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„De cele mai multe ori un om
are mai multe caractere: unul

pe care-l crede el, altul pe care
i-l dă publicul şi un al treilea pe
care nici unul, nici altul nu-l pot
desluşi niciodată, şi care e cel

adevărat” - �. Iorga

Informație, opinie și atitudine publicistică

Pe „Henri”, l-am prins! Cine prinde
frunza unei diplomaţii în vânt?

Cezar A. Mihalache

AAr trebui să fim mândri!
După o perioadă de-a dreptul
penibilă pe plan diplomatic, în
sfârşit trăim şi noi o măruntă
clipă de glorie. E drept, ea nu
ni se datorează nouă, „pros-
timii”L Nici preşedintelui Re-
publici, nici ministrului de
externe, ci, paradoxal, pre-
mierului Emil Boc! După ani şi
ani în care faptele cârmacilor
noştri în plan diplomatic au pro-
dus iritare şi dezgust, acum
putem spune că, într-adevăr,
am avut şi noi momentul nostru
de împlinire. Sincer şi nere-
gizat. Un moment pe care, zic
gurile rele şi nespălate ale di-
verşilor „naomi” de Dâmboviţa,
ar fi trebuit să-l savurăm tandru,
ca pe un nesperat „croissant”
servit la ceas de seară în par-
cul Operei. Gloria, de sens
masculin de astă dată!, a fost
însă efemerăL Si totuşi, mer-
itul lui Emil Boc nu poate fi
negat, premierul reuşind, după
demonstraţiile de cosaş, ma-
nipulator de buldozere, cioplitor
cu barda, reporter de televiz-
iune şi câte şi mai câte, să ne
facă şi dovada priceperii lui ca
gardă de corp. Si nu e lucru de
colea, micul nostru premier
reuşind să-l prindă din brusca
stare de colaps, într-un reflex
remarcabil, exersat pesemne
pe coridoarele Cotrocenilor, pe
ditamai muntele de om, am-
basadorul Franţei la Bucureşti.

Ba, cu multă delicateţe.
Astfel, în vreme ce

opoziţia, prezentă şi ea la
eveniment prin „Mihaela,
dragostea mea!”, privea lipsită
de reacţie şi incapabilă de a pri-
cepe (aidoma rolului pe care îl
joacă de câţiva ani încoace)
factorii premergători leşinului
excelenţei sale, puterea, prin
micul nostru premier, îşi sufleca
deja mânecile pentru a-l prinde

într-un reflex extraordinar pe
ambasadorul prins în mean-
drele unei nefericte conjuncturi
caniculare. Acum, nu este prea
clar dacă excelenţa sa a leşinat
de-a dreptul ori, având în
vedere susţinerile sale pentru
colectivităţile „altfel”, a vrut de
fapt să testeze îndemânarea
premierului nostru. Fapt care
nici nu mai contează. Important
este că, după atâţia ani în care
am fost puşi la zid pentru
chestiunile ţigăneşti de pe
malurile Senei ori am fost „at-
inşi” pe nedrept de entorsele şi
crosele diplomatice mai mult
sau mai puţin subtile, în sfârşit
ne-am ales şi noi cu o apreciere
francofonă. Nu, nu ni s-a trans-

mis că am redevenit micii
parizienii ai suratei mai mari! Si
nici nu am recâştigat locul în
inima rece a diplomaţiei
franceze deţinut pe vremea
revoluţiei noastre. Nici măcar
nu am reuşit să producem o re-
vizuire a atitudinii ostile a
preşedintelui lor faţă de preşed-
intele nostru. Am aflat, însă,
lucru emoţonat de altfel dacă
aprecierea ar fi venit din partea
unei eventuale „doamne am-
basador” Bucureşti, că pre-
mierul nostru este „un tip
şarmant”. Lăsând la o parte
orice fel de răutăţi, este evident
că nu trebuie să trecem de
acest moment fără a-l înscrie în
cartea marilor „succesuri” por-
tocalii. Si chiar dacă nu ne-au
fost apreciate, ca modele
demne de urmat, cruntele mă-
suri economice aplicate pentru
evitarea crizei economice în
forma ei abominabilă (v-aţi
prins, asta e un cuvânt care

place la nebunie francezilor!),
chiar dacă nu am fost bătuţi pe
umăr pentru cruntele măsuri
sociale din care Europa ar tre-
bui să-şi tragă norma de max-
imă exigenţă pentru a nu
produce colapsuri social-
umane la nivelul propriilor naţi-
uni, chiar dacă nu am fost
lăudaţi în Consiliul Europei pen-
tru sacrificiul impus poporului
nerevoluţionar, tăcut, amorf şi
aproape anesteziat, în numele
unei inutile, la acel moment,
măsuri anti-criză, totuşi laudele
„şarmamte” îşi au farmecul lor
francofon. Din păcate, ele nu
schimbă realitateaL Guver-
nanţii noştri ne fac să fim mân-
dri doar într-un singur fel.
Accidental. Eventual din pos-
tura de „bodyguarzi”! Iar de la
Ion Iliescu care dădea mâna,
zâmbind nătâng, cu gărzile de
corp ale preşedinţilor de state,
la premierul care se dovedeşte
el însuşi o gardă de corp
destoinică, distanţa nici nu este
m a r e .

De aceea, pentru a în-
registra noi reuşite pe plan
diplomatic, se impune ca
miniştri Bakonschi, Boc, Igaş
sau Funeriu să se manifeste
mai abitir pe lângă clădirile
diplomaţilor străini pentru a-i
prinde, ca nişte adevăraţi
bodyguarzi ce sunt (cu mult
înainte de a fi politicieni), pe ex-
celenţele lor leşinate pe me-
leagurile noastre de căldură,
uimire sau, pur şi simplu,
groază. Poate chiar şi „min-
istăreasa” Elena Udrea şi-ar
putea dovedi în acest fel utli-
tatea, prinzând ceva mai mult
decât „frunzele” de sute de mii
de euroL

●

Criza învăţământului
românesc

Traian Bădulescu
Șuteanu

ÎÎn România de ieri se
vorbea de performanţă, de
tradiţie în performanţă. În
România de azi se vorbeşte
de performanţă fără acoperire,
de demagogie, de imbecili cu
diplomă, de industrie de
capete pătratre şi se ridică la
rangul de valoare naţională
plagiatul şi “lustrul fără bază”.
Se vorbeşte astăzi la nivel
înalt de criză de valori, dar şi
de incompetenţa profesorilor,
argument ce justifică mizeria
salarială şi denigrarea profe-
sională a cestora. Dar cei ce
denigrează educaţia şi întregul

sistem de învăţământ nu se
sfiesc să pomenească în lungi
discursuri demagogice, cu
pretinsă naivitate, pentru a nu
spune mai mult, de valori, de
identitate, de deschidere şi
transparenţă. Demagogi ce-şi
trâmbiţează competenţele
deşi au fost formaţi, în mod
paradoxal în şcolile româneşti
Și nu pot să nu mă întreb cum
să fie considerat prioritar în-
văţământul într-o ţară în care
preşedintele ridică la rangul de
valoare rezultatele sale
mediocre, deci propria lipsă de
performantă? Oare ce durată
ar avea o conferinţă de presă
avându-i ca invitaţi pe Spiru
Haret, actualul Ministru al Ed-
ucaţiei şi Traian Băsescu?

Câţi români ştiu că a
treia generaţie de beneficiari ai
Bursei Speciale « Guvernul
României » a revenit în ţară cu

intenţia declarată de a lansa
programe de dezvoltare în di-
verse domenii ale adminis-
traţiei publice româneşti? Deşi
conform contractului semnat
de către fiecare beneficiar, cei
întorşi în ţară ar trebui să dev-
ină manageri publici, urmând
să fie repartizaţi pe funcţii de
conducere în administraţia
publică românească pentru a
acţiona ca agenţi ai schimbării,
o nouă generaţie de tineri en-
tuziaşti vine să îngroaşe rân-
durile celor ce aşteaptă
recunoştere, debusolaţi şi de-
motivaţi. Pe de o parte cei
aflaţi încă la studii, la univer-
sităţi de prestigiu, sunt prinşi
între presiunea de a fi perfor-
manţi şi cea de a face faţă lip-
surilor materiale, datorate unei
proaste gestionari a banilor de
către MECT. Pe de alta parte,
cei întorşi în ţară încearcă să
identifice Guvernul care i-a re-
crutat şi selectat, Guvernul ac-
tual parând surd la nevoile pe
care specialişti din aparatul
său le-au identificat în mo-
mentul lansării acestui pro-
gram, fiind totodată mut cand i
se cer justificări ale tergiver-
sării îndeplinirii obligaţiilor sale
contractuale. Cum poate fi cal-
ificat un Guvern ce nu oferă
nici o şansa unui beneficiar al
bursei sale, transformându-l în
şomer de lux pe durată nede-
terminată, dar pe care instituţii
din Belgia îl recrutează într-o
lună ? Câtă încredere să avem
într-un Guvern care se dezice
de propriile responsabilităţi,
risipindu-şi resursele finan-
ciare şi umane şi totodată
declamând cu infatuare reduc-
erea exodului de materie
cenuşie peste hotare ? Soluţii
există , există şi oameni care
le pot pune în practică, dar
sunt şi interese politice PRO-
corupţie, PROhaos şi PROde-
valorizare a imaginii
românului. ●

Daniel Mureșan

GGrigore Moisil constata că „Ex-
plozibilul cel mai puternic nu este tolu-
enul, nici bomba atomică , ci ideea
omenească“. Ne vin în minte atâtea fa-
natisme rasiale , religioase, regimuri
politice criminale. (Unele ideologii
conţineau şi multe idei democratice,
perspective valoroase, alăturate silnici-
ilor, omorurilor la care ideile îşi vedeau
de lumea lor). Ideea este explozibilul
cel mai puternic fiindcă EA a făcut
saltul la înţelegerea propriilor forţe, a
propriilor limite. Optsprezece ani a stat
Aristotel la picioarele lui Platon . Pe
cine nu fascinează această aplicaţie a
celor mai mari filosofi ai antichităţii. Di-
alogurile lor fac parte dintre începuturile
desemnării a ceea ce este mai impor-

tant. Pentru Platon IDEEA, CUVIN-
TELE aveau realitate primordială,
lumea materială era de ordin secundar,
era hotărâtă de prima, era umbra lumii
ideilor, îi dovedea existenţa.

Aristotel socotea cuvintele,
ideile, simple nume date lumii lucrurilor,
realităţii materiale, iar acestea din urmă
sunt chiar lumea de prim rang, fără de
care n-ar exista cuvintele, ideile ce o
exprimă. Această demarcaţie, atât de
cunoscută, poate fi considerată şi un
început filosofic demn de spiritualitatea
noastră, de LUMEA IDEILOR.

Ideile şi materia au fost cerc-
etate separat, dar şi cu nesfârşitele lor
întrepătrunderi. Dar, avem oare cu ade-
vărat convingeri ? Cele mai multe re-
flecţii sunt doar păreri. E firesc , doar
suntem bombardaţi de păreri, de creaţii
ce răspund unor criterii ale înnoirii, ale

ţinerii pasului cu moda, cu neînţelese
idealuri încorsetate în forme parcimo-
nioase. Ce le justifică? Pasiunea ,
căutarea de lumi noi, libertatea , jude-
cata că omul se află într-o relaţie cu
timpul care i se potriveşte.

E frumos să ne gândim că un
scriitor este ,,un creator de monumente
morale, făcute cu spiritul şi cu mâna“
(George Călinescu). Sirul îndatoririlor
unui creator în domeniile ştiinţei, artei
este pe măsura talentelor sale. Mo-
mentele imorale ale vieţii lui se trans-
mit, cel puţin cu aceeaşi intensitate cu
care opera le transmite pe cele morale.
Bineînţeles, viaţa nu-i infirmă opera.,
însă caracterul celor mari, mai mari îşi
cere dreptul la destăinuire.

De atâtea ori prea se întâlnesc
ficţiunile, schimbările vin pentru a păs-
tra dreptul de semnătură, sunt percep-

tibile, imitaţia nu se poate ascunde, e
constrânsă de unealta sărăciei .
Pastişa jigneşte inteligenţa celorlalţi.
Există o circumstanţă atenuantă :
raţionamentul prin analogie.

Nici cele mai căutate imagini,
metafore, stiluri nu pot în asociere cu
imaturitatea înţelesului, nesocotirea
adevărurilor, nici pentru două clipe, să
oprească o altă inteligenţă. Dacă o fac
, întrebaţi-vă de ce ? Oamenii nu con-
simt la minciunile în care mulţi politi-
cieni îşi îmbracă calculele cu privire la
putere. Ei nu au nevoie de idealizarea
vieţii şi nici de imagini catastrofice. Daţi
vă rugăm , pe cât posibil, certitudini.

Ideile noastre cuprind atâtea
istorii, credinţe, inteligenţe pe cât de
multe sunt splendorile şi mizeriile lumii.

Au şi dreptul de a fi numite
după chipul lorL

Ideile noastre
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Națiunea și grupurile etniceNațiunea și grupurile etnice
- istorie, cultură și tradiții diferite -- istorie, cultură și tradiții diferite -

Maria Cobianu - Băcanu

GGrupurile de oameni cu is-
torii de viaţă şi culturale diferite, cu
puternice legături în interiorul
grupului şi cu strategii elaborate în
raporturile cu cei din afara lui sunt
grupurile etnice. Ele pot fi ma-
joritare şi în acest caz formează
naţiunile sau minoritare şi atunci
se numesc minorităţi naţionale.

Ca minorităţi naţionale
sunt obiect al legislaţiei naţionale
şi internaţionale în care se stip-
ulează drepturile de care trebuie
să se bucure pentru a-şi păstra
trăsăturile etnice şi culturale defin-
itorii. Grupul etnic majoritar dintr-o
societate constituie naţiunea. Ea

(naţiunea) se deosebeşte de
grupul etnic minoritar prin aceea
că ea dă numele societăţii,
poporului acesteia. De pildă, în
ţara noastră, grupul etnic majoritar
sunt românii care au o pondere de
89,5% din populaţia ţării după Re-
censământul populaţiei din 2002,
pe când celelalte 21 grupuri etnice
sau minorităţi naţionale constituie
10,5%. În consecinţă, numele ţării

„România” şi al naţiunii – „Naţi-
unea română” izvorăsc din pon-
derea şi calitatea etno-culturală a
tuturor cetățenilor români.

În cele ce urmează, ne
referim la principalele trăsături ale
grupului etnic. Este un grup uman
coeziv, cu puternice legături de
sânge, cu o istorie şi cultură co-
mune, care îşi făureşte un mod de
viaţă propriu, distinct de al altora,
trăieşte, munceşte pe acelaşi teri-
toriu, vorbeşte aceeaşi limbă, are
conştiinţa apartenenţei la acel
grup. Considerând componenta
biologică un dat relativ imuabil,
fizionomia lui etnică este o creaţie,
un produs social, rezultat al
fenomenelor şi proceselor la care
a participat şi care l-au marcat în
structura sa de personalitate. Et-
nicul este totalitatea socialului pe
care îl întruchipează o populaţie la

un moment dat, îl defineşte în sub-
stanţa sa cea mai intimă, sinteză
a continuităţii şi discontinuităţii lui
la nivele evident identitar - istorice.

Grupul etnic se distinge
prin tradiţia culturală comună şi

simţul identităţii ca grup sau sub-
grup în societate. Conştiinţa de
grup etnic adânc inoculată mem-
brilor lui devine una din forţele
cele mai nebănuit de puternice în
acţiunile orientate benefic sau
malefic ale acestuia. Membrii lui
se deosebesc de alţi membri ai
societăţii după anumite caracteris-
tici culturale. Ei au limbă, religie,
istorie, literatură, civilizaţie materi-
ală specifice. Cel mai important
lucru este sentimentul de identi-
tate al membrilor ca grup
tradiţional distinct. Trăsăturile cul-
turale exprimate în limbă, obiceiuri
şi tradiţii, port, mod de viaţă şi stil
de viaţă, cultură scrisă, orală,
trăită sau zidită, folclor, cânt, dans
îi deosebesc fundamental de alte
grupuri. Simţămintele, scala de
valori pe care îşi construiesc con-
cepţia despre lume şi viaţă, de-
spre trecut, prezent şi viitor sunt
indicatori „tari” ai grupului etnic.

Dacă la aceste trăsături
adăugăm elementele culturii ma-
teriale reflectate în obiecte, unelte,
podoabe, mod de construire a
locuinţei, mod de organizare a
gospodăriei, a comunităţii etnice,
atunci imaginea grupului etnic se
întregeşte. Ceea ce este esenţial
este faptul că membrii grupului
etnic se identifică sau se recunosc
în trăsăturile grupului căruia îi
aparţin. În acest fel, identitatea et-
nică este un proces deschis ce se
trăieşte şi se dezvoltă cu fiecare
individ şi cu fiecare generaţie. Ea
reflectă interacţiunea dintre identi-
tatea individului şi a grupului din
care face parte; este, în ultimă in-
stanţă, procesul psiho-individual
prin care se conservă trăsături din
ambele identităţi – individuală şi
de grup – în vederea adaptării
adecvate la condiţiile sociale ale
mediului specific de viaţă.

Când un individ se identi-
fică cu un anumit grup etnic,
aceasta înseamnă că se defineşte
prin trăsăturile acestuia, are ca
model acel grup ale cărui valori,
norme, simboluri le acceptă şi le
interiorizează în propriul compor-
tament şi în conştiinţa de sine. La
acel grup el se raportează pentru

a-şi defini credinţele, atitudinile,
aşteptările sau standardele care îi
orientează comportamentul. Însă
naţiunea este o entitate supe-
rioară grupului etnic. Ea are
atribuţii distinctive la scară soci-
etală, simboluri proprii de care
membrii ei sunt legaţi prin emoţii
şi sentimente puternice, precum
steagul, imnul, sărbătorile
naţionale, recunoscute prin ca-
pacitatea simbolică de
reprezentare a întregii societăţi în
faţa ei însăşi şi în faţa lumii. Cum
s-ar explica, altfel, lacrimile de bu-
curie ale tuturor campionilor
sportivi când se intonează Imnul
Naţional şi se ridică Drapelul ţării
lor decât prin această imensă forţă
simbolică de reprezentare a
poporului lor în faţa altor popoare?
Naţiunea, după Dimitrie Gusti,
este un organism viu, care se
afirmă într-o structură economică
şi sufletească specifică şi se
menţine printr-o organizare
politică şi juridică caracteristică to-
tului. Ea dobândeşte consacrare
politică şi juridică prin statul-naţi-

une sau statul naţiona. Statul
naţional este personificarea ju-
ridică şi politică a naţiunii.

Naţiunea este reprezen-
tată în afara graniţelor de statul
naţional care îi apără graniţele, in-
teresele şi înfăptuirile. Între grupul
etnic şi naţiune este un raport de
la parte la întreg, naţiunea
cuprinzând grupurile etnice ca pe
componente organice ale vieţii so-
ciale, economice şi culturale. Etnia
sau grupul etnic este o realitate cu
atributul perenităţii, dar nicidecum
cu atributul statalităţii pe teritoriul
unui stat naţional unitar şi indiviz-
ibil teritorial. Identitatea etnică stă
la baza identităţii naţionale în sen-
sul că trăsăturile ei fundamentale
se regăsesc şi în definiţia iden-
tităţii naţionale. Deosebirea ma-
joră dintre ele constă în aria
conştiinţei de sine care la grupul
etnic este mai restrânsă numeric,
ca forţă socială sau putere sim-
bolică, pe când la membrii naţiunii
conştiinţa de sine se extinde la în-
treaga comunitate de origine, isto-
rie, cultură, limbă şi religie şi este
susţinută şi cultivată prin instru-
mentele statului naţional.

Identitatea naţională este o
identitate supraordonată căreia i
se subsumează identitatea etnică
ce se poate dezvolta în limitele
statului naţional până la punctul în
care nu lezează identitatea naţion-

ală. Absorbind toate trăsăturile
specifice grupului etnic şi identităţii
etnice, identitatea naţională trece
dincolo de ele, ea vizând o popu-
laţie majoritară, delimitată de un
teritoriu cu frontiere statale, în
cadrul cărora se desfăşoară o
viaţă economică, socială şi cultur-
ală integrată ce poartă specificul
dobândit din istorie de această
populaţie în limbă, obiceiuri, port,
cultură, tradiții, valori, religie.

Identitatea naţională este o
sinteză superioară a trecutului, a
prezentului şi a direcţiilor de
evoluţie viitoare. Ca realitate di-
namică şi complexă, este într-o
strânsă corelaţie cu naţiunea a
cărei traiectorie o acompaniază. O
naţiune strivită striveşte şi afir-
marea deschisă a identităţii
naţionale, după cum o naţiune
liberă, independentă, suverană, în
plină dezvoltare conferă un sur-
plus de mândrie şi demnitatae.

De aceea, proiectele de in-
tegrare europeană, de globalizare
sau de dezvoltare transnaţională
nu pot să treacă cu vederea vec-
torul naţional, pentru că el este
legat de identitatea membrilor
naţiunilor care nu renunţă la pro-
pria lor fiinţă, la propria lor
moştenire, fără să reacţioneze.
Meritoriu de remarcat este faptul
că identitatea europeană nu sem-
nifică renunţarea la identitatea
naţională, ci subsumarea acesteia
unei entităţi superioare prin con-
servare şi dezvoltare. Pentru că
se tinde nu spre o Europă amorfă,
ci spre o Europă unitate în diver-
sitate, unitară şi, totuşi, diferenţi-

ată, în plus, lipsită de
discrepanţele şi ameninţările ce
au planat asupra ei de-a lungul is-
toriei. Ceea ce se urmăreşte este
inocularea în conştiinţa, compor-
tamentul şi modul de viaţă al
cetăţenilor UE valorile care au stat
la baza apariţiei şi dezvoltării ac-
tualei uniuni de state şi anume:
pacea, stabilitatea, securitatea,
prosperitatea economică, compet-
itivitatea, fără de care aceasta nu
ar fi atins actualul nivel de dez-
voltare şi nu ar fi devenit un pol de
atracţie pentru celelalte ţări ale în-
ntregului continent al Europei.

●
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Legea minorităţilor – dictatul au-
tonomiilor etnice

Aurel I. Rogojan

- o lege prin care Un-
garia țintește resursele

Transilvaniei -

LLuări de poziţie
autorizate, din partea
celor mai iluştri reprezen-
tanţi ai vieţii academice,
dar şi ale unor exponenţi
ai clasei politice (din
opoziţia parlamentară),
precum şi numeroase
voci ale societăţii civile
atrag atenţia, în notele
cele mai grave, că
România se află în
pragul prăbuşirii din inte-
rior a fundamentelor
identităţii sale, aşa cum
sunt ele consacrate în cel
dintâi titlu al Consti-
tuţiei. O coaliţie de gu-
vernare artificial alcătuită,
un mixaj al celor mai
oportuniste fantoşe
politice, unele ghidate de
forţe antiromâneşti ex-
terne, altele de clanuri şi
camarile interne, ne-au
neutralizat mecanismele
democratice şi ne con-
duc, cu cinism şi sfidare,
printr-un dictat legislativ
de expresie uniperson-
ală. Tot ce s-a indus
acestei coaliţii, prin ştiuţi
şi neştiuţi agenţi de influ-
enţă, a devenit, pe calea
dictatului legislativ, litera
de lege strâmbă, cu con-
secinţe catastrofale pen-
tru generaţiile viitoare.

O noua lege,
propusă de Uniunea De-
mocratică a Maghiarilor
din România, “Legea mi-
norităţilor naţionale”, ar
urma să desăvârşească
eşafodul statului naţional
unitar român. Numita
lege, a cărei adoptare
este condiţia menţinerii
actualei majorităţi parla-
mentare, ar urma să:
- pună accent exclusiv pe
elementele ce separă mi-
norităţile de populaţia
majoritară românească,

eludând elementele co-
mune, unificatoare, ca şi
orice fel de referiri la “re-
spectarea integrităţii teri-
toriale”, “respect
reciproc”, “dialog intercul-
tural”, “cooperare/colabo-
rare” sau “pluralism
c u l t u r a l ” ;
- elimine egalitatea dintre
persoanele aparţinând
minorităţilor şi cele
aparţinând majorităţii, in-
stituind discriminarea
populaţiei majoritare;
- anuleze rolul limbii ofi-
ciale de factor al coeziu-
nii şi integrării sociale;
- lipsească de protecţia
juridică a statului a iden-
tităţii etnice, culturale şi
religioase a românilor
care locuiesc în “teritori-
ile autonomiilor culturale
ale minorităților”;
- creeze îngrădiri în ex-
ercitarea suveranităţii
statului prin interdicţiile
pe care le impune cu
privire la luarea unor mă-
suri administrative, în-
trucât acestea pot fi
interpretate ca fiind de
natură a schimba compo-
nenţa etnică în “teritori-
ile autonomiilor
c u l t u r a l e ” ;
- înfiinţeze “autonomii
culturale” în toate teritori-
ile locuite de minorităţi;
- instituie structuri de
reprezentare şi ex-
ercitare a drepturilor
colective ale minorităţilor:
“Consiliul Minorităţilor
Naţionale” şi “Consiliul
Naţional al Autonomiei
Culturale”, ceea ce ex-
cede prevederilor inter-
naţionale în materie. În
componenţa “Consiliului
Naţional al Autonomiei
Culturale”, prevăzut a
funcţiona ca un parla-
ment, minoritatea cu
peste un milion de
locuitori ar urma să
deţină o pondere de 90 la
sută. Proiectul legislativ
în discuţie, amânat de
şapte ani, nu s-ar putea

spune că nu este in-
teligent şi subtil elaborat,
pentru a estompa scopul
şi obiectivele ascunse,
iar o serie de amenda-
mente, aduse de parla-
mentarii UDMR, chipurile
pentru a elimina suspici-
unile, dacă sunt exami-
nate cu atenţie, vom
constata că au urmărit, în
realitate, preluarea unor
dispoziţii neconsti-
tuţionale dintr-o altă
propunere de iniţiativă
legislativă, cea a “Legii
privind statutul Ţinutului
Secuiesc”. Ce va deveni
România după intrarea în
vigoare a unei astfel de
legi?
Un stat dezagregat de
autonomii etnice cu
atribuţii de autogu-
vernare, ale căror insti-
tuţii paralele, finanţate de
la bugetul central, vor
lucra împotriva României
şi a intereselor comune
ale cetăţenilor ei. .

Orice proiect are
desigur şi o miză.
În cazul de faţă, miza
este una economică.

Oricine anal-
izează realităţile eco-
nomice trecute şi cele
prezente ale Ungariei nu
poate să omită declaraţi-
ile mai vechi sau mai noi
ale unor oficiali de la Bu-
dapesta care au afirmat
că, fără resursele vechiu-
lui principat al Transil-
vaniei, Ungaria nu are
viitor.

Care este struc-
tura reală a proprietăţii
şi capitalului în Transilva-
nia şi ce se va
întâmpla, de fapt,
sub dictatura autonomi-
ilor etnice? O dictatură ce
ar putea fi impusă printr-
un nou dictat legislativ.

Dacă vom
aştepta ca timpul să ne
răspundă, va fi poate
mult prea târziu. .

●

„Puteți înșela o vreme tot poporul; puteți însela
mereu o parte a lui; dar nu puteți însela tot t im-

pul tot poporul”�

A.C. Ton - SUA

ÎÎn ciuda multor
controverse, Marele Abe,
Abraham Lincoln, cel de-
al XVI-lea președinte al
Statelor (deloc) Unite ale
Americii, este considerat
unul dintre cei mai efi-
cienți presedinți pe care
l-a avut națiunea Ameri-
cană. Deși alegerea lui a
declanșat Războiul de
Secesiune, soldat cu 184
594 morti, nimeni nu-i
poate contesta incalcula-
bilele merite legate de
abolirea sclaviei, înfi-
ințarea partidului Republi-
can și aplicarea unui
program de reconstrucție,
destinat reconcilierii
naționale. Marele Abe
– apropos, avea 1 95
înălțime – ne-a spus
că „niciodată America nu
va fi distrusă din afară –
de alții. Dacă vom șovăi și
ne vom pierde libertatea,
va fi pentru că ne-am
distrus singuri”.

Tot Marele Abe,
într-un discurs politic ținut
la 8 Septembrie 1858, cu
doi ani înainte de a ocupa
fotoliul prezidențial, a
făcut o pertinență reco-
mandare celor care se
autointitulează „oameni
politici”, când, de fapt,
într-o alarmantă majori-
tate, sunt niște nulități,
asta ca să folosesc un
termen decent: „puteți
înșela o vreme tot
poporul; puteți însela
mereu o parte a lui;
dar nu puteți însela tot
timpul tot poporul”.

Se aude pe toate
malurile râurilor și fluviilor
lumii? Nu puteți înșela tot
timpul tot poporul. Totali-
tatea problemelor rămase
în suspensie și nerezol-
vate, în ciuda promisiu-
nilor electorale, ar putea
duce la dizolvarea formei
de guvernamant actuale,
la dizolvarea Republicii

statuată de membrii
fondatori ai națiunii
americane. Dacă toate
cele afirmate de mine vă
sună rupt de realitate,
vă rog studiați istoria
universală pentru a real-
iza că nici un guvern
din lume nu și-a păstrat
forma sau metodele
inițiale de guvernare.

În anul 1787,
Alexander Tyler, profesor
de istorie scoțian, a scris,
„O democrație este întot-
deauna temporară prin
natura ei; simplu, nu
poate exista ca o perma-
nentă formă de guvernare
și va continua să existe
până ce alegătorii vor de-
scoperi că pot vota pentru
ei cadouri generoase din
trezoreria publică. Din
acel moment, majoritatea
va vota pentru candidații
care promit cele
mai multe beneficii din
trezoreria statului, rezultat
care va genera colapsul
democrației generat
de politica fiscală. Când
avem peste 47 milioane
de persoane care
primesc cupoane de
mancare și mai avem alte
zeci de milioane care
apelează la ajutoare so-
ciale, când avem un
președinte care vorbește
permanent de redis-
tribuirea veniturilor, mai
pe limba strămoșească,
aplicarea perceptului co-
munist „fiecaruia după
nevoi, de la fiecare după
capacitate”, voturile sunt
asigurate de cei care din
infantilism politico-eco-
nomic contribuie la colap-
sul societății americane și
la alegerea aceluiași grup
de incompetenți. Trebuie
să-l amintesc de altfel și
pe filosoful american, Ayn
Rand, născută Alisa Zi-
novyevna Rosenbaum,
întemeietorul sistemului
filosofic, cunoscut sub nu-
mele de Obiectivism, care
ne-a spus, că „oricine își

arogă dreptul de a redis-
tribui bogăția produsă de
alții, își arogă dreptul de a
trata ființele umane la
nivel de mobilă. Cei care
au fondat această Repub-
lică, au anticipat acest
fenomen. Thomas Jeffer-
son a scris, „democrația
nu este altceva decât o
regulă a mulțimii, în care
51 la sută din populație
privează de drepturi, mi-
noritatea de 49 de pro-
cente”. În ceea ce mă
privește, subscriu la
opinia eruditului Nicholas
Wishek, care propune re-
ducerea numărului sena-
torilor și congresmanilor
la jumătate, propunere pe
care am făcut-o și
la nivelul perimetrului
național, care are cel mai
stufos număr de parla-
mentari din lume, din ne-
fericire, fără rezultat și
fără răspuns. Apropos de
această chestiune, în pe-
rioada premergatoare ad-
miterii României la NATO,
am adresat 96 de memo-
rii ocupantului Biroului
Oval. Toate, dar absolut
toate, au primit răspuns,
acest lucru fiind evident
apanajul a cea ce
putem numi o adminis-
trație civilizată!

În rest, dacă
doriți definiția guvernului
ideal, vă reamintesc
cuvintele jurnalistului
H.L. Mencken; „Guver-
nul ideal de la Aristotel
încoace, este cel care
nu se amestecă în
treburile componenților
societății și nici nu-și
simte deloc prezența”.

●

Până când?Până când?
Ion Măldărescu

Multe s-au mai schimbat în
România după evenimentele din 1989.
Din păcate, noi, cei mulţi, care am trăit
cu speranţa că viaţa noastră va deveni
mai bună, mai prosperă, ne-am lovit cu
capul de pragul de sus, constatând
cu amărăciune că s-a ales praful
de visele noastre. După o preumblare
pe meleaguri străine, pentru că aşa au
lătrat unele voci de peste ocean, Adrian
Năstase avea să ordone dărâmarea
busturilor Mareşalului Ion Antonescu,
iar toate străzile ce-i purtau numele
aveau să fie rebotezate. Bomboana pe
colivă a constituit-o Ordonanţa de Ur-
genţă nr. 31/2002 prin care se băga
pumnul în gura oricui avea o altă părere
decât cea oficială (chiar dacă acest
act calcă în picioare prevederile Con-
stituţiei României, şi instituie CEN-
ZURA, sub umbrela legii). Dacă la
câţiva ani după ’89 şeful statului a dorit

să redeschidă „Cazul Răceanu” – spion
dovedit şi condamnat la moarte pentru
trădare de ţară – tot de peste ocean a
suflat o boare care a deschis uşa
puşcăriei, a urcat urgent “cazul” într-un
mijloc de transport care a purtat
preţioasa încărcătură pe calea aerului,
şi a depus-o cu grijă acolo de unde por-
nise “vântul”L A mai trecut ceva vreme
şi, încurajat de precedentul creat, un alt
trădător de ţară a cerut statului român
să-i fie dat înapoi gradul de general,
solda pe toţi anii de când a dezertat şi
până în 1989 (de ce nu până azi?) şi
agoniseala lui rezultată din munca “cin-
stită” de şef al spionajului. Si-a estimat
averea confiscată la cca. 310 000 USD
– la valoarea din 1977 (solicitând apli-
carea indicelui de inflaţie pentru toată
perioada, până la data restituirii).
A fost suficientă apariţia unui articol în
cotidianul american „Washington
Times” pentru ca „dosarul Pacepa” să
fie redeschis. Ziaristul american, Ar-
naud Borchgrave, a luat apărarea

trădătorului de ţară cu un zel suspect şi
a înlocuit, atât în cazul lui Pacepa, cât
şi în cel al lui Răceanu, cuvântul „trădă-
tor” cu găselniţa „defector” şi tot el
s-a exprimat că Pacepa „a servit cauza
României în lumea liberă din 1977
până în 1989 şi acum vrea restituţie”
(Sic), ba mai mult, culmea formidabilu-
lui său tupeu, să afirme, referindu-se la
Pacepa: “Eu cred că ar trebui să
fie erou în România!”. A cugetat ea cât
a cugetat, „justiţia română”, şi ce-a zis?
Hai s-o facem! Si astfel, Curtea
Supremă de Justiţie a dat decizia nr. 41
din 1999 prin care a hotărât anularea
sentinţelor de condamnare la moarte a
celor doi trădători de ţară, redarea
gradului de general şi restituirea propri-
etăţilor confiscate. Singurul care a
reacţionat la această (in)justiţie a fost
şeful statului care, nemulţumit, s-a ex-
primat cu amărăciune: „Să se ducă
(Pacepa n.a.) la Ceauşescu să-i dea
gradul înapoi, pentru că el i l-a luat!”.

În 1946, după un simulacru de

proces sub regie străină, mareşalul Ion
Antonescu a fost „judecat” de Tribunalul
Poporului care i-a pus eticheta de
„criminal de război” (Tribunalul de la
Nürenberg a refuzat să-l numească ast-
fel), şi l-a condamnat la moarte însă ni-
meni nu i-a putut contesta demnitatea
de care a dat dovadă până în ultima
clipă a vieţii. Deşi relaţiile sale cu
Mareşalul nu au fost dintre cele mai
cordiale, însuşi fostul suveran al
României a afirmat în repetate rânduri:

„A fost un mare patriot!”.
Ca şi în trecut, astăzi, după ce

abia am trecut pragul celui de-al treilea
mileniu, soarta românilor o hotărăsc tot
alţii. Dacă după al doilea război mon-
dial cârmacii noştri primeau ordine de
la Moscova, acum „indicaţiile preţioase”
sosesc de peste ocean. Înainte elevii
studiau limba rusă, acum pe cea en-
gleză (că şi aşa unii nu prea mai
cunosc limba română). Care-i difer-
ența?
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Ghimpele Națiunii

Fabula Evenimentul Zilei despre spanacul
băsist, cartofii partidelor și

morcovii ungurești!

Peștele și capu’ statului sau
Șatro-cultura

Romeo Tarhon

DDacă nu ați aflat, dând
accidental sau abonați fiind la
newsletter-ul ziarului Eveni-
mentul Zilei, peste articolul
„generos” care vă poate salva
bugetul păgubos alocat ali-
mentelor, articol cocoțat ca un
benner din litere stridente,
maaari, înțepând retina, la in-
trarea în pasajul mediatic sub-
teran neiluminat și cu noxe
mediatice grele în care a
rămas calat, înțepenit și acest
cotidian, articol intitulat „EVZ
îţi spune unde găseşti cea mai
ieftină mâncare din România”,
atunci ați pierdut enorm. Sau
ați câștigat enorm, depinde
cum vedeți de pe un mal sau
celălalt cum se reflectă imag-
inea antologică, băncoasă, a
Monei care mulge vaca pe
marginea unei gârle în care se
vede inversL Dar, în fațetele
de sticlă ordinară cu reclamă
de diamant ale presei noastre
cea de toate cristalinele, și
acest invers se poate vedea in-
versLCa la ziarul EVZ, un ziar
de viceversa la viceversa al
unui Lefter Popescu de azi,
falit, jucând la două capete, la
două loturi (!), făcându-se de
tot caragialeleL

Naiv și amator de
chilipiruri și eu, c-așa e viața,
azi, de azi pe mâine, încât am
ajuns să dăm mai mult pe
pâine decât pe ziare, reviste și
almanahe(!) pentru cornete de-
semințe (să mai spună careva
că s-a scumpit semnificativ
materia primăL), am pornit pe
itinerariul ziaristului Boboc
(nume comercial, de obor, pre-
destinat, ca și al meu de
tarabă, de altfelL), ziarist de-
tailist (cu bucata și cu ridi-
cataL) să mă aprovizionez de
la cele mai ieftine piețe de pe
piață(!), ținânând cu zgârcenie
cont de semnificativele difer-
ențe de preţuri din târg impuse
de „roada” – cum arhaic
și gogastic (!) îi zice scribaciul
– roadă care ne roade fiindcă
nu e a producătorilor interni,
decât ici colo, ci a umflătorilor
prețurilor de trei ori, a samsar-
ilor târgoveți și piețarilor mână
în mână cu șmenarii care
administrează piețele, a im-
portorilor și impostorilor cu
autorizații de producăori dar
cu ocupații de procuratori-
speculatori. Ziaristul tarabelist
ne informează un fapt fenome-
nal de banal: aceleaşi legume,
fructe, cărnuri de pui, boboci(!),
viței și vaci ce de la Mona se
trag și se mulg, au preţuri
foarte diferite de la un județ și
de la un târg(oveț) la altul. Ete
spanac: „În unele cazuri, cum
este, de exemplu, cel al
spanacului, preţurile ajung să
fie mai mult decât duble în
diferite judeţe din ţarăL” scrie
cu senzaționalism paraotevist

acum la jumătate de iulie de-
spre ce vedea Boboc prin cal-
culator, pe tarabe, prin
februarie-martie, în sezonul
frunzelor verzi de salată, urzici,
ștevie, lobodă, spanac, tarhon
(m-am autotarabagitL). Dar,
articolul de umplutură cu
spanac i-a fost pus pe piață
abia acum, în sezonul dăbule-
nilor. Însuși EVZ în persoană
(juridică, nu fizică, vanghe-
licăL) a cumpărat și a com-
parat „principalele produse
agroalimentare vândute în mu-
nicipiile reşedinţă de judeţ,
conform datelor Institutului
Naţional de Statistică pentru
luna aprilie a acestui an” și ne-
a pus acum în temă să ne
temem că ouăle se vindeau la
un preţ de 0,33 lei/bucată în
Târgu-Mureş şi de două ori
mai scump în Bacău, adică
0,63 lei/bucată, fără să spună
când: astă vară de Crăciun,
sau astă iarnă de Sărbătoarea
„roadei” de toamnă. Problema
capitală (fără să pomenească
de capitală) rămâne cea ob-

sesivă, a spanacului, a „difer-
enței uriașe” între Galaţi şi
Tulcea: doar 2,64 lei/kg în Tul-
cea și cu 155% mai mare,
adică 6,75 lei/kg în Galați. . În
capitală (iată că s-a referit și la
ea), „preţul era apropiat de
limita de jos: 3,26 lei/kgL

După care a trecut la
cartofii din Alba Iulia, Craiova,
Iași, Sibiu și București în
aprilie, dând un reper tempo-
ral, în sfârșit, tardiv pentru
mine care plecasem deja în
turneul după cele mai
chilipiroase produse. Apoi la
merele ieftine din Alba Iulia
comparativ cu cele din Râm-
nicu-Vâlcea de două mai
scumpe, paradoxal și revoltă-
tor, în țara merelor și a țuicii de
prune din mere. După mere
era logic și legic să urmeze
morcovii, produs național chiar
și electoral, indispensabil
și ieftin oricât de scump ar fi.

Vă dezvălui, ca să vă
pun pe straturi, doar diferența
la morcovi nu de grosime
și lungime, ci de preț, de-
scoperită prin ancheta de im-
portanță naționalistă și
națională, nu doar capitală(!) a
EVZ: morcovii sunt – bucurați-
vă români – de aproape trei ori
mai scumpi la ungurași, la
oraș, la Sfântul Gheorghe, la
ei în morcoverie, decât la
moldoveni, la FocșaniL Așa le
trebuie! Să le iasă din țelină
ideea de autonomie de ră-

zoareL Nu are rost să vă mai
amăgesc și eu cu laptele și
mierea care curge în timpul
domniei Băsescului, pro-
dusele mulse de la albine și de
la vacile Monei, dar vă dau
veste bună, istorică (dacă
minte EVZ mint și eu): sunt
produsele cu cele mai mici
diferențe de prețuri în zonele
pe care le-am luat la piciorul
mașinii (!). Și închei și eu cum
a încheiat aritmetic și statistic
de triumfal gazetarul, cu con-
cluzia din era noastră, că
prețurile au scăzut epocal,
colosal cu 0,3 la sută în iunie
față de mai, de mai în-
colo poate, de mai demult
când era spanacul
verde de laL Initium!

Mi-am făcut și un cal-
cul meschin, de calic neaoș:
dacă plecam în turneu încă de
la începutul lui martie și până
acum, la jumătatea verii, să mă
aprovizionez cu ouă de la
Târgu-Mureș, cu spanac de la
Tulcea, cu barabule de la
Botoșani sau crumpeni de la
Petroșani (nu e pleonasm, ci
cartofoplasmL), cu mere de la
Alba Iulia (deși preferam de la
creola Mona) și morcovi de la
Focșani, doar ca să le fac în
ciudă ungurilor care se
scumpesc la acest produs pe
care îl însilozează în
fund(ătura) guvernanților, m-ar
fi costat câteva rezrvoare de
benzină care s-a scumpit de la
circa patru lei în iarnă la
aproape șase lei în vară – să
socotească în procente EVZ și
statisticienii acelui institut min-
cinos și urăt care, prin omisi-
une, inversiune și spargerea
realității în apa ca oglinda
mișcătoare, manipulează până
și la legume românitatea, la co-
manda politică. La ordinul gu-
vernanților în cârdășie cu
opozanții, căci, vorba poeziei
despre poezie, nu e oligopoliti-
cian(!) să nu fi scris o poezie
de factură rimând cu „resort
import-export prin portL pen-
tru alimente și alte celeL Afac-
eri oneroase, cu zerouri grase,
despre care nici EVZ nu se
spurcă la anchete și dezvăluiri,
curate și adevărate, preferând
complice să ne facă praf
aruncându-ne în ochi praf de
zarzavaturi, în loc de vapori de
carburanți L

George Stanca

Nu țin să mă înscriu în corul celor care îl „pam-
fletează” zilnic pe președintele Băsescu. E deja banal,
comun, picat în desuetudine. Nu că nu aș avea ceva cu
ei, că mi-ar displăcea limbajul lor violent, contondent,
ireverențios, care este un răspuns meritat la comporta-
mentul locatoarului de la Cotroceni. Nu! Dar , dl președ-
inte s-a mai remarcat cu câteva manifestări originale,
atipice unui șef de stat, ca să nu le numesc direct ca
fiind greșeli flagrate, or stângăcii impardonabile. Căci,
ce poate fi afirmația prezidențială emisă cândva la o
emisiune „Nașul”, conform căreia TVR și RRA, instituți-
ile media publice ale statului, ale țării, sunt „nesimțite”
pentru că percep taxe, în loc de a trăi din publicitate?
Total greșit, nociv de-a dreptul, dle Băsescu! Căci, avem
deja în față o istorie a canalelor private tv și știm ce s-a
întâmplat. Și la ProTV, Prima, Național ș.a. cu manel-
izarea lor, cu idolatrizarea penibilă a unor vedete
meneliste, contra-cost - prin reșaparea banilor de la
nunți, botezuri, cumetrii - când se știe că oamenii de val-
oare arareori la noi sunt musai și bogați. Și, apoi ce te
faci cu clasicii, care, biologic nu mai există, dar au o
opră consistentă, națională în urmă, îndeobște sunt de-
mult prin cimitire?Pe ei cine îi mai finanțează, și de
unde? Eu nu cred că vreodată, măcar pe postul public
TVR, Eminescu nu a fost atât de glorificat - nici măcar
pe vremea idolatriei eminesciene ceaușiste - cum au
fost pe nu știu care post central, maneliștii “Minune” sau
Guță. Chipuri cioplite, fițe țigănești, prost-gust cu bas-
culanta, expresii argotice de șatră. Da, o cultură de
șatră, șatro-cultura, iată termenul! Totul, cum spuneam,
contra cost, desigur. Este revoltător pentru cultura
poporului care v-a ales, dle Președinte! Nu vi se pare?
Vă e drag să-l priviți și auziți cum se lamentează - “banii
mei dușmanii mei!” - pe bardul Guță pe TVR sau la
RRA? Credeți că Barbu Lăutaru, Zavaidoc,Toni Ior-
dache, Fărămiță Lambru, Dumitru-Dona Siminică,
Romica Puceanu, ca să-ncep cu uriași „de-ai lor”, sau
Maria Tănase, Ioana Radu, Emil Gavriș, Maria Lătărețu,
Aurelia Fătu-Răduțu, Valeria Peter-Predescu, Titiana
Mihali, și o altă pleiadă uriașă, ar fi fost fericiți să pop-
uleze fonoteca de aur alături de Guță?Sau se răsucesc
acolo unde se află? Sincer, mă doare și mi se pare
nociv că toate aceste aberații emană de la primul om al
țării, cel care trebuie să ne apere valorile, câte mai
avem, nu să le bulveseze. Cu aceste afirmații publice,
dl Băsescu a deschis un capitol periculos în existența a
două instituții fundamentale ale spiritualității noastre:
Televiziunea Română și Radioul public. Zice românul:
peștele de la cap se împute!
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