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Româna ca o a doua Româna ca o a doua 
limbă (ne)oficială…limbă (ne)oficială…

Cezar Adonis

Mihalache

PProblema nu este că
limba română ar fi predată
în continuare la clasele pri-
mare din şcolile cu
învățământ în limba
maternă (zis eufemistic şi
„învățământ cu predare în
limba minorităților
naționale”!) de către etnicii
maghiari. În fond, sunt
cetățeni români și dacă au
simțire (și cunoștințe sufi-
ciente), au har de dascăl și

respect față de meseria lor,
nu ar fi nici o îngrijorare.
Dimpotrivă, ar fi și sunt
chemați să o facă. Dar pen-
tru a avea garanția că
predau limba română în…
română, și nu pe ungurește
(așa cum s-a făcut cu istoria
și geografia, cu toate fal-
surile secesioniste intro-
duse) ar trebui să accepte
să dea un examen pentru
dovedirea cunoștințelor
necesare. Altminteri, ar
putea fi chemată la ore fe-
meia de serviciu a școlii,
care, deloc surprinzător!, s-
ar putea dovedi o vorbitoare
nativă de limba română. Mai
ales în anumite zone…

Dar, primordial,
limba română trebuie
predată la școală de un pro-
fesor de filologie. În orice
școală, dar mai ales în acele
zone.

Și am avea destule
argumente pentru a-i da lui
Kelemen Hunor peste nas.
Plecând chiar de la
concepția lui de iapă de
pustă, aceea de a preda
limba română ca pe o limbă
străină. Pentru că în orice
școală, când urmărești
binele elevilor, interesul pro-
fesoral este acela ca o limbă
străină să fie predată de un

vorbitor nativ, nu? A, nu mai
există vorbitori nativi cu
școală pedagogică pentru
că au fost alungați 
din acele zone?!… Atunci
maghiarimea politică trebuie
să accepte ideea că limba
română nu poate fi predată
după felul de a vorbi al politi-
cienilor maghiari şi se impun
dascăli cu şcoală filologică.

Interesul lui Kelmen
Hunor nu este însă acela de
a servi binele copiilor din
etnia lui. Nu în sensul de a
le asigura acestora o cale
de reușită în România ca

români.
Pentru că individul

se vizează în ungaria mare
și face totul pentru a-și
pregăti etnia, dincolo de
vrerile acesteia, pentru traiul
într-un alt areal de limbă,
obiceiuri, istorie și tradiții,
toate inventate și scrobite
pe locurile lăsate neveg-
heate de noi.

Dovadă și faptul că,
într-un tupeu „hortistic”
sfidător, Kelemen Hunor a
anunțat victoria de a fi reim-
pus predarea limbii române
ca limbă străină, căci de-
spre asta este vorba de fapt,
în ungurește.

„Am învins!” a
trâmbițat pe ungurește
această otravă verzuie. Iar
noi, restul țării, am așteptat
traducerea oficială pentru a
pricepe isteria de veselie a
lui Kelemen Hunor. Iar mai
mult decât victoria lor
ungurească, ar trebui să ne
doară înfrângerea noastră
pre limba infractorilor care
ne conduc. Pentru că, în An
Centenar, guvernanţii ne-au
batjocorit şi limba…

Și abia de acum își
merită cu adevărat Viorica
D(r)ăncilă un dosar. Pentru
că gestul abuziv de a fi
corectat o ordonanță de

urgență, eliminând din ea
ceea ce deranja
maghiarimea, fără nici o re-
trimitere la avizare de către
ministere, arată, pe de o
parte slugărnicia, pe de altă
parte punerea în slujba
maghiarimii. Căci am uitat
oare că aceea care striga de
la Bruxelles împotriva pre-
mierului Tudose, care vor-
bise despre unde ar putea
să-și fluture secuii cârpa-
simbol, a fost tocmai duduia
„protestantă” de azi?

„De data asta a avut
dreptate Hunor!” s-a

strepezit și Liviu Dragnea…
Dar când nu a avut dreptate
în discursurile ținute cu tine
preș la picioare, măi Li-
vache?…

Ce va urma? Proba-
bil un manual de limba
română (fără partea de
literatură) scris în ungurește
și trimis de urgență la
clasele primare ale etni-
cilor… Să aibă copilaşii
parte de „carte”… Iar când
aceştia vor fi crescut, vom
îndrăzni a ne mai mira noi,
îmbătrâniți în lașitate, că
tinerii de mâine nu vor putea
pricepe de ce se vorbește o
a doua limbă, româna, la ei
în orașe?

Acesta este doar un
alt pas „spre”, nu maghiara
ca a doua limbă oficială, ci
româna ca o a doua limbă
neoficială… Și însăşi calea

neputinţei noastre…

●

Roexit, o nouă diversiune a Roexit, o nouă diversiune a 
puterii de la Bucureștiputerii de la București

Grid

Modorcea

DDupă felul cum se
manifestă puterea de la
București, ca o grapă în bălării,
trasă de o parte din populație,
ca niște catâri care vor să
scoată căruța din groapă, era
firesc să se ajungă la mintea lui
Ceaușescu. Ce-ar fi făcut
Ceaușescu dacă azi mai trăia și
era la conducerea țării? Ce-ar
face?, întrebare retorică, pe
care oricine o poate auzi la Ro-
tonda microbiștilor din Cișmigiu,
rostită de ani de zile. 

Normal, ar scoate
România din UE, ar cere
Roexit, ar cere „I’dependență”.
Ceaușescu a făcut la un mo-
ment dat figura asta față de
marile puteri, s-a retras din
Tratatul de la Varșovia, de
peste tot, și a spus că România
se descurcă singură. Rezul-
tatul? A dus la înfometare și dis-
perare un întreg popor, care
avea să-și ia rația de libertate și
să-l ducă la cremenal, adică să-
l împuște!

Actuala putere cere
Roexit, dar cu ce mijloace? A
cântărit sacrificiul? Merită?
România ceaușistă mai avea
fabrici și uzine, dar Românica
de azi e datoare vândută, are
peste 100 de miliarde de euro
datorii! E rău detot în groapă,
iar grapa puterii nu o scoate, ci
o duce și mai la fund printr-o
asemenea măsură. 

Primul-minisru, ca un
baros, o femeie atât de
modestă la început, și subțirică,
acum a ajuns ca de la tribuna
de la Strasbourg să-i sfideze pe
UE-iști, să le spună că nu a
venit să ia lecții de la ei,
dimpotrivă, a venit să le dea.
Exact ce spunea Ceaușeșcu
când se plimba în caleașca
reginei Angliei. Cine susținea că
nu se repetă istoria?

Suntem noi ca Marea
Britanie, care a cerut Brexit,
bazându-se pe marea ei put-
ere? Și cu toate acestea, îi este
aproape imposibil să iasă din
coaliție. Poporul englez vrea un
nou referendum. Poate va ieși,
dar cu mari sacrificii. Oricum,
dacă va ieși, va avea un re-
spect și mai mare din partea lui
Trump, a Americii, care nu vede
cu ochi buni Uniunea
Europeană, ba o consideră
aproape un adversar, la fel de
incomod ca și China.

Deși Americanii ne tot
avertizează că se duce de râpă
statul de drept, dacă nu blocăm
corupția, e sigur că vor vedea
cu ochi buni o ieșire a României
din UE, care poate declanșa un
val de ieșiri. De altfel, de mult
Ungaria a făcut un pas înainte
în acest sens. Și alt țări sunt
nemulțumite, ca Polonia, fiindcă

UE a devenit o mare moșie
doar a unora, a celor mai puter-
nici.

Evident că o ieșire,
ACUM, a României din UE,
este o catastrofă. Ar duce
Romănia la o cumplită izolare.
Nu se poate salva decât prin di-
alog, prin cooperare. Și așa is-
toria Românei este plină de
gropi și grape, de tot felul de
gafe, cum ar fi faimoasa teorie a
protocronismului, după care am
fi mai ceva decât Miciurin, cei
mai tari din parcare în toate
domeniile, acum asta ne mai
trebuie, un Roexit. Am cm-
promis comunismul, am com-
promis capitalismul, acum
compromitem și Uniunea
Europeană.

De fapt, această idee
proastă este o altă diversiune a
puterii de a-și justifica lipsa de
pregătire, de a-și masca
neputința. Domnilor, zice conul
Satagnea, de aia suntem unde
suntem, fiindcă ne suge ca o
viperă UE. UE este de vină
pentru criza în care ne aflăm,
pentru care eu, EU, domnilor,
nu pot să obțin o nenorocită de
AMNISTIE! Nu mi-e frică de
pârnaie, dar amnistia este
necesară, ca să nu ne mai fie
frică, să putem fura în liniște, să
nu ne mai tulbure golanii din
piață! Rog poporul meu să
voteze Roexitamnistia! Dar cine
a păpat miliardele de euro ven-
ite an de an de la UE?, strigă de
la tribuna ei madam Macovei. În
ce groapă le-a dus grapa
voastră, impostorilor,
parveniților!?

Iată ce armată de
grăpari se află la putere! În loc
să rezolve o problemă de trei
simple, să termine cu Ciuma
călăuzitoare, să o trmită unde îi
este locul (ce țara este aceasta
în care decizia unui Tribunal
național nu este aplicată, este
sfidată?), ne aruncăm acum în
teoria probabilităților, în știința
hazardului a lui Pascal, în cal-
cule algebrice sofisticate, greu
să le rezolve și Gauss și alți
aleși savanți. Totul e simplu, dar
talentul românilor de a se com-
plica este fără limite. Suntem
imbatabili la capitolul experi-
mente aleatoare. Nici la ex-
trema sistemului nostru solar,
unde s-a descoperit o nouă
planetă, Goblin, nu este așa de
greu de înțeles rotația, cum
este la noi mișcarea prostiei din
guvernul și puterea vremelnică
a României. Vremelnică? Poate
nu știți ce pregătiri se fac pen-
tru Roexit. Primul pas este Cen-
tenarul Unirii. Avem ce să mai
compromitem, nu?!

●
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Pledoarie pentru NormalitatePledoarie pentru Normalitate

Al. Stănciulescu

Bârda

NNu credeam că voi
ajunge vreodată să mă
străduiesc să conving pe
cineva că albul e alb, că ne-
grul e negru, că binele e
bine și răul e rău. Nu cre-
deam că voi ajunge să
pledez pentru susținerea
Normalității, Naturalului,
Firescului. Am fost convins
întotdeauna că orice om
normal înțelege pe deplin
aceste lucruri, iar cei care
susțin contrariul e bine să-și
caute mai întâi sănătatea.

Am fost convins în-
totdeauna că trăiesc pe un
continent al culturii și
civilizației, un continent
clădit pe valorile creștine și
mi-a tresăltat sufletul de bu-
curie când am aflat că și
țara noastră va face parte
din noul imperiu european.
Au trecut câțiva ani și
dezamăgirile mă cuprind de
la o zi la alta. Sub paravanul
,,drepturilor omului”
minorități nesemnificative
ca număr pretind cu
obrăznicie ca în locul Natu-
ralului să fie instaurat ne-
naturalul, în locul
Normalității să fie instaurată
anormalitatea. Și, culmea,
glasul acestora este auzit,
poziția lor luată în serios,
,,drepturile” lor respectate,
legiferate. 

Cei mulți nu sunt
văzuți, nu sunt auziți, iar
drepturile lor nu contează.
Nu contează credința lor,
tradițiile lor, obiceiurile lor,
chiar dacă sunt de mii de
ani. Ceea ce ieri era
rușinos, azi se etalează în
gura mare și fundul  gol pe
străzi. 

Nimic nu mai este
sfânt și demn de respect.
Asistăm la o demolare
programată a religiei
creștine, a valorilor
tradiționale europene, iar în
locul lor sunt puse tot felul
de kitsch-uri, de paiațe și
nonvalori. Ne-am trezit cu
dușmani înverșunați, care
vor, nici mai mult, nici mai
puțin decât sufletul copiilor
noștri. Pentru aceasta încep
pervertirea bieților prunci
încă de la vremea grădiniței
și claselor primare, când tre-
buie să li se facă… educația
sexuală…! 

Cam de la aceeași
vârstă, copilul trebuie
învățat că nu există gen
feminin și gen masculin, că
totu-i de genul neutru, că ei
nu au tată și mamă, ci
părinte 1 și părinte 2. Cei
care ați schimbat buletinele
în ultimii ani veți vedea că
nu mai sunt menționate pe
ele numele părinților. În vi-
itorul apropiat nu va mai fi

menționat nici numele pos-
esorului buletinului. Vom fi
toți niște numere statistice și
atât.

După Revoluție au
năvălit peste noi tot felul de
indivizi și de secte și  s-au
opintit ca să ne învețe ce
înseamnă a fi creștin, cine
este Dumnezeu etc. Parcă
am fi fost sălbatici găsiți prin
jungla amazoniană, care n-

am auzit de Hristos până
acum! Pentru ca să ne
convingă că dețin adevărul
și puterea divină făceau tot
felul de scamatorii pe sta-
dioane și în săli, simulau
vindecări de bolnavi, vorbire
în limbi. Românii i-au ascul-
tat, i-au privit și, cu toleranța
specifică dintotdeauna a
poporului român, au dat din
cap și-au scuipat în sân și
au grăit cu înțelepciune:
„Mare e grădina lui Dum-
nezeu!”

Au urmat imediat
alte valuri de indivizi, care
de care mai ,,importanți”.
Ne-au luat fabricile, uzinele,
combinatele, minele, son-
dele și tot ce am avut mai
de soi pe prețuri de nimic,
angajându-se că le
retehnologizează, mențin
muncitorii în funcție, con-
tribuie la accelerarea
economiei noastre
naționale. În câțiva ani au
tăiat totul și au dat la fier
vechi, au scos în șomaj mii
de muncitori și oameni cu
înaltă calificare, și-au în-
casat drepturile și s-au dus
unde și-a înțărcat
nichipercea pruncii. Tot ast-
fel de indivizi ne-au
cumpărat pe nimic resursele
naturale, minereurile,
petrolul, gazele și multe al-
tele. Noi am rămas cu dege-
tul în gură, iar azi importăm
până și ace cu gămălie. Ex-
tragem petrolul românesc, îl
prelucrăm și-l dăm apoi
austriecilor să ni-l vândă ca
benzină și motorină cu cele
mai mari prețuri din Europa.
În 1979 am cumpărat o

mașină cu 28.000 lei; azi cu
28.000 lei vechi abia
cumpăr o jumătate de litru
de motorină! Extragem
gaze din Marea Neagră, le
transportăm în Ungaria și
apoi le cumpărăm de acolo!

Dumnezeu îți dă,
dar în traistă nu-ți bagă!

Peste patru milioane
de români, floarea
populației românești, și-au

luat lumea în cap, accep-
tând munci umilitoare, pen-
tru ca să-și câștige
existența. Au fost războaie
în care am pierdut milioane
de tineri. Populația s-a
refăcut în câțiva ani, fiindcă
veneau din urmă generațiile
tinere și completau golurile.

Azi ne pleacă tinere-
tul și copiii, populația
rămasă în țară e 
tot mai îmbătrânită și
neputincioasă. Puțini se mai
întorc în țară ca să se
stabilească definitiv; majori-
tatea își fac rosturile în alte
țări. Copii lor mai vorbesc
românește în familie și la
biserică (dacă se duc!),
nepoții nu vor mai ști
românește, iar strănepoții își
vor aminti că bunicii sau
străbunicii lor au provenit
dintr-o țară numită…..
România!

Toată cultura și
civilizația europeană e
clădită pe valorile creștine.
De două mii de ani pe conti-
nentul nostru s-a propove-
duit Evanghelia. Scoateți
din literatura, din pictura, din
sculptura, din muzica
europeană și din toate
domeniile de creație ele-
mentele religioase creștine
și va rămâne o ruină! În ul-
timii ani, Doamna Europă a
adus milioane de musul-
mani, care vor înlocui în
câteva decenii populația
autohtonă. 

În 2017 s-au
dărâmat în Europa 2.700 de
biserici catolice și s-au con-
struit 11.000 de moschei.
Statisticile spun că în 2.050

jumătate din populația
europeană va fi
musulmană. Toate religiile și
entitățile religioase venetice
au dreptul să se afirme, să
se impună, doar creștinii nu
au dreptul în multe țări eu-
ropene să-și afișeze sim-
bolurile lor, precum crucea,
icoanele!

Mare tămbălău a
fost în ultimii ani cu Familia.

Indivizi apăruți peste noapte
au vrut să ne facă o mare
„descoperire”. Au susținut
că trebuie admise relațiile
intime între doi bărbați, între
două femei, între bărbați și
copii, ba chiar între oameni
și animale. Cu puțin în urmă
auzeam că într-o țară
nordică, pe care o consid-
eram vârful de lance al
civilizației europene, s-au
legalizat relațiile sexuale
cu… morți. Altfel spus, când
te duci la priveghiu, nu tre-
buie să stai degeaba… !
Dumnezeule Sfinte, cum ne
mai poți răbda! Cei din
Gomora și Sodoma de
altădată erau niște copii pe
lângă europenii noștri!

Madam Europa, ca
o babă sclerozată care a
pierdut demult simțul
realității și bunul simț, nu
vede, nu aude, dar continuă
să spună: „Se poate, se
poate și așa!”

De la facerea lumii,
de mii de ani, așa s-a
pomenit, așa a lăsat Dum-
nezeu: să se împreune
bărbatul cu femeia și să
alcătuiască o familie, să se
iubească, să se ajute reci-
proc, să dea naștere la
prunci, să-i crească, să-i
educe, să nu lase făclia
vieții să se stingă pe
pământ. Este cea mai
veche instituție de pe fața
pământului, cu continuitate
neîntreruptă. Din Familie au
răsărit miliarde și miliarde
de oameni, care au populat
pământul; din Familie au
răsărit oamenii de știință și
de artă, conducătorii

luminați ai popoarelor,
muncitorii, țăranii, negus-
torii, navigatorii, toate cate-
goriile sociale. Din Familie
au răsărit copiii, aceste flori
ale lumii, care au dus mai
departe viața și valorile ei.
Din Familia românească au
răsărit milioanele de români,
care au plămădit conștiința
românească cu jertfa vieții
lor. Din Familia românească

au răsărit bravii luptători
români de la Posada, de la
Rovine, de la Călugăreni,
de la Războieni, de la Baia,
de la Codrii Cosminului, de
la Plevna, de la Rahova, de
la Mărășești, Mărăști, Oituz
și din alte locuri de sfântă
aducere aminte. 

Din Familia
Românească au răsărit scri-
itorii, poeții, pictorii, muzi-
cienii, sculptorii, inventatorii,
oamenii de știință și de artă,
tehnicienii cu înaltă califi-
care, muncitorii și țăranii. 

Din Familia
românească au răsărit sfinții
români, ocrotitori ai țării și ai
neamului românesc. Familia
Românească a asigurat
căldura căminului părintesc
pentru toți românii risipiți în
lumea întreagă. Familia
românească, alături 
de Biserica Românească,
Ortodoxă, au fost stâlpii de
rezistență și de identitate ai
Neamului Românesc la
vreme de restriște și de bu-
curie, la vreme de grele
încercări.

Și tocmai Familia
Românească vor s-o
distrugă! Aceasta mai
rămăsese nesurpată!

●



4 Tichia de politician

O carte care repune în drepturi O carte care repune în drepturi 
națiunea și Europa națiunilor națiunea și Europa națiunilor 

Corneliu

Vlad

O O carte cu titlul
„Naționalismul și Europa
națiunilor” i-ar fi șocat pe
unii până mai de curând sau
poate nici n-ar fi apărut. Și
nu numai în România, ci în
mai toate statele membre
sau aspirante la U.E. Nici
coperta, concepută în culo-
rile Europei Unite, n-ar fi
scutit-o de oprobiu.
Naționalismul, oridecâte ori
apărea în retorică publică a
zilei, trebuia obligatoriu pe-
nalizat, adică însoțit
neapărat de un epitet care
să-l incrimineze.

Și iată că o aseme-
nea carte apare acum, în
2018, sub semnătură
inflăcăratului militant și es-
eist proeuropean și patriot
român generalul Mircea
Chelaru, iar această carte
și-ar merita pe deplin
audiența, atenția și interesul
ce i se cuvin. De ce? Înainte
de toate, pentru că mesajul
ei este în spiritul epocii care
se deschide acum în lume.

Este pe creastă de val a
unui curent planetar în
vizibilă creștere. O epoca nu
a aționalismului/naționalului
exclusivist, absolutizant, cu
veleități hegemonice, ci al
mișcării planetare de idei 
și acțiuni în care se
prefigurează tot mai distinct
o confruntare teoretică dar
și în raporturile de forță din-
tre marile centre de putere
ale lumii, la nivel regional
sau sau național, cu extensii
practice până în viață
cotidiană de pretutindeni,
între globalism pe de o
parte și identitate națională,
interes național pe de altă
parte.

Să precizăm: global-
ism nu înseamnă ce este
sau ce ar trebui să fie glob-
alizarea. Globalismul este
strădania de acaparare și
control, de către un
mănunchi de grupuri privile-
giate ale unor puternici ai
zilei care ambiționează să
facă și să desfacă jocurile 
în lume, pentru a-și 
extrage și maximiza con-
tinuu profitul, este 
acțiunea multinaționalelor, a

multiculturaliştilor, a
adepților și promotorilor
așa-zisei corectitudini
politice, a unora dintre
„rezistentii” furioși care de
regulă nu știu ce îi mână și
cine-i mână în lupta, a „oa-
menilor fără umbră” care se
pretind cetățeni ai lumii fără
a fi înainte de toate
aparținătorii propriului
popor, ai propriei națiuni.
Globalizarea este însă pro-
cesul global în care, prin
știință și tehnolgie tot mai
performanțe, a intrat soci-
etatea contemporană inter-
dependente crescânde. Un
proces mondial la toate
nivelurile societății umane și
care este de neoprit, ireme-
diabil și ireversibil.

Toate acestea parcă
le mai știam. Dar – și aici
vine întrebarea, ca o
ghilotină, a autorului cărții –
dacă este așa, dacă glob-
alizarea și integrarea sunt
oricum de nestăvilit și au
toate șansele de a se ex-
tinde și consolida, de ce
atâta înverșunare în a dis-
credita și lichidă națiunea,
statul, suveranitatea, senti-

mental patriotic, întrucât și
ele își vor urma, în mod cert,
în ciuda tuturor atacurilor și
diversiunilor, parcursul im-
placabil început cu secole și
milenii în urmă? Aici este
marea enigmă, de lămurirea
ei depinde pe ce cale se va
îndrepta omenirea de azi și
de mâine. Un prim răspuns,
parțial dar care deschide o
poartă, o da, chiar în aceste
paginii, istoricul și politologul
ceh Miroslav Hroch, care
observă: „când societatea
eșuează, națiunea apare
drept ultima garanție”, une-
ori „colacul de salvare”. Este
recursul ultim al societăților
și lumii în perioade de de-
zorientare și criză. Dovadă
– instalarea președintelui
Trump, Brexitul, „visul
chinez”, renașterea valorilor
naționale și creștine în
Rusia, tot mai multe gu-
verne și forțe politice
influențe național-popu-
lare/populiste în tot mai
multe țări, și nu numai în
Europa, leagănul națiunii
moderne.

Cartea prezintă
Națiunea în toată întinderea

înțelesurilor sale, că un con-
cept amplu ipostaziat, pro-
teic și o realitate emergența
viguroasă. Este o noțiune
activă, dinamică, fertilă, cu
rădăcini adânci în trecut și
proiecții optimist îndreptățite
de viitor. Într-o carte de mai
puțîn de 200 de pagini, au-
torul ei sintetizează marile
mișcări, căutări și frământări
care duc lumea înainte. Se
simte în aceste pagini vui-
etul lumii, dar se și
proiecteza o lumina
puternică asupra unor zone
de clar-obscur ținute în mod
interesat, premeditat, în am-
biguitate și confuzie. O carte
lămuritoare, dar și incitantă,
provocatoare chiar. O carte
prin care putem înțelege
mai bine lumea prin care
trecem. Și o carte, până la
urmă, optimistă, una care
răspândește speranța.

●

Ţinutul Hotin, Ţinutul Hotin, 
într-un volum de Valentin Tomuleţîntr-un volum de Valentin Tomuleţ

Galina 

Martea

DDe la bun început
este vorba de o lucrare
monumentală, o lucrare
dedicată în exclusivitate
poporului român din
Basarabia, poporului
moldovean care, în timp, a
cunoscut ce este sentimen-
tul de inferioritate și
conținutul de politică dis-
criminatorie față de propriile
valori naționale. 

La respectiva temă
atât de dureroasă pentru
meleagul basarabean, neo-
bositul și talentatul scriitor/
cercetător Valentin Tomuleț
(doctor habilitat în istorie,
profesor universitar, savant,
scriitor și istoric literar, sef al
Departamentului Istoria
Românilor, Universală şi
Arheologie, Facultatea de
Istorie şi Psihologie, decan
al Facultăţii de Arte Fru-
moase, Universitatea de
Stat din Moldova) vine și de
această dată cu opinii și ar-
gumente de o valoare
inegalabilă ce sunt relatate
în monografia „ŢINUTUL
HOTIN în surse statistice
ruseşti din prima jumătate a
secolului al XIX-lea”,
publicată recent la Editura
Lexon-Prim, Chișinău, cu un
cuprins de 1056 pagini.
Ținem să menționăm că lu-
crarea în cauză a fost
recomandată și aprobată

spre publicare de către De-
partamentul Istoria
Românilor Universală și
Arheologie şi Secţia Istorie
Modernă, Institutul de Isto-
rie al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei; Consiliul Ştiinţific
al Facultăţii de Istorie şi Filo-
zofie şi Consiliul Ştiinţific al
Institutului de Istorie al
Academiei de Ştiinţe a
Moldovei; iar Comisia de
selecţie pentru editarea
cărţii naţionale a fost
prezentă cu contribuţia Min-
isterului Culturii din
Moldova. În același timp,
vom specifica că recenzenții
lucrării sunt: Demir Dragnev
– doctor habilitat, profesor
universitar, membru core-
spondent al AŞM; Pavel
Cocârlă – doctor habilitat,
profesor universitar; Ion
Eremia – doctor habilitat,
profesor universitar; Ion Gu-
menâi – doctor habilitat,
conferenţiar universitar;
Constantin Ungureanu –
doctor în istorie,
conferenţiar cercetător; An-
drei Emilciuc – doctor în is-
torie, cercetător ştiinţific
superior.

Un lucru colosal de
mare în realizarea unei
asemenea opere științifice,
dar și unei asemenea
opere literare. Însă, în
pofida efortului depus, cel
mai important este că au-
torul cărții a avut curajul,
voința și capacitatea
intelectuală de a istorisi și a

scoate la suprafață lucruri
noi-adevărate din trecut
(acestea fiind ascunse prin
diverse arhive din mai multe
ţări), care multe dintre ele
nu au fost cunoscute până
în prezent. 

Astfel, Valentin
Tomuleț dedică această
monografie poporului
moldovean, poporului
român din Basarabia și, nu
în ultimul timp, cu o notă
aparte, concetățeanului din
regiunea Tabani, localitate
unde este născut autorul
(15 septembrie 1952, co-
muna Tabani, județul
Briceni, Basarabia). Totul
este realizat în scopul ca
omul acestui ținut, în cele
din urmă, să-și cunoască
trecutul istoric care a fost
plin de umilință și trădare,
astfel Domnia Sa zicând:
„publicând această lucrare,
ne-am gândit în primul rând
la cititorul simplu, dornic de
a cunoaște istoria locală –
elevul, studentul, profesorul,
cetățeanul, în particular cel
din mediul rural, care este
interesat să aibă un răspuns
neîntârziat și lămurit la
diferite chestiuni legate de
istoria localității în care s-a
născut și locuiește, răspuns
pe care nu-l poți obține
decât din lucrări speciale,
dar pe care, cu regret, nu le
are la îndemână, nu le
cunoaște și nici nu le poate
găsi…”; în continuare au-
torul menționând „despre

politica de rusificare și
deznaționalizare promovată
în Basarabia prin impunerea
valorilor naționale și spiri-
tuale ruse, străine, în detri-
mentul celor autohtone”.

Evident, descrieri
emoționante cu caracter is-
toric, dar destul de reale
care s-au petrecut pe terito-
riul Basarabiei în perioada
dominației țariste, astfel fiind
pusă la îndemâna cititorului
o întreagă gamă de eveni-
mente ce au marcat
existența unui popor în
condiții de colonizare (unde
după anexarea în 1812 a
Basarabiei la Imperiul Rus,
administrația imperială rusă
colonizează provincia nou-
anexată cu ruși, ucraineni,
bulgari, găgăuzi, germani,
elvețieni, evrei etc. 

Ca rezultat, fiind
schimbată structura etnică a
populației din Basarabia),
depistate din surse statistice
inedite cu referire la
localitățile din fostul județ
Hotin la sfârșitul secolului al
XVIII-lea – prima jumătate a
secolului al XIX-lea, toate
fiind preluate din 
arhivele Republicii Moldova,
Federației Ruse și Ucrainei.
Este necesar de menționat
că autorul în această lu-
crare, cu o iscusință aparte,
reușeste să expună într-un
mod destul de vizibil și,
totodată, să pună în valoare
caracterul basarabeanului
care, după zeci și sute de

ani de ocupație de marile
imperii din diferite perioade
ale timpului, încă mai
dorește să mențină în viață
tradițiile și limba strămoșilor
noștri – limba română, iar în
contextul dat, poporul
basarabean este obligat și
trebuie să-și cunoască
neapărat istoria neamului,
cu precădere și din zona de
nord a Basarabiei (astăzi, în
componența Republicii
Moldova şi Ucrainei), pre-
cum și din alte regiuni pier-
dute în urma actelor
abuzive și ilegale, astfel fi-
indu-i pusă pentru lecturare
lucrarea susmenționată.

●



Ghimpele Națiunii

„Inutil” (pentru noi) doar dacă nu vom fi acolo...„Inutil” (pentru noi) doar dacă nu vom fi acolo...

Cezar Adonis

Mihalache

UUite cum de ne-a
cuprins taman acum „patrio-
tismul” financiar! Grija de
banii pe care, altminteri,
oricum i-ar cheltui
guvernanții pe lucruri cu
adevărat inutile. Or, chiar ne-
am „luminat” singuri de câte
lucruri „minunate” s-ar putea
face dacă nu s-ar face refer-
endumul sau am fost
„luminați”?! Cum, vai, câte s-
ar mai fi făcut de nu se orga-
niza referendumul ăsta, nu?!
Și nici un alt exercițiu demo-
cratic la care țara să fie
chemată să răspundă
gândind spre viitor. Spitale,
școli, drumuri... S-ar vărui
țara din prispă în tavan cu
banii ăștia, nu?! Că așa ne-
au intoxicat feluriții denigra-
tori și venetici cu egării lăsați
în fund.

Acum ne-am trezit că
referendumul reprezintă un
exercițiu democratic prea
scump! Și nu merită să
irosim banii! Am fost brusc
„luminați”, de alții, că e prea
scump pentru noi... Și nu tre-
buie să irosim banii. Să
lăsăm lucrurile așa cum sunt,
eventual să decidă alde
guvernanți să folosească
banii la altceva. La ceva de-
spre care noi să nu avem
habar, căci, nu?!, așa ne-am
obișnuit noi ca turmă...

Dar să stăm să
judecăm! Nu cumva ne-au
fost luați bani în măsură în-
miit mai mare decât costurile

legate de acest referendum,
pentru felurite proiecte de
fezabilitate, ba chiar și lucrări
care s-au năruit, fie la pro-
priu, fie îngropate în inutili-
tate, de la șosele alunecate,
viaducte greșit proiectate, la
telescaune peste nimic către
nimic? Or, atunci nu (ne-)am
clamat bruscul „patriotism” fi-
nanciar.

Referendumul pentru
redefinirea noțiunii de fami-
lie, ca exercițiu democratic,
nu poate fi niciodată prea
scump. Iar democrația, dacă
a ajuns să ne coste mai mult
prin aceste referendumuri,
este strict din vina noastră.
Pentru că nu am păzit valo-
rile fundamentale și am per-
mis insinuarea unor
scârbavnice apucături până
în coasta ființei noastre.

Este adevărat... Ref-
erendumul s-ar putea dovedi
inutil la un moment dat. Dar
nu acum! Ci doar în eventu-
alitatea în care de rezultatul
său, favorabil redefinirii
noțiunii de familie în Legea
supremă, nu s-ar ține cont.
Așa cum s-a mai întâmplat.
Pentru că dacă „Da”-ul va fi
majoritar, am putea avea
surpriza (sau nu) să nu
vedem și aplicarea concretă
a definiției în Constituție. În
schimb, dacă rezultatul va fi
negativ, prin absența
noastră, a celor majoritari
parte familiei tradiționale,
vom avea parte de infla-
marea în pretenții a unei
minorități care s-a așezat, de
la plaga socială a „sodomei”
scârbavnice, peste soci-

etatea noastră.
Referendumul este

necesar. Iar prezența
noastră la urne se impune
negreșit! Pentru că, nu
numai un rezultat favorabil
nouă, al familiei tradiționale,
ar conta; ci, mai ales, posi-
bilitatea unui succes al
LGBT-iștilor prin absența
noastră... Moment în care
această minoritate va ex-
ploda în pretenții. Moment în
care punctele de insinuare
pe care le-au sădit prin struc-
turile societății vor deveni
brazde de izvorâre a unor
buruieni otrăvite.

Și trebuie să
conștientizăm faptul că nu
avem suficientă forță de a
negocia și tempera
pretențiile unei minorități.
Căci, de fiecare dată,
minoritățile, de orice fel ar fi
fost ele, au ajuns să ne
impună. Să ne umilească
pentru a ne supune... Și
atunci, măcar pentru a evita
orizontul sodomic pe care l-
am putea colora chiar noi,
prin absenteism, în culorile
curcubeului LGBT ar trebui
să ne gândim să rupem un
strop din timpul nostru pen-
tru a merge la Referendum.

Ne temem că PSD
se va încărca populist-elec-
toral din acest exercițiu? Din-
colo de intoxicația penibilă,
măcar pentru faptul că
primele alegeri sunt suficient
de îndepărtate pentru a nu
beneficia de suflul acestui
val electoral (eventual pop-
ulist), avem oricum la
dispoziție mecanismul prin

care să realiniem PSD-ul:
prezența noastră la alegerile
ce vor urma. Sigur, ar mai fi
și temerea ca revizuirea
Constituției pentru introduc-
erea cerinței poporului să nu
fie speculată ulterior de
Adunarea constituantă pen-
tru a revizui și alte puncte din
Legea supremă. Dar suntem
aici pentru a veghea, nu?!...

Suntem aproape de
un punct de apogeu al
Națiunii noastre. Acceptăm
disoluția ca neam sau luptăm
până la ultima picătură pen-
tru fiecare prunc, pentru
fiecare lăstar al viitorului? Și
nu trebuie să ne amăgim.
Suntem sub un asalt menit
să ne distrugă ca Națiunea.
Trăim un holocaust în care
armele sunt ținute de crimi-
nali de pace, cu mănuși și
zâmbete electorale.

Un sfert din țară a
fost trimisă în exod. Iar dra-
matic este că, și dacă am
reuși să o înturnăm spre
casă, se vor întoarce niște
oameni, nu doar îmbătrâniți
la rândul lor de vremuri, ci și
cu entuziasmul risipit. Și, mai
ales, ducând pe umeri po-
vara umilințelor trăite printre
străini. Și nu știm dacă vor
mai avea puterea să ridice
fruntea...

Avem o și mai mare
parte a populației rămase
aici, îmbolnăvită... La pro-
priu. Experimentele cu „e”-
uri, fertilizatori, otrăvuri
băgate de-a dreptul direct în
pâinea și sarea noastră,
s u p r a î n c ă r c a r e a
electromagnetică din cap-

canele de experimentare cu
rețele wi-fi și wireless „de
mare viteză”, toate ne-au
transformat într-un popor ex-
trem de bolnav. Atât de bol-
nav că spitale au ajuns
adevărate săli de așteptare.
Spre nicăieri.

Or, prin acest Refer-
endum măcar putem să ne
mai protejăm parte din sin-
gura sevă care ne mai dă un
minim izvor de speranță.

Și da! Referendumul
este despre copii noștri. Este
despre familiile noastre! Este
despre viitorul nostru!

Să mergem dară la
urne pentru a nu scrie prin
absenteismul nostru o altă
pagină din opisul de dis-
trugere al unui neam! Și nu
plecați urechea la viermii
care încearcă ne convingă
că ar fi „un exercițiu demo-
cratic inutil”! Nici măcar nu
trebuie să-l gândim ca „un
exercițiu” (prea multe în ul-
timii 30 de ani ne-au fost im-
puse ca experimente, teste
și exerciții!). Ci o acțiune
necesară pe care trebuie să
o vedem ca o ușă spre
reîncărcarea noastră cu en-
tuziasm, cu dreptul de a
pune întrebări, de a cere
socoteală și de a ne decide
singuri viitorul.

●

Exodul durerii sau România de dincolo de granițeExodul durerii sau România de dincolo de granițe

Andreea 

Arsene

PPentru că sistemul
politico-social, criminal, a avut
grijă să scindeze românitatea
în mai multe segmente
preferențiale, conform intere-
selor anti-cetățenești, la ora
actuală se vorbește tot mai
mult despre o Românie aflată
peste graniță. Așadar, românii
plecați în afară la muncă au
ajuns să fie etichetați cu di-
verse apelative injurioase ca
și când nu și-ar mai merita
apartenența la patria mamă,
deși ei au ales, din motivații
de natură finaciară, calea
către o viață mai bună. Poate
fi acest aspect condamnabil?
Oficial în estimări, aproximativ
cinci milioane de români
figurează ca emigranți munci-
tori stabiliți temporar în statele
occidentale europene și nu
numai. O cifră colosală dacă
este să ne raportăm la
numărul total al populației
țării.

Și, totuși, de ce au
plecat și de ce încă mai
pleacă în cumplitul exod? O fi
vreun moft de-a lor sau ce?
Dacă este să ne gândim, mulți
dintre cei care aleg să emi-
greze sunt în majoritate tineri,

absolvenții de studii medii sau
superioare, care doresc să
presteze o muncă degradantă
în schimbul unei sume de
bani care le asigură un trai de-
cent. Tocmai lipsa perspec-
tivelor de viitor într-o țară
aflată la periferia lumii civi-
lizate îi motivează pe acești
tineri să caute o viață mai
bună peste granițe. Consider
că niciun român nu și-ar dori
plecarea din țară, atât timp cât
factorul financiar nu ar juca un
rol primordial în clădirea unui
viitor cât de cât decent,
asumat cu anumite riscuri și
compromisuri.

Viața românului aflat
la muncă în afară nu este toc-
mai roz însă motivația princi-
pal este mai presus de orice
inconveniente, cunoscute ca
efecte negative ale plecării în
masă: familii dezbinate, lipsa
forței de muncă, scăderea
natalității, imaginea negativă a
țării pe plan extern datorată
infractorilor, dar pe lângă
aceste aspecte neplăcute tre-
buie scoasă în evidență și
partea bună a lucrurilor. Cum
mai toate sectoarele produc-
tive interne au fost falimentate
iar locurile de muncă din țară
sunt puține și prost plătite, se
tot trâmbițează în presă că
România duce lipsă de forță

de muncă, lipsind din calcule
un million de muncitori… dar,
logic socotind, cu ceilalți încă
patru milioane de români ce s-
ar mai fi întâmplat dacă
alegeau să rămână în țară?
Statul ar fi continuat să împru-
mute bani de la bănci cu
dobândă mare  ca să le asig-
ure salariile mizere, iar
nemulțumirile acestora ar fi
ajuns la cote maxime, cul-
minând cu greve și proteste
violente la ordinea zilei.

Plecarea peste
graniță a acestor nefericiți ai
sorții a venit ca o mană
cerească pentru clica politică
mafiotă care speculează
fenomenul emigrării în avan-
taj propriu. Anual intră în țară
sume de zeci de miliarde de
euro trimise de românii aflați
la muncă peste hotare… și,
ce e drept, acești bani merg în
sistemul privat, însă, cum ma-
joritatea angajaților din țară
muncesc în circuitul  privat,
acești bani proveniți din ex-
tern îi ajută foarte mult. Și ast-
fel, datorită celor plecați și cei
din țară trag foloase, numai că
puțini dintre ei au demnitatea
s-o recunoască. Fără niciun
dubiu, unul dintre factorii sta-
bilizatori ai economiei 
l-a reprezentat contribuția
substanțială  prin remitere

valutară  a românilor din dias-
pora  pe parcursul anilor de la
aderarea țării în U.E.

Cât despre protestul
organizat de diaspora din data
de 10 august, s-a preconizat
să fie un miting îndreptat îm-
potriva întregii clase politice,
însă, din păcate, presa
părtinitoare și aservită  uneia
sau alteia dintre taberele
politice adverse a distorsionat
adevărul. Mai mult decât atât,
au fost infiltrate anumite
entități asociate și spon-
sorizate de organizațiile Soroș
din teritoriu pentru a deturna
acțiunea în favoarea grupului
militant civist numit REZIST.
Frecvența articolelor scrise pe
Facebook și a unor știri tele-
vizate sugerează ideea unei
lovituri de stat, o diversiune
vehiculată de tabăra PSD,
care emite ipoteza unei
încercări de preluare a întregii
puteri de către Opoziție.
Violența cu care s-au manife-
stat jandarmii împotriva
protestatarilor pașnici denotă
caracterul reminiscient comu-
nist al clasei politice care își
dresează câinii de pază să
reacționeze cu o cruzime
specifică doar naturii lor. În
acest context se explică aver-
siunea politicienilor  împotriva
românilor aflați peste granițe,

deoarece aceștia au luat con-
tact cu o lume civilizată și își
doresc o schimbare majoră în
țara lor.

Așa că, domnilor
politicieni și susținători ai
acestora, cei care îi numiți pe
românii din afară hoți,
cerșetori, spălători de fun-
duri… generalizând partea
negativă, luați aminte că
acești oropsiți ai exodului au
infinit mai multă demnitate și
onoare decât domniile voastre
care v-ați instalat în fotoliile
Puterii datorită compromisului
murdar, al trădării și al intere-
selor meschine. Luați aminte,
domnilor fățarnici! Românii
care îngrijesc bătrânii prin
Italia, cei care  muncesc prin
ferme sau ceilalți care
prestează alte feluri de munci,
aparent refuzabile, dar onora-
bile, merită respectați și
apreciați pentru efortul lor de
a trimite bani într-o țară
falimentară care nu produce
nimic decât pagube
cetățenilor. Nu le mai imputați
vina de a fi ales calea
străinătății în detrimentul unei
vieți austere trăită în țara
natală care nu le oferă nimic,
din cauza nepăsării și a
ignoranței voastre față de pro-
prii voștri cetățeni!…
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