudul Dunării abia îi amintesc,
extrem de rar! Prezenţa
românilor în sudul Dunării con-
stituind o realitate
arhicunoscută cronicarilor
bizantini, e de înţeles că
aceştia vor fi înregistrat în
acelaşi fel şi prezenţa
românilor în nordul Dunării,
neacordându-i nici un interes,
căci ei nu fac monografii, ci
consemnări de evenimente.
Ale acelor evenimente legate
în vreun fel de grijile şi
preocupările curţii imperiale.

Sursele bizantine şi
cele latine ale vremii nu fac
nicio menţiune, bunăoară,
asupra structurii etnice a stat-
ului bulgar, pe care-l numesc
astfel, bulgar, după clanul tu-
ranic stăpânitor. Nici măcar
asupra populaţiei slave ma-
joritare, care avea să dea car-
acter slav poporului bulgar, nu
se face vreo menţiune. Ce
concluzie se poate trage din
aceste observaţii?

Una singură cu mare
certitudine: valoarea docu-
mentelor de care dispunem
este extrem de mică, ele
nereuşind să ne dea o imagine
a vieţii, a realităţii trăite de
odinioară.

Despre români, din
aceste documente, nu putem
trage nicio concluzie cu privire
la locul unde se aflau! Nimic nu
ne poate determina să-i exclu-
dem de la o viaţă în nordul
Dunării. Dar ne alegem în
schimb cu o întrebare la care
nu va fi simplu să aflăm un
răspuns: ce viaţă au putut duce
românii în nordul Dunării,
vreme de un mileniu, de au
supravieţuit scurgerii prin
Dacia a puhoaielor umane
dezlănţuite în migraţia ce-a dat
peste cap rosturile Europei
moştenitoare a Romei antice?

Istoricii, români şi
străini, ce au meditat asupra
acestui fapt excepţional care
este salvarea Daciei roman-
izate ca insulă de latinitate, au
imaginat cam cu toţii aceeaşi
strategie a populaţiei auto-
htone: retragerea localnicilor
din calea migratorilor. Re-
tragerea în ascunzişurile
pădurilor, şi-n văile munţilor, re-
lieful variat al Daciei
permiţându-le, de minune, să
evite contactul nedorit cu bar-
barii. Pentru această ipoteză e
greu de aflat vreo adeverire
după metodele clasice ale isto-
riografiei. Dar pentru cine are
ocazia să cunoască în-
deaproape realitatea
românească, şi în primul rând
limba şi folclorul românesc,
precum şi corolarul acestora
care este sufletul românesc,
nu se poate să nu vadă că-n
alcătuirea acestora se fac bine
simţite urmele, amintirea ori
pur şi simplu expresia unei
adânci solidarităţi dintre nea-
mul românesc şi natura aces-
tor ţinuturi, cu codrul şi
munteleîndeosebi. Folclorul
slovac consemnează și el
această solidaritate.

Nu pretindem nimănui
să ia în consideraţie acest ar-

gument. Dar îl oferim celor ce,
de bună credinţă fiind, vor să
înţeleagă dacă şi cum a fost
posibil “miracolul românesc”.

Lucrurile se leagă
între ele foarte strâns: condiţiile
în care e de imaginat că au
putut românii supravieţui sunt
capabile să explice totodată şi
“tăcerea” documentelor is-
torice, inclusiv puţinătatea
atestărilor arheologice (am zis
puţinătatea, iar nu absenţa!),
ca şi anumite fapte de limbă pe
care o interpretare simplistă se
grăbeşte a le propune ca argu-
mente ale părăsirii acestor
locuri (vezi discuţia în legătură
cu toponimia românească şi
absenţa cuvintelor vechi ger-
manice). Codrul, “frate cu
românul”, şi muntele i-au sal-
vat pe români în primul rând ca
spaţiu vast şi complex în care
se puteau înjgheba aşezări rel-
ativ statornice, sate şi cătune,
ferite de orice legătură cu ve-
neticii nestatornici, departe de
drumurile, aceleaşi, prin care
puhoiul uman se scurgea spre
a-şi afla astâmpărul abia din-
colo de Dunăre ori chiar şi mai
departe. Anumite expresii ale
limbii române, o mulţime de
obiceiuri și tradiții, nenumărate
creaţii populare poetice, toate
depun mărturie evidențiind
relaţia de un tip cu totul spe-
cial, nemaiîntâlnit la alte
populaţii din această parte a
Europei,  legătura sufletească
dintre român şi codru, dintre
român şi munte.

În aceste condiţii, sin-
gurele în care devenea
posibilă supravieţuirea, românii
nu puteau dezvolta decât (1) o
civilizaţie a lemnului, (2) de tip
rustic, ţărănească şi
păstorească, (3) o cultură
orală, populară.

Pentru urmașii acelor
cives romani colonizaţi în
Dacia trecerea la acest mod de
viaţă cât de cât străin, unora
mai mult, altora mai puţin, nu
va fi fost cine ştie cât de grea,
de şocantă. Vechea civilizaţie
geto-dacă era şi ea mai mult a
lemnului decât a pietrei, era
mai puţin a oraşului şi mai mult
a satului, mai puţin a câmpiei şi
mai mult a muntelui, doar de-
spre daci autorii antici
scriseseră că inhaerent mon-
tibus, adică „se ţin prinşi bine
în munţi”, unde-şi au ardua
domus „locuinţa de pe
înălţimi”! În secolul al XVI-lea,
italianul Ascanio Centario va
consemna și el că “le mon-
tagne de la Transilvania sono
tutte habitate da Valacchi”…
Mai aproape de zilele noastre,
cântecul popular slovac va
face aceeaşi constatare, în ter-
meni mai expliciţi: “valahului îi
place să trăiască la munte”!
Sau mai pe româneşte,
“românaşului îi place sus, la
munte, la izvor”!

(urmare în pagina a IV-a)



4 Tichia de politician

Cum au „boicotat” românii istoria vreme de un mileniu… Cum au „boicotat” românii istoria vreme de un mileniu… 

(urmare din pagina a III-a)

CColonizarea Daciei
cu acei numeroşi cives ro-
mani nu va fi putut şi nici mo-
tive n-a avut măcar să
încerce a distruge acest mod
de existenţă, acest tip dacic
de civilizaţie care se va
dovedi salvator după re-
tragerea aureliană. Din per-
spectiva acestui mod de
viaţă, se poate spune că ro-
manii aduşi de Traian şi
urmaşii acestora au suferit ei
un proces de dacizare. Prin
retragerea aureliană începe
propriu-zis procesul de for-
mare a unui popor nou, dis-
tinct de cel latin şi de toate
celelalte popoare din preajma
sa. La nivelul limbii se im-
pune limba latină, primind în
structura sa numeroase ele-
mente geto-dacice, înregis-
trate de lingvişti ca alcătuind
substratul limbii române, sub-
ordonat stratului latin. Dar la
ale niveluri ale plămadei et-
nice româneşti proporţiile se
mai şi inversează câteodată.

Trecerea romanilor şi
a daco-romanilor la un trai de
tip dacic a fost determinantă
pentru naşterea poporului
român şi pentru
supravieţuirea sa până în
vremurile când românii apar
în istorie gata să şi-o asume,
la momentul cel mai oportun.
Căci documentele încep să-i
pomenească pe români în
termenii cei mai expliciţi
îndată ce încetează migraţia
pustiitoare a barbarilor.
Vreme de un mileniu românii
au supravieţuit şi atât. Nu s-
au aventurat să se orga-
nizeze în formaţiuni
politico-militare, să ridice
cetăţi sau oraşe, oferind ast-
fel o ţintă în plus, mai
lesnicioasă, noroadelor ce
porniseră la demolarea Eu-
ropei, la prăduirea acesteia. 

Când românii se vor
organiza însă politiceşte, în
zorii veacului al XIV-lea (Ţara
Românească) sau ceva mai
târziu (Moldova), o vor face,
probabil, la momentul cel mai
potrivit, căci ei vor întemeia
astfel două state ce nu-şi vor
afla egal în jurul lor prin sta-
bilitate politică, Ţara
Românească şi Moldova fiind
singurele state din această
parte a Europei ce există, din
vechimea acelui secol al XIV
până azi, neîntrerupt!
Românilor se pare că le place
continuitatea în toate!…

Reiau o propoziţie
mai sus enunţată: “vreme de
un mileniu românii au
supravieţuit şi atât”…
Această propoziţie e
acceptabilă numai dintr-un
anumit punct de vedere, cel
pentru care istoria se reduce
la evenimentul politic şi mili-
tar. Românii, vreme de un
mileniu, s-au retras dinaintea
acestei istorii, „au boicotat-o”,
fiind aceasta, probabil, sin-
gura cale prin care se putea

salva fiinţa naţională. Au
amânat afirmarea acestei
fiinţe pentru a o salva de la
pieire. Instinctul de conser-
vare etnică a funcţionat de
minune şi nu va fi pentru ul-
tima oară în istoria românilor.
Dar ce au făcut românii în
acest mileniu în care s-au re-
tras din istoria Europei în
singurătăţile codrului şi ale
muntelui? Printr-o lege 
a compensaţiei, care
funcţionează cu o exactitate
mecanică, abţinerea de la
manifestarea vizibilă în exte-
rior va fi dus la orientarea
către sine, către lumea pro-
priei fiinţe, a spiritului româ-
nesc. Retrăgându-se din
calea străinilor porniţi pe jaf,
omor şi cotropire, românii nu
se mai puteau retrage şi din
propria lor cale. Vor dezvolta,
drept urmare, o civilizaţie
originală, fruct al unei atitudini
meditative faţă de lume, de
viaţă. Meditazione, massima
azione, spune un proverb ital-
ienesc. La capătul acestui
mileniu de retragere din isto-
rie, de retragere “în pustie”, în
pustia munţilor şi a codrului,
românii apar cu o zestre
aparte: nu cu cetăţi falnice,
nici catedrale semeţe, orgo-
lioase, nu cu palate şi
castele, ori cu savante
universităţi şi mânăstiri, ci ca
autori şi stăpânitori ai unei
culturi populare extraordinar
de bogată şi de interesantă,
fără pereche în toată Europa!

Categoric, numai
dintr-un singur punct de
vedere se poate spune că
“românii, vreme de un mile-
niu, au supravieţuit şi atât”!
Privind roată în jur, vom zice
şi noi că pentru o mie de ani
şi mai bine ne lipsesc sem-
nele împlinirii româneşti prin
istorie, ale cărei ispite românii
nu le-au cunoscut! Căci
numai privind lucrurile astfel,
de departe ori din negura bib-
liotecilor ori a străinătăţii,
adică fără să-i cunoşti pe cei
despre care nu te sfieşti să
scrii chiar cărţi, de istorie,
deci fără să cunoşti lumea
românească în alcătuirea ei
specifică, în adâncurile ei, ce
nu pot fi scrutate decât
aplecându-te asupra lor cu
răbdare şi îndeaproape,
numai în asemenea condiţii
mileniul nostru de tăcere e un
mileniu în care n-am făcut is-
torie!

Dar poate că am
făcut altceva!… Ei bine, acest
altceva s-a făcut, există, dar
e mult mai greu de înţeles, de
remarcat, căci nici nu se lasă
uşor de văzut, cel mai ade-
sea nu este pipăibil, nu bate
la ochi, nici nu te trage de
mână să-i bagi de seamă
fiinţa. Ci îl descoperi încetul
cu încetul, trăind viaţa
măruntă, de zi cu zi, care
este, la tot pasul, ca o
respiraţie, marcată de sem-
nele discrete ale unei culturi
a sufletului, o cultură a
sinelui, ce umple de uimire şi

încântare pe orice om de
bună credinţă care ajunge să
ne cunoască în ceea ce este
autentic şi străvechi româ-
nesc. (Vezi, printre altele,
cazul lui N.Steinhardt…).

Din acest mileniu de
boicot al istoriei românii ies,
printre altele, înarmaţi pentru
o viaţă socială cu o legislaţie
proprie, vestitul, în tot evul
mediu, jus valachicum, de
care noi, cei de azi, nu ne-am
priceput să ne minunăm în-
destul. Şi cum să nu te min-
unezi când, conform acestui
jus valachicum, variantă sau
replică “dacizată” a dreptului
roman, ni se propune, ca
principiu, bunăoară, să dis-
tingem de hoţul nărăvit pe cel
ce fură de nevoie şi să-l
iertăm! Cel despre care se
dovedeşte că a furat con-
strâns de condiţiile existenţei
sale, pentru a se salva pe
sine şi pe ai săi, copiii de
acasă, să fie iertat!… Aşa
glăsuieşte jus valachicum!

Ce mare victorie a
spiritului se află în acest prin-
cipiu!… Care victorie, a cărui
împărat ori general, asupra
cărei armate, asupra căror
duşmani, se poate compara
cu victoria repurtată astfel de
români asupra duşmanului
ce-l purtăm fiecare în noi, vic-
torie consfinţită prin lege şi
datină spre a se repeta cu
fiecare generaţie acest prin-
cipiu de drept românesc!
Cine fură de nevoie, pentru a
supraviețui, să fie iertat!…

În lumea toată dreptul
roman este un model de
logică juridică, de în-
truchipare a ideii de justiţie.
„Adevărata cultură, spunea
Tudor Vianu, constă în trans-
formarea ideilor în senti-
mente”. Nu oare tocmai asta
face, faţă de dreptul roman,
jus valachicum al nostru? Nu
vine oare acesta din urmă în
completarea primului, spre a-
l mlădia, organic, după marea
schimbare ce se produsese
în conştiinţa lumii îndată
după elaborarea principiilor
de drept roman, când apare
şi se răspândeşte învăţătura
creştinească, morala aces-
teia, duhul iubirii şi-al iertării
între oameni, pe care românii
l-au trăit mai autentic, se
pare, decât oriunde în altă
parte a Europei?

Mă încumet chiar să
pun în balanţa unei judecăţi
drepte, liberă de prejudecăţile
îndătinate, două simboluri,
dintre cele mai sensibile, mai
accesibile: piramida, ca sim-
bol şi împlinire a voinţei de a
face istorie, de a rămâne în
istorie, şi iia românească, mai
puţin, chiar deloc simbol, în
menirea ei firească de a
înveşmânta şi de a da un
plus de mândreţe trupului
omenesc, dar capabilă să
sugereze esenţa gestului
românesc de a refuza istoria,
vreme de un mileniu. Întru cât
sunt comparabile iia şi pi-
ramida? Întru destul de

multe, căci şi piramida
acoperă un trup!… De
asemenea, cu trudă se face
şi una, şi cealaltă! Cu geniu!
Dar al cui, în cazul piramidei?
În nici un caz al celor ce,
transformaţi din fiinţe umane
în animale de povară, şi-au
trăit viaţa de sclav împingând
la bolovanii imenşi de piatră!
Poţi oare despre aceşti sute
de mii de oameni, a căror
umanitate a fost dispreţuită şi
anulată, al căror trup a fost
înjosit pentru gloria unui
stârv, poţi oare spune despre
aceşti nefericiţi care au ridicat
piramidele că au făcut istorie
prin truda lor degradantă şi
perfect inutilă?

Avem, aşadar, de o
parte aceste monumente
colosale ale dispreţului strivi-
tor faţă de fiinţa umană şi, pe
de altă parte, în celălalt taler
al balanţei, uşoară ca un fulg,
pânza de un cot pe care s-au
adunat cu migala unor mâini
îndrăgostite  atâtea frumuseţi
spre a-l împodobi cu ele pe
omul cel mai de rând, pe tot
românul! E atâta drag de
viaţă şi de oameni în gestul
înveşmîntării lor cu cămeşa
albă ori iia înflorate ca nişte
colţuri de rai, e atâta respect
pentru fiinţa umană în iia şi-n
toată civilizaţia românească
tradiţională, adică în acea
civilizaţie cu care ne-am ales
în urma unui mileniu de re-
tragere din istorie, din istoria
cea bezmetică, încât nu te
poţi mira îndestul de carac-
terul înşelător al aparenţelor
după care, la prima vedere, ai
fi zis că e atât de lamentabilă
şi întristătoare abţinerea
românească de a face istorie,
vreme de un mileniu!…

Civilizaţia? Ce e
civilizaţia dacă nu respectul
faţă de fiinţa umană?! Cultul
fiinţei umane!… Acceptând
această definiţie, a cărei
slăbiciune ne e greu s-o
vedem, încă şi mai greu le va
fi celor care, între oameni
serioşi şi de bună credinţă
discutând, vor pune în
discuţie, vor pune la îndoială
funcţia civilizatoare a
românilor în spaţiul, nord sau
sud-dunărean, în care s-au
desfăşurat!

Românii au creat o
civilizaţie proprie, extrem de
originală, care a avut o mare
putere de seducţie asupra
altor neamuri, învecinate. O
civilizaţie populară, anonimă,
adică a tuturor, şi prin
aceasta extrem de vie, de
pătrunzătoare în sufletele oa-
menilor, modelându-le cu
grijă, înfrumuseţându-le, în-
nobilându-le. Căci acesta e şi
atributul esenţial al civilizaţiei
româneşti: grija pentru sufle-
tul omenesc, partea cea mai
de preţ a lumii întregi! Re-
spectul omului, ca valoare
fără egal! Al omului om! Al
omeniei!

Când, la sfârşitul
primului război mondial, s-a
discutat la Paris şi Versailles

pacea europeană, clădită pe
ideea de justiţie
internaţională, instituită prin
respectul principiului
naţionalităţilor, când s-au
găsit, tot atunci, contestatarii
drepturilor româneşti care să
se îndoiască asupra
capacităţii româneşti de a
crea, de a (se) civiliza,
delegaţia română a pus la
dispoziţia celor gata să ia în
discuţie asemenea braşoave
colecţia de proverbe
româneşti adunate de G.
Zane. Atât şi nimic mai mult!
Să precizăm, pentru cei ce n-
o cunosc, cum arată această
colecţie: publicată între anii
1895 şi 1903 (1912), ea
cuprinde zece volume, format
mare, cu un total de 7.922 de
pagini. Şi să ne întrebăm: în
tezaurul folcloric al cărui
popor european se mai poate
afla ceva comparabil colecţiei
Zane, colecţie pe care
cercetările folclorice o
dovedesc a fi… incompletă?
Cu toate cele zece volume
ale ei!

Au nu s-ar cuveni să
vedem în mileniul de tăcere
românească un motiv extrem
de serios pentru a reconsid-
era înţelesul şi cuprinderea
noţiunii de istorie? Au numele
de istorie nu-l merită mai
curând efortul românesc de a
edifica sufleteşte omul, de a-
l împodobi lăuntric şi de a-l
creşte, de a-l spori, căci
numai aşa omul putând as-
pira la o împlinire: de sine şi a
sinelui?

Românii au avut tăria
să ajungă la asemenea
performanţe sufleteşti (sic!) în
numai o mie de ani! Extrem
de scurt interval dacă luăm
aminte în jur, de jur împreju-
rul globului, la celelalte
seminţii şi popoare, la cele-
lalte civilizaţii! La lumea în
care trăim azi!… La mileniile
care au trecut și omul încă nu
s-a desprins de fiară!…

*

Formula din titlul de
mai sus a fost lansată, pre-
cum se ştie, de Lucian Blaga:
românii au boicotat istoria…
Lucian Blaga e şi unul dintre
gânditorii cei mai sensibili la
existenţa şi manifestările unui
fel de a fi românesc. Mai mult
poate decât în alte culturi,
cărturarii români cei mai de
seamă s-au pronunţat în
chestiunea acestui stil
naţional, românesc, de cele
mai multe ori pentru a-l apăra
de falsificatorii cu voie sau
fără voie, insensibili la auten-
ticitatea specificului româ-
nesc. Căci acest stil de viaţă
inconfundabil constituie is-
prava cea mai glorioasă a
poporului român, dobânda
binemeritată la capătul acelui
vestit mileniu, mileniul de
reculegere românească…

●



Ghimpele Națiunii

„Delay” sau cenzură?„Delay” sau cenzură?

Cezar 

A. Mihalache

ÎÎn cadrul „Consiliului
Național Politic Superior”,
alias CNA, recte Consiliul
Național al Aberațiilor, pare
să se mai dospească o
inițiativă pe modelul în-
târzierii dreptului la liberă in-
formare/exprimare. Și chiar
dacă propunerea vine din-
spre un membru reprezen-
tant al PDL-ului, în fapt,
„delay”-ul pe care acesta îl
propune în cazul difuzării
exit-poll-urilor de către tele-
viziuni (reacție stârnită de
diferențele uriașe dintre
cifrele date de aceste son-
daje și realitate) ar putea
veni mănușă tocmai puterii
(de cenzură). Căci, intro-
ducerea unei întârzieri de
difuzare, ar asigura exact in-
terval necesar clicilor din
preajma puterii să curețe
„nepotrivirile”.

Și chiar dacă nu o
spune explicit, inițativa
membrului portocaliu al
CNA-ului de cenzură a ple-
cat de la grosolana manipu-
lare la care s-au dedat
casele de exit-poll antamate
la poarta televiziunilor de
gen Ghiță TV, acestea
livrând (la comandă) nu un
sondaj la ieșirea de la urne,

ci unul menit să se consti-
tuie într-o „anvelopă” de
acoperire pentru corecțiile la
urnă de după închiderea
secțiilor de votare. Iar insti-
tutele cu pricina au lucrat
fățiș și sfidător cu procente
ridicol de umflate în
favoarea PSD-ului și doar
existența pe piață și a altor
exit-poll-uri (care au dat și
ele rateuri remarcabile, dar
nu în „marja” manipulatoare
de tip mogul) a dat peste
cap tot mecanismul.

Mai ales că la „Ghiță
RTV” s-a văzut clar că nu
era vorba de o nefericită
eroare. Pentru că, deși în
paralel începeau să fie
furnizată numărătoarea
paralelă a partidelor, cele
mai apropiate de realitate,
televiziunea-sondor păstra
pe ecran aceleași procente
aberante în favoarea PSD-
UNPR-PC! Din fericire, banii
pe care i-a dat puterea pe
exit-poll -urile de corecție s-
au dus în cele din urmă pe
apa sâmbetei. Evident,
dacă ar fi existat un singur
institut, cel agreat de putere,
pentru producerea de exit-
poll-uri, cu totul alta ar fi fost
astăzi situația…

În acest tablou 
al manipulărilor și
dezinformărilor, inițiativa de
a corecta cumva tendința de

aberație a anumitor exit-
poll-uri pare un gest onest,
făcut în favoarea
alegătorilor și a țării. Pentru
că, umflarea violentă a pro-
centului dat câștigătorului,
dacă nu este cenzurată,
poate asigura „anvelopa” de
corecție la numărarea vo-
turilor.

Și poate că inițiativa
membrului CNA, de a
încerca să corecteze dera-
pajele exit-poll-urilor, este
cât se poate de onestă. Din
păcate, în loc să lucreze la
sursă, prin găsirea unor
metode de a obliga insti-
tutele în speță să-și
corecteze deficiențele de
sondare, acesta s-a îndrep-
tat împotriva televiziunilor,
inițiativa sa vizând somarea
posturilor de a nu mai afișa
aceste sondaje decât la o
oră distanță de la închiderea
urnelor!

Un proiect pe care,
dacă îl asociem cu „delay”-
ul de câteva secunde din
transmisiile în direct,
măsură adoptată deja de
CNA, chipurile pentru ca ed-
itorii TV să aibă timp să taie
vorbele de duh și flegmele
poporului (în realitate pentru
a corecta limbajul politic
nepotrivit), avem sinistra
imagine a ceea ce s-ar
putea „corecta” în cele 60

de minute de întâziere a
afisării exit-poll-urilor. Iar du-
rata intervalului de în-
târziere nici nu mai are vreo
relevanță. Ar putea fi o oră,
ar putea fi două sau oricâte!
Pentru că interpunerea unui
„delay” și în transmiterea
sondajelor nu mai poate fi
desprinsă de intenția
asigurări unui interval de
timp necesar corectării
rezultatelor votului.

În fapt, dacă institu-
tul cenzurii naționale ar vrea
să asigure o corectă infor-
mare dinspre oficinele de
producere a exit-poll-urilor
(deși și aici este vorba de
libertatea de exprimare, iar
orice ingerență poate fi
taxată drept cenzură), CNA
ar putea RECOMANDA
televiziunilor să afiseze pre-
cizarea că aceste sondaje
pot prezenta diferențe mari
față de realitate din motive
legate de sinceritea
respondenților, dar și a
onestității angajaților care
asigură procesul de ches-
tionare și care pot trece
orice pe hârtie.

Dar, în nici un caz,
CNA nu trebuie să
mustească la gândul de a
interzice dreptul televiziu-
nilor de a difuza un material
editorial. Pentru că, intro-
ducerea unui „delay” la

prezentarea datelor unui
exist-poll, poate genera o
cascadă de „inițiative”: de la
obligarea televiziunilor de a
întârzia și difuzarea rezul-
tatelor numărătorilor para-
lele ale partidelor, care, de
fapt, acum, au strivit
gogoașa pe care o
pregăteau anumite exit-pol-
luri pentru rezultatele finale,
până la suspendarea drep-
tului la informare din per-
spectiva informării, analizei
și dreptului la opinie venite
dinspre ale institute decât
cele agreate de putere.

Din păcate, încă o
dată se dovedește nu doar
că drumul spre iad e pavat
cu intenții bune (precum
intenția membrului CNA), ci
și faptul că, deși aflat acum
în opoziție, membrul porto-
caliu al CNA demonstrează
aceleași deficiențe și îngus-
timi de cuprindere a lu-
crurilor, primul lucru la care
s-a gândit pentru a rezolva
o problemă fiind aplicarea
unei act de cenzură (prin în-
târziere) asupra dreptului la
liberă informare (cetățean)
și exprimare (institut de son-
dare).

●
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George

Petrovai

RRevoluţiile industri-
ale au răsturnat raportul din-
tre om şi natură. Ele au
acreditat ideea periculoasă
cum că omul, graţie raţiunii
şi ştiinţei, este un veritabil
demiug, căruia totul i se cu-
vine ca hrană ambiţiei şi tru-
fiei sale nemăsurate, şi că
natura nu este o mamă
bună, ci o vrăjmaşă perfidă,
pe care omul neînfricat are
datoria morală să o înge-
nuncheze fără milă, să-i
smulgă bogăţiile dosite în
măruntaie, iar apoi, după ce
se va îndopa până-i va veni
rău, să-şi deverseze
dejecţiile pe unde se va
nimeri, fără teamă de
pedeapsă ori de protest din
partea celei ultragiate. Dar
vedem pe pielea noastră că
lucrurile stau altminteri şi că
natura siluită îl loveşte
nimicitor pe siluitor…

Sigur că nu toată su-
flarea a rămas mută de
uimire în faţa raţiunii devas-
tatoare. În plin secol al lu-
minii, deci al raţiunii
triumfătoare, J.J.Rousseau
îşi îndemna contemporanii
să se întoarcă la natură.
Aproximativ un secol mai
târziu, Herbert Spencer
susţinea în Statica socială

că pământul nu poate fi
obiectul proprietăţii private!
Ideea spenceriană a trecut
Atlanticul în Statele Unite,
unde Henry George se lupta
donquijoteşte pentru
desfiinţarea marii proprietăţi
latifundiare…

Un lucru este sigur:
acum ca și altă dată, agri-

cultura fiind practic singura
sursă de hrană pentru
pământeni, o ţară este cu
atât mai bine guvernată, cu
cât alimentele – măcar ali-
mentele de bază! – se
găsesc mai din belşug şi la
preţuri mai accesibile. Ceea
ce, precum în cazul
României, presupune valori-
ficarea cu maximum de
eficienţă a tuturor avanta-

jelor absolute şi relative de
care dispune ţara: potenţial
geografic (bogăţii ale solului
şi subsolului, reţeaua
hidrografică, așezarea
geostrategică), potenţial
uman – forţa de muncă de
înaltă şi/sau medie califi-
care, la fel ca şi gradul
scăzut al poluării din unele

zone (Maramureşul Istoric,
de pildă), fie datorită
diminuării sau chiar
dezafectării puţinelor spaţii
de producţie aparţinătoare
defunctei economii central-
izate, fie datorită neînsem-
natei chimizări a solului,
care la această oră se con-
stituie într-un notabil avan-
taj.

Căci zonele respec-

tive pot realiza an de an
producţii tot mai mari de
fructe (inclusiv fructe de
pădure), carne, ouă, lapte şi
brânzeturi, care – după cum
se ştie – au o căutare tot
mai mare pe pieţele occi-
dentale. Ce şanse are un
alergător aiurit şi cu startul
slab să ajungă din urmă un

mare campion cu startul im-
pecabil? 

Practic nici una,
doar o absurdă şansă
teoretică – aceea ca marele
campion să se împiedice şi
să-şi frângă un mădular. 

Tot aşa România
are, ad absurdum, şanse
pur teoretice să concureze
cu marile companii apusene
şi japoneze în, să zicem,

telecomunicaţii, calcula-
toare sau oricare altă
tehnică de vârf.

Prin urmare, să ne
concentrăm eforturile în
acele sfere unde posedăm
însemnate avantaje. Agri-
cultura, chiar cu actualul ei
grad de subdezvoltare, con-
stituie una din aceste sfere.
Înfiinţarea de tot mai multe
microferme, reactivarea
staţiunilor balneoclima-
terice, înviorarea turismului,
construirea de clinici cu
tratament şi înfrumuseţare
naturistă, care ar valorifica
flora spontană şi potenţialul
energetic (produse apicole,
ape minerale, nămoluri etc.)
ale unor zone precum
Maramureşul Istoric, toate
astea reprezintă alte impor-
tante sfere unde România
se poate impune în Europa
şi în lume. După cum se
ştie, Elveţia obţine profituri
fabuloase din practicarea
turismului, iar Danemarca s-
a impus în Uniunea
Europeană în principal prin
agricultura sa de mare ran-
dament.

●


