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ultimele clipe ale naţiunii sale!ultimele clipe ale naţiunii sale!

Cezar
A. Mihalache

DDin nou opoziţia a în-
ceput anul cu stângul. Dar nu
ideologic. Ci într-o expresie
rece a inutilităţii sale. Am spune
că USL zace în aceeaşi veşnică
amorţeală a blazării dacă nu
am şti că, de fapt, este o hi-
bernare autoindusă şi care 
nu ţine cont de anotimpul
politic, fiind permanentă de cel
puţin doi ani încoace. Este
lâncezeala hipopotamului
politic cu picioare de lut. Care
nu mai reacţionază chiar dacă
prima declaraţie a ministrului de
finanţe pe noul an ar fi trebuit
să scoată opoziţia din letargie.
Ar fi trebuit să o determine să
iasă la atac, un atac ce ar fi
putut fi susţinut, din perspectiva
contraargumentelor, chiar şi de
nepriceputul lider al PSD-ului.

Pentru că declaraţia
ministrului de finanţe, care
susţinea că ar fi posibilă 
o mărire a pensiilor şi salariilor
bugetarilor după al doi-
lea trimestru, întreg calenda-
rul raportându-se pentru
pecinginea portocalie strict la
momentul alegerilor, trebuie
pusă în corelaţie nu cu şansa
trecerii peste iarnă şi a
supravieţuirii de după plata fac-
turilor (care vor mai scoate, „pe
cale naturală”, câteva zeci de
români din peisajul cotidian), 
ci prin raportare la esenţa
amânării alegerilor pentru
toamna lui 2012.

În fapt, ministrul
Ialomi(li)ţeanu spune acum că
este posibilă o creştere a pen-
siilor și salariilor bugetarilor
pentru ca electoratul să-şi
mai o gură din porţia
raţionalizată a speranţei, împ-
ingând săvârşirea „minunii”
spre pragul campaniei elec-
torale. Când s-ar putea ca, într-
adevăr, condiţiile să permită
câteva zvâcniri de zecimale la
pensi şi salarii. Evident totul pe
termen limitat, atât cât să
cuprindă extazul şi alegerile în
sine în aceaşi pioneză
populistă. Agonia şi restabili-
rea situaţiei financiare preelec-
torale a românilor revenind
următoarei cangrene politice de
la putere.

Aceaşi opoziţie ar fi
putut să sancţioneze la început
de an, ca semn al existenţei
sale, măcar derapajele prin
care puterea îi împinge pe mili-
tarii pensionari sub ghilotina
umilinţei, retezându-le acestora
resursele financiare pentru a se
putea prezenta ulterior ca sal-
vatoarea onoarei (financiare) a
militarilor. Desigur, tot în prag
electoral, acest „hopa-mitică” al
pensiilor majorate pe site-ul
ministerului, dar diminuate în
realitate, fiind parte a

manipulării ordinare care va
permite ieşirea generarului de
cantină Oprea la rampă pentru
a îndrepta nedreptăţile cu mâna
forte şi vocea sumbră a
aghiotantelor sale paukeriste. 

Şi este posibil, pentru a
face credibilă tărăşenia, să ne
fie serviţi pe tavă şi nişte acari
păuni ai degringoladei pensiilor
militare, pixelul albastru şi
nepriceperea digitală a opera-
torilor nemaifiind de multă
vreme credibile. O îndreptare
care se va face cel mai probabil
tot în toamnă, „după al doilea
trimestru”, şi tot pentru a momi
electoral masele.

Din păcate, opoziţia e
departe de aceste realităţi. Iar
ea a tăcut, cum altfel?!, chiar şi
în condiţiile în care noul an a în-
ceput sub auspicile instaurării
dictaturii. A dictaturii fiscale care
maschează în faldurile ei porto-
calii dictatura de clan şi, mai
adânc, spre partea ruşinoasă a
indiferenţei noastre, pe cea
personală. Anul a început cu
maltratarea şi sodomizarea Co-
dului fiscal de bulanul
ialomiliţianului, pe parcursul a
numai câteva zile codul fiind
„prelucrat” după interesele por-
tocalii. Nu s-a mai ţinut cont de
inserarea modificărilor fiscale
cu şase luni înainte de intrarea
lor în vigoare, totul s-a făcut ca
într-un sinistru bordel politic, în
spatele perdelelor portocalii, pe
genunchi imposturii şi ai mal-
praxis-ului politic. S-au făcut
modificări abuzive, acestea
fiind la rându-le răsmodificate
de la o zi la alta ca dovadă a
perversiunilor la care se poate
deda droaia de analfabeţi
ştiinţifici ai grotescului guvern.
Iar dincolo de nenorocirile pe
care le aruncă în spatele nos-
tru, suntem şi în faţa unui sem-
nal crunt dat mediului de
afaceri. Inclusiv al investitorilor
străini. Care vor avea motiv,
atâţia câţi au mai rămas, să
plece. Pentru că nici un afac-
erist nu va rămâne într-o ţară în
care nu există o mimimă stabil-
itate fiscală, neavând garanţia
nu a ceea ce se va întâmpla
peste şase lui, ci de la o zi la
alta.

2012 este anul în care
România este condamnată de
Traian Băsescu să se trans-
forme în acel Stat-S.R.L. pe
care îl visează doar el. Sau,
mai bine spus, într-un Stat-
S.A., ale cărui acţiuni să revină
clicilor şi clanurilor politice şi
economice.Se privatizează
grosolan sectoareler care sunt,
prin definiţie, publice. 

Sănătatea, Educaţia.
S-a introdus coplata, coplata
coplăţii, taxa anuală de
sănătate peste toate acestea
(probabil se va lua şi din veni-
turile medicilor un procent care
parte a impozitului pe şpagă). 

S-a destructurat totul,
creându-se un sistem în care
nevoiaşii vor fi la mila oricui, dar
nu a statului responsabil prin
Constituţie pentru ei.

Educaţia este împinsă
la rându-i tot spre o degrevare
a responsabilităţii financiare 
ce revine statului. Acum şi 
prin adoptarea metodologiei
„finanţare per elev”. Un pro-
cedeu care, dincolo de asimi-
larea vitorului acestei ţări unei
turme aflate la discreţia
putoarei portocalii,  dincolo de
ravagiile pe care le va produce
acolo unde a mai supravieţuit
câte o şcoală, va măcelări 
ultimele redute educaţionale
prin subfinanţarea datorată
raportării strict la numărul de
elevi. Şi care este catalizatorul
„finanţării” de mâine, aceea în
care „finanţarea per elev” se va
transforma într-un cost ce va
cădea strict în sarcina părinţilor.
Cine va avea bani, va avea
parte de sănătate, parte de
carte. Cine nu, va forma pătura
social-electorală ideală pentru
guvernanţii de mâine. O pătură
care va permite instalarea
lejeră a dictaturii.

2012 este şi anul în
care va dispărea încadrarea
penală a noţiunii de subminare
a economiei naţionale. Pentru
că, da!, Traian Băsescu crează
un stat clientelar şi privat pe
care noi ceilalţi nu vom mai
avea dreptul a-l reclama ca
parte a patrimoniului nostru
naţional. Şi nu îi vom mai putea
trage la răspundere pe cei ce-l
jefuiesc. Este o dezincriminare
care îl va absolvi şi pe Traian
Băsescu de judecata de după
mandatul de preşedinte.

Opoziţia pierde dară,
rând pe rând, dar nu din prostie
ori neglijenţă, toate acele trepte
ale eşafodului pe care ar fi 
trebuit întinsă pecingi-
nea distrugătoare a Statului
Naţional Unitar Român. Indus-
tria este rasă, sistemul sanitar
a ajuns într-o fază cruntă de
precaritate, învăţământul este
distrus. Cine mai are dară
nevoie de Stat în forma lui de
azi?

Aceasta este mize-
rabila capcană întinsă de Tra-
ian Băsescu. Căci, dacă statul
nu va mai fi configurat pe struc-
turile lui tradiţionale, cine va
mai avea nevoie şi de organi-
zarea teritorial-adminstrativă de
până acum? Traian Băsescu nu
este însă un simplu trădător. El
cumulează răul absolut al tu-
turor veneticilor care ne-au
asaltat istoria de-a lungul mile-
nilor. Este o îngemănare
perfectă a artei trădării pe care
dacă nu o rupem din rădăcinile
sale, o vom regreta nu noi, căci
timpul nostru este aproape
scurs, ci urmaşii noştri.       

Operațiunea Operațiunea 

„Cetățenia maghiară”„Cetățenia maghiară”

Dan Tănasă

CCentrele pentru
Democrație, finanțate de către
Budapesta și controlate de eu-
roparlamentarul Laszlo Tokes,
lucrează energic pentru
soluționarea tuturor dosarelor
de acordare a cetățeniei
maghiare etnicilor maghiari din
România care doresc acest
lucru.

La finele lui 2011
opinia publica era informată
despre rezolvarea unui număr
de 10 000 de dosare, printre

care și cele ale președinților de
consilii județene din Covasna,
Harghita și Mureș. Unele surse
sunt de parere însă că
numărul dosarelor rezolvate
deja ar fi mult mai mare.

La Sfântu Gheorghe,
în Covasna, operațiunea este
coordonată de către unul din-
tre locotenenții lui Tokes, un
anume Nemes Elod, fost an-
gajat al Consiliului Județean
Covasna.

Nemes Elod este put-
ernic susținut financiar chiar și
de către UDMR, prin inter-
mediul bugetelor publice ale
Consiliului Județean Covasna,
condus de UDMR-istul Tamas
Șandor, și al Primăriei Sfântu
Gheorghe, condusă de
UDMR-istul Antal Arpad, din
ale căror bugete se scurg
anual zeci de mii de lei în con-
turile Asociației Tinerilor
Maghiari din Covasna (EMI),
condusă de Nemes Elod.

Scopul finanțării lui
Nemes Elod de către UDMR
este recrutarea de tineri pentru
întreținerea cu suflu nou a
iredentismului maghiar, dar și
propaganda naționalist-șovină
maghiară (de numele lui
Nemes Elod se leagă mai
multe proslăviri ale criminalului
de război maghiar Wass Al-
bert).
„ Pentru desfășura-
rea operațiunii “cetățenia
maghiară”, Laszlo Tokes a
înființat în ianuarie 2011
asociația Mișcarea Națională
Maghiară din Transilvania, cu
sediul la Cluj Napoca și punct
de lucru la Oradea.

Și această operațiune
a lui Tokespoartă amprenta
șovinismului și antiromânismu-
lui care i-au caraterizat în-
treaga existență de până
acum. Spun asta pentru că
toate „Centrele pentru
Democrație” sunt în fapt
„Demokracia Kozpont” denu-
mirea acestor centre fiind
amplasată pe clădirile unde
acestea funcționează, exclusiv
în limba maghiară. 

La Sfântu Gheorghe,
spre exemplu, unde am se-
sizat Prefectura Covasna, co-
ordonatorul centrului, Nemes

Elod, a informat Prefectura
asupra faptului că „Demokra-
cia Kozpont” este marcă
înregistrată și ca atare nu va
traduce nimic din siglă (Gyorgy
Ervin, prefectul de Covasna,
nu a acționat în nici un fel până
când nu a fost sesizat de către
subsemnatul!). Stau și mă în-
treb cu ce anume ar fi daunat
activității lor dacă pe clădire

scriau și în limba română?
Este evident că o astfel de ati-
tudine numai cu bunul simț și
bună credință nu are legătură!

Cireasa de pe tort vine
însă în adresa expediată de
către Nemes Elod Prefecturii
Covasna. Atât antetul adresei
cât și ștampila folosită de
Nemes Elod folosesc exclusiv
cuvinte în limba maghiară. 

Probabil că și denu-
mirea municipiului Sfântu Ghe-
orghe în limba maghiară e 
tot marcă înregistrată.                                

●
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Despre contactul dintre cultura română şi cultura maghiarăDespre contactul dintre cultura română şi cultura maghiară

Maria 
Cobianu-Băcanu

MMaghiarii, popor mi-
grator, venit din stepele Asiei,
şi stabilit în Panonia în jurul an-
ului 896, unde existau români
crescători de animale şi
agricultori, extinzându-se, mai
târziu, spre răsărit, i-au trecut
prin foc şi sabie ca să-i domine
şi au scris de fiecare dată isto-
ria după interesele lor de
stăpânitori. Mai mult, istoria
maghiarilor se împleteşte, pe
de o parte, cu cea a secuilor,
aduşi în secolul 12 de regii un-
guri pentru apărarea teritoriilor
şi, pe de alta, cu a saşilor,
colonişti germani, aduşi din
părţile Flandrei, Rinului de Mi-
jloc şi Saxoniei, pentru
apărarea graniţelor de sud-est
de popoarele  migratoare –
cumanii şi tătarii – şi pentru
consolidarea vieţii economice,
ca meseriaşi, comercianţi si
agricultori – în fapt, grupuri
privilegiate, şi se împleteşte
mai puţin cu românii, privaţi de
drepturi şi trataţi ca servi,
săraci şi buni numai de plătit
taxe şi de muncă.

La invazia ungurilor
din Panonia în Transilvania şi
Banat, în societatea
românească începuse deja
cristalizarea formaţiunilor
statale de tip feudal numite
cnezate şi voievodate. Gelu,
Glad şi Menumorut, „duci” sau
conducători ai voievodatelor
din Podişul Transilvaniei, din
Banat şi Maramureş până la
Mureş, şi urmaşii lor li s-au
opus cu dârzenie, dovadă că
invadareaa Transilvaniei de
către unguri a durat mai bine
de trei secole( Ioan N. Ciolan,
Constantin Voicu, Mihai
Racoviţan, Transilvania – Isto-
rie şi dăinuire românească, Ed-
itura Sirius). După moartea
regelui Ştefan I, arată autorii
de mai sus, voievodatele
româneşti din Transilvania şi
Banat, profitând de criza
internă a regatului, îşi re-
cuceresc suveranitatea, astfel
că nici un document nu atestă
stăpânirea feudalilor unguri
asupra Transilvaniei în secolul
XI. Numai pâna în secolul XIII
şi începutul secolului XIV
reuşeşte regatul ungar să-şi
extindă autoritatea politico-
administrativă asupra Transil-
vaniei.

Cu toate vitregiile la
care au fost supuşi românii ca
populaţie aservită de maghiari,
ei, totuşi, au continuat să-şi
păstreze modul de viaţă
obştească din vechime, cultura
spirituală, formele de organi-
zare în instituţii de sorginte
romană, cnezate şi voievo-
date, ca în Ţara Românească
şi Moldova, şi să ofere, în
consecinţă, cnezi şi voievozi
formaţiunilor politice din Tran-
silvania, prin aceasta păstrând
în mod esenţial specificul
politico-administrativ românesc
(op. citată, p. 20-21). Voievo-
datul Transilvaniei si-a  păstrat
autonomia până în 1541 când
regatul ungar a fost transfor-
mat în paşalâc turcesc,
înainte de această dată,

maghiarii fiind înfrânţi de turci
la Mohács, în1526. În noua
situaţie Transilvania se consti-
tuie ca principat autonom însă
sub suzeranitate turcească,
dobândind acelaşi statut ca
celelate două ţări româneşti.
Prerogativele principilor ei sunt
asemănătoare cu ale domnito-
rilor români din Moldova şi
Ţara Românească. La sfârşitul
secolului al 17-lea, în 1691,
după victoriile obţinute de Im-
periul habsburgic asupra Tur-
ciei, Transilvania şi Ungaria au
fost anexate acestuia. Dar
Transilvania a fost tot
privilegiată, ea rămânând prin-
cipat şi, apoi, mare principat,
rang oferit de însăşi
împărăteasa Maria Tereza, ca
provincie în cadrul Imperiului
habsburgic până la 1867, când
s-a constituit dualismul Austro-
Ungar şi a fost înglobată politic
şi administrativ în Ungaria. În
aceste condiţii, mult trâmbiţata
„autonomie” reclamată de
maghiarii contemporani în
toate statutele, ca fiind o
trăsătură specifică lor,  este
destul de şubredă şi nu rezistă
datelor severe ale istoriei.
Transilvania, prin abilitatea
conducătorilor politici de orig-
ine română şi profunda
asemănare cu ţările surori,
Moldova şi Ţara Românească,
s-a bucurat de largul privilegiu
al autonomiei de-a lungul isto-
riei, pâna în 1867. De la
această dată până la 1 De-
cembrie 1918 şi în perioada
horthystă, 1940 – 1944, îm-
potriva românilor şi românităţii
s-au prăvălit cele mai odioa-
se legi şi practici de
deznaţionalizare şi exter-
minare fizică, psihică şi
culturală. La 1 Decembrie
1918, când populaţia din cele
trei ţări româneşti şi-a decis
prin voinţa sa liber exprimată
un destin istoric unic, fapt is-
toric de decizie şi rezonanţă
internaţională, Transilvania a
fost scoasă de sub tirania
ungară până în 1940. În-
sumând anii, practic, Transil-
vania a fost stăpânită prin forţa
cea ma brutală de unguri
numai 55 de ani, între 1867-
1918 şi 1940-1944, ambele
rapturi de libertate şi suverani-
tate bazându-se pe alianţe şi
coaliţii care le-au adus mai
mult dezastre decât refacerea
imperiului Sfântului Ştefan.

Cel mai nociv factor în
calea contactului dintre culturi
a fost procesul de asimilare a
românilor şi a celorlalte grupuri
existente de către secuii
maghiarofoni, desfăşurat în
diferite etape istorice, atât în
mod natural prin atrage-
rea conducătorilor români,
oferindu-le privilegii şi donaţii,
cât şi prin forţă politică, juridică
şi administrativă, mai mare sau
mai mică. „Din cele vreo zece
valuri de asimilare imediată şi
de alungare a românilor din
ceea ce începe a se denumi
Secuime – spune acad. Nico-
lae Edroiu în Prefaţa la mono-
grafia „Românii din Covasna şi
Harghita (2003) – 5 sunt înreg-
istrate în ultimul secol şi
jumătate, fiind documentate de
recensămintele moderne, fie
că ele erau efectuate 

sub administraţia austriacă,
ungurească sau românească.

Asemenea eveni-
mente şi perioade de intensă
deznaţionalizare a românilor
din Estul Transilvaniei se
plasează la mijlocul secolului
al XIX-lea, în timpul revoluţiei
de la 1848-1849, în vremea
dualismului austro-ungar (cu
vârful procesului la începutul
secolului al XX-lea), în timpul
ocupaţiei ungaro-horthyste
(1940-1944), pe durata insti-
tuirii Regiunii Autonome
Maghiare de către comunişti
(1952-1968, n. ns.) şi după
evenimentele din 1989.

În aceste condiţii, este
de la sine înţeles că un contact
firesc, intens cu un flux puter-
nic de modele culturale, între
cele două populaţii nu se putea
înfiripa. El, contactul, nu a fost
exclus, a existat, dar plin de
sinuozităţi, stări de conflicte la-
tente şi uneori deschise, pen-
tru că raporturile de dominaţie
instituite de unguri, impuneau
în cele din urmă obligaţii şi da-
torii, interacţiuni cotidiene de
viaţă între oameni, fie ei
stăpâni sau servi. Luând în cal-
cul acest adevăr de necontes-
tat, al existenţei reale a unui
transfer de valori şi modele cul-
turale de convieţuire de la
stăpâni la supuşi, stăpîni care
erau însă mult mai puţini decât
supuşii, în acelaşi timp, nu
putem omite că românii cei
mulţi şi statornici în modul lor
de viaţă, constituiau mediul in-
tegrator, marea masa a
băştinaşilor, crescuţi din acel
sol, care trăiau după valorile şi
cutumele lor indelung fixate şi
că în aceasta situaţie,
maghiarii stăpâni, dar fără
rădăcini în acest pământ, au
trebuit să se adapteze modului
lor dea a trăi şi de a se purta al
celor invadaţi.

Astfel se confirmă
ipoteza, că chiar în condiţii de
ostilitate şi profunde  diferenţe
între grupurile sociale care
trăiesc pe acelaşi teritoriu, un
anumit transfer de valori so-
ciale, economice, culturale are
loc, pentru că viaţa le impune
acest mod de conduită. 

Această confirmare se
reflectă în interferenţele cultur-
ale ce au avut loc între români
şi maghiari, între români şi
maghiarii-secui, mai ales, în
limbă, cultură, în idealurile pe
care le-au avut şi pentru care
adeseori au luptat împreună.
Buna convieţuire şi contactul
armonios între culturi au fost
însă limitate, în mod deosebit,
din cauza diferenţelor socio-
economice ce existau între
români şi maghiarii stăpânitori,
dar şi concepţiei diametral
opuse de a trata şi interpreta
istoria de către istoricii
maghiari faţă de istoricii români
şi străini, informaţi şi docu-
mentati, inclusiv după docu-
mentele ungare, germane etc.
Maniera şi tendinţa continuă
de a o falsifica în favoarea lor,
inventând tot felul de teorii care
să le ateste întâietatea şi
justeţea actelor istorice reprob-
abile pe care le-au comis de-a
lungul secolelor, îi aşează în-
totdeauna în afara adevărului
istoric şi a cunoaşterii obiec-

tive. Multitudinea de falsuri
reiese atât lecturând lucrări ale
românilor despre istoria
maghiarilor, cât şi ale istoricilor
străini sau maghiari obiectivi. 

Un model de analiză a
acestei falsificări a istoriei îl
constituie lucrarea colectivă
din care am citat unele idei
(„Transilvania – Istorie şi
dăinuire românească. Docu-
mente oficiale ungare con-
firma” de Ioan N.Ciolan,
Constantin Voicu, Mihai
Racoviţan), ale carei realităţi
se regăsesc în documente ofi-
ciale ungare – aşa cum anunţă
autorii şi în subtitlul ei -  scrise
în limba maghiară, germană
sau limbi de circulaţie
internaţională de istorici şi oa-
meni de cultură maghiari, ger-
mani sau de alte naţionalităţi.
Cele 318 Note bibliografice de
la sfârşitul ei constituie o
demonstraţie de felul cum tre-
buie scrisă istoria reală a
popoarelor aflate în vecinătate.

În cercetările noastre
sociologice am înţeles bine
modul conştient de falsificare a
ei de către liderii politici şi etnici
maghiari. Ei ne mărturiseau cu
o totală dezinvoltură că ceea
ce ne desparte de ei este isto-
ria. „Până aici se poate discuta
orice, dar în probleme de isto-
rie ne situăm pe poziţii complet
opuse”, ne relata un intelectual
maghiar de la o importantă
instituţie de cultură. Teoria
istorică a pământului pustiu şi
a maghiarilor băştinaşi şi, în
consecinţă, stăpânitori; a
românilor venetici, infiltraţi între
secolele XIII-XVIII, care i-au
asuprit şi privat de drepturi; 
a Transilvaniei ca pământ
maghiar şi a transilvanismului
ca specific cultural zonal; a
nedreptăţii Trianonului, care a
mutilat Ungaria; a etnocidului
practicat de români şi guver-
nele lor pentru a-i diminua nu-
meric; a lipsei de credibilitate
pentru ei a românilor etc. sunt
principalele probleme în care
dezbaterea onestă, cinstită,
sinceră a fost imposibil de re-
alizat, reflectate şi în mono-
grafiile, atlasele şi lucrările lor
de istorie. Un exemplu de
tratare asemănătoare, deşi
unele note de obiectivitate, pot
fi văzute la unii autori maghiari,
contributori în proporţie
covârşitoare la realizarea ei, îl
constituie şi lucrarea recentă
„Relaţiile româno-maghiare şi
modelul de reconciliere franco-
german”, editori Levente Salat
şi Smaranda Enache, apărută
la Cluj în 2004, sub auspiciile
Ligii Pro Europa şi ale Centru-
lui de resurse pentru diversi-
tate etnoculturală din Cluj.
Consideraţiile legate de viz-
iunea maghiarilor contempo-
rani despre problematica
noastră, a contactului dintre
culturi, exprimat în relaţiile in-
teretnice româno-maghiare va
constitui un subcapitol de sine
stătător ceva mai departe.

În ultima perioadă, alte
false probleme promovate de
maghiari au fost românizarea
secuilor prin procesul de in-
dustrializare a ţării în perioada
socialistă şi transformarea în
mare dramă a absolvenţilor
maghiari repartizaţi în zone

româneşti. După cum, la fel de
dramatizată, a fost şi reparti-
zarea absolvenţilor români în
judeţele Covasna şi Harghita,
pentru că în acest fel li se
modifică structura etnică, de
parcă nu ne aflam în România,
ci în Ungaria! Dată fiind
prezenţa maghiarilor la gu-
vernare în ultimele trei legisla-
turi, din 1996 până în prezent,
2006, se poate vorbi de o
schimbare radicală a strategiei
de acţiune: au scăzut acţiunile
protestatare, dar a crescut
ponderea dezideratelor prin in-
troducerea lor în legislaţia
românească şi transpunerea
lor în practică prin lege. Un ast-
fel de ultim deziderat este
Statutul Legii Minoritaţilor care,
in fapt, este o forma deghizată
a Statutului de Autonomie a
Ţinutului Secuiesc, respins în
Parlamentul României în 2004.

În acest fel, ei sunt
chiar mai eficienţi decât până
acum. Iar amenunţarea cu
respingerea de către UE a
integrării europene a ţării dacă
Statutul Minoritaţilor nu este
votat aşa cum l-au proiectat ei,
poate să le aducă succesul
aşteptat. Rămâne de văzut
dacă Partidul Democrat în
frunte cu Preşedintele lui Emil
Boc şi prefect al judeţului Cluj,
din interes de imagine publică
pentru viitorii lui alegători din
zonă va fi consecvent cu
scoaterea Capitolului 5 privind
Autonomia culturală care
prevede crearea unor organ-
isme etno-culturale paralele cu
cele ale statului român, dar cu
atribuţiile lui sau va ceda pen-
tru menţinerea coaliţiei la put-
ere. În plus, Statutul poate să
cadă şi dacă în Camera
Deputaţilor va fi respins de
către majoritatea ce ar putea
proveni din opoziţie şi deputaţii
din coaliţie care nu sunt de
acord cu prevederile lui.

Forţarea impunerii
Legii Statutului Minorităţilor,
apoi a Autonomiei Culturale 
la APCE (Adunarea
Parlamentară a Consiliul Eu-
ropei) şi afirmaţia lui György
Frunda, ca şef al Delegaţiei
României la APCE, că el nu
reprezintă România, ci pe
maghiarii nu este altceva decât
un atac deschis la art. 1 din
Constituţia României, articol
care nu se negociază, dar pe
care toţi liderii maghiari îl resp-
ing în numele unor teorii şi
modele de soluţionare a prob-
lemelor interetnice pe care ei
înşişi le promovează în ţările
cu minoritari maghiari. 

Aceste manifestări
antiromâneşti sunt totodată şi
rezultatul unei continue politici
de trădare a intereselor
naţionale de către guvernele
româneşti post-decembriste, ai
căror reprezentanţi, pentru a-şi
asigura un fotoliu sigur.
aducător de foloase necuven-
ite, au apelat la UDMR, partidul
etno-cultural-politic „de servi-
ciu” la orice guvernare care nu
formează o majoritate stabilă
din propriii ei membrii sau ali-
indu-se cu alte partide
româneşti.

●
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Repatrierea lui Brâncuși, Repatrierea lui Brâncuși, 
o chestiune de demnitate româneascăo chestiune de demnitate românească

Nicolae 
Balint

DDe aproape doi ani,
poetul Laurian Stănchescu
se străduiește să sensibi-
lizeze opinia publică, dar
mai ales diferitele instituții
românești cu rol de decizie,
pentru a face cuvenitele
diligențe în scopul repatrierii
osemintelor sculptorului
Constantin Brâncuși. 

O dorință a acestuia
exprimată pe patul de
moarte – aceea de a se odi-
hni alături de mama sa, în
cimitirul din Hobița – dar
neîmplinită până acum. Din-
colo de promisiunile neono-
rate sau de minciunile
spuse cu seninătate de unii
dintre cei care ar fi avut
obligația de face ceva, Lau-
rian Stănchescu a găsit și
găsește în continuare
resursele interioare, dar și
materiale necesare pentru a
persevera în demersul său.
Nu cedează și nu se lasă în-
frânt. Și asta pentru că sunt
totuși câțiva oameni inimoși
și sensibili care l-au încura-
jat, l-au ajutat și îl ajută în
continuare în demersul său.

Evident, fiecare
după posibilități. Iar asta îi
dă tăria de a merge mai de-
parte. Demersurile pe lângă
diverse instituții n-au avut
efect. Laurian Stănchescu
consideră demersul său a fi
unul de onoare și demnitate
națională. A încercat să de-
termine implicarea în acest
demers a unor instituții im-
portante ale statului român.
În unele situații nu a primit
nici măcar un răspuns 
de complezență. ”Dorința lui
Constantin Brâncuși, spune
Stănchescu, de a fi înmor-
mântat lângă mama sa, în
cimitirul din Hobița, este
pentru fiecare român o
chestiune de onoare și
demnitate națională. 

De un an și jumătate
încerc să atrag atenția
autorităților române prin
proteste inițiate în fața Par-
lamentului României, Gu-
vernului și a Ministerului
Culturii. Aceste instituții, așa
zise românești, au ignorat
dorința lui Brâncuși. O con-
sider a fi o atitudine
antiromânească. Am lăsat
documente și la Pala-
tul Cotroceni pentru
Președintele României, dar
nu am primit nici un
răspuns. Și a trecut aproape
un an. Pot dovedi acest
lucru…” Au urmat și alte de-
mersuri birocratice care
însă nu s-au soldat cu ceva
concret. Ministerul de Ex-
terne român nu s-a dovedit
a fi receptiv. ”Așa că pe 21

mai anul trecut, ne-a de-
clarat Laurian Stănchescu,
m-am dus la Hobița și am
început marșul Brâncuși pe
care l-am realizat, din
păcate, într-o primă fază,
doar până la Budapesta. 

Am mers cam 800
km pe jos, restul cu trenul și
mașina. Au fost zone unde
poliția mi-a interzis marșul
pe jos pentru a nu provoca
accidente. În Ungaria, la
Capela Română din Bu-
dapesta – loc unde a fost
prezent părintele  David, un
ziarist de la Jurnalul
Național și un profesor de la
Liceul Brâncuși din Craiova
– m-am întâlnit cu am-
basadoarea României. La
Consulatul României din
Szeged, m-am întâlnit cu
domnul Dan Constantin,
consulul României, amân-
doi cerându-mi documente
despre repatrierea lui
Brâncuși. Le-am dat, ur-
mând ca domniile lor să le
înmâneze ministrului de Ex-
terne. În Ungaria însă am
rămas fără bani de drum,
așa că marșul care urma să
continuie până în Franța, a
trebuit întrerupt și să mă în-
torc în țară…Pentru acel
marș, care a durat două
luni, am primit 7900 de lei
de la domnul George Be-
cali, o parte i-am împrumu-
tat de la doamna profesor
Minodora Stănculescu, iar
restul i-am luat din casă.”

Implicarea Acade-
miei Române, dar și a unor
patrioți locali.

Al doilea marș
Brâncuși a fost mul mai bine
pregătit, dar și receptivitatea
unor instituții și a unor per-
soane particulare față de
acest demers, a fost mult
mai mare. Iată ce ne-a de-
clarat Laurian Stănchescu:
”Întors în țară, am pregatit al
doilea marș spre Paris,
reușind să strâng 71 de
semnături din Parlamentul
României în vederea
realizării demersului meu. 

După 60 de ani, Ac-
ademia Română i-a făcut
dreptate lui Brâncuși, în
sensul că mi-a dat un docu-
ment istoric prin care
sprijină și este de acord
privind reînhumarea osem-
intelor marelui artist, la
Hobița. Mitropolia Olteniei
mi-a promis cazare și masă
până la Paris, prin Episcopi-
ile românești din Europa, în
urma unor întâlniri pe care
le-am avut cu ÎPS Irineu,
Mitropolitul Olteniei.” Uneori
cel mai consistent ajutor
vine de la persoane la care
nu te aștepți. Reușita celui
de-al doilea marș s-a da-
torat în special implicării lui
Gheorghe Vlase, patronul

unei firme de transport, un
adevărat patriot. ”Era în-
ceputul lui noiembrie, și
căutam necăjit o mașină
pentru a desăvârși acest al
doilea marș Brâncuși.
Înmulțisem documentele pe
care trebuia să le înmânez
Președinției și Parlamentu-
lui Franței. Aveam și 96 
de semnături de la
descendenții lui Brâncuși,

piatra de temelie pe baza
căreia trebuie împlinită
dorința marelui sculptor.
Sfântul Dumnezeu a făcut
să aud de un mare patriot
român. Am sunat la firma
domniei sale unde am vorbit
cu doamna Valentina Neagu
spunându-i ce aveam pe
suflet. M-a ascultat cu rab-
dare și după câteva minute
mi-a dat numărul de telefon
al domnului Gheorghe
Vlase, proprietarul firmei,
care s-a dovedit a fi o
emblemă a spiritului nobil
românesc. În 5 minute
aveam un microbus cu 8
locuri și șofer pentru visul lui
Brâncuși….”

Promisiuni neono-
rate și indiferență

Un nou marș
Brâncuși, noi peripeții. Pe 9
noiembrie 2011, Laurian
Stănchescu a plecat din
București alături de o echipă
a unei televiziuni din Româ-
nia, spre Paris. Marșul, dus-
întors, a durat 9 zile, iar în
tot acest timp trebuia
asigurată masa și cazarea
pentru 8 oameni. Unii dintre
cei care s-au obligat să
susțină material marșul, au
abandonat ideea, mai mult
chiar, nici măcar nu au mai
avut bunăvoința de a
răspunde la telefon.  Iată ce
spune în acest sens, Lau-
rian Stănchescu: ”A venit și
prima deziluzie care s-a 
întâmplat la Mitropolia Ba-
natului, unde urma să fim
cazați, după înțelegerea 
cu Mitropolia Olteniei,
înțelegere făcută prin
părintele Zamfir, desemnat
de Mitropolit. Nimeni însă, la
Timișoara, nu știa nimic. L-
am sunat pe părintele Zam-
fir, timp de o oră i-am trimis
mesaje, dar nu mi-a
răspuns. Disperat l-am
apelat atunci pe domnul
senator Radu F. Alexandru
cerându-i ajutorul, iar dom-

nia sa a reușit – prin cineva
din Timișoara – să ne re-
zolve cazarea la un hotel. 

Dimineața l-am
sunat din nou pe părintele
Zamfir să îi amintesc de
sfânta promisiune făcută,
dar după o oră am renunțat,
pentru că nu vroia să
răspundă. O înaltă față
bisericească nu mai
răspundea unui om făcut de
Dumnezeu…” Gheorghe
Vlase, un om cu dragoste
de istorie și cultură
națională, a intervenit din
nou salvator. ”În momentul
acela, ne-a declarat poetul
Laurian Stănchescu, m-am
gândit că singurul om care
poate salva marșul Brăncuși
este domnul Gheorghe
Vlase. L-am sunat stânjenit
și i-am spus ce pățisem cu
promisiunea părintelui Zam-
fir, de la Mitropolia Olteniei.

Domnul Vlase m-a
întrebat de căți bani am
nevoie. Habar nu aveam cât
costa cazarea și masa pen-
tru 8 oameni, până la Paris
și înapoi, timp de 9 zile. Am
spus 2000 de euro, sumă
pe care domnia sa mi-a
trimis-o într-o oră. Sâmbătă
seara am ajuns la Paris.
Duminică aveam timp să
mergem la cimitirul Mont-
parnasse unde odihneau
osemintele lui Brâncuși și la
Muzeul Brâncuși, iar luni la
Ambasada României la
Paris”. Ambasada României
a fost foarte reticentă la de-
mersul lui Stănchescu.

Stat pe la porți în-
chise, neîncredere și chiar
suspiciune față de o intenție
bine întemeiată. Și asta din
partea unui oficial al Am-
basadei României la Paris. 

Așa au debutat
primele demersuri făcute de
Stănchescu, în capitala
Franței. ”După o oră de stat
la poartă și priviți pe după
perdelele de pe la geamuri,
ne-a declarat Stănchescu,
ne-a primit Ivet Fulicea 
din partea Ambasadorului
României la Paris. De la în-
ceput a fost împotriva
dorinței lui Brâncuși și a de-
mersului meu, spunând că
nu avem acordul rudelor
artistului din Canada. Halu-
cinant! I-am amintit oficialu-
lui Ambasadei României că
singurele rude ale marelui
artist român, strănepoți și
străstrănepoți, sunt vii și
trăiesc în satul Hobița, din
România, și nu în Canada. 

Mai mult decât atât,
i-am spus că am și acordul
lor scris ca să-l aduc în țară.
Nu mă auzea deloc, o ținea
cu Canada. M-am ridicat și
am plecat din Ambasada
României de la Paris cu
sentimentul că ies dintr-o

clădire bântuită de umbre
fără suflet…” Lipsa de solic-
itudine din partea unei
instituții care teoretic ne
reprezintă în străinătate și
care ar fi trebuit să acorde
mult mai multă atenție față
de un demers atât de înte-
meiat și cu atâtea
semnificații, făcut de un
conațional român, nu l-au
descurajat însă pe Laurian
Stănchescu. A depus docu-
mentele de solicitare a repa-
trierii osemintelor lui
Constantin Brâncuși la
Președinția și Parlamentul
Franței, urmând ca în febru-
arie să se întoarcă pentru a
înmâna și alte documente
Primarului Parisului. ”Am
părăsit trist Parisul pentru
că țara mea trăiește cea mai
tragică și jalnică stare a
existenței sale. Se luptă cu
ea însăși ca un erou fără
glorie. Eram necăjit și pen-
tru faptul că Brâncuși mai
rămânea încă un timp de-
parte de țara sa! Spre în-
ceputul lui februarie 2012
mă voi întoarce din nou în
Franța, pentru a mai în-
mâna și alte documente
pentru repatriere, Primarului
Parisului.”

Poetul Laurian
Stănchescu a ținut să pre-
cizeze că a găsit totuși
susținere, în anumite mo-
mente, din partea unor
români de bună-credință,
particulari, persoane, dar și
instituții publice, precum:

Particulari:Gheorghe
Vlase, Alexandru Enache,
Valentina Neagu, Titu Ionașcu,
Sergiu Tărtăreanu (România),
Voin Pavel, Stevi Crasta, Petre
Câmpean (Ungaria), Cristian
Șișman (Austria), dr. Ion
Gerota (Franța);

Persoane publice:Aca-
demician Ionel Haiduc, Acade-
mician Nicolae Breban, Ioan
Gârboni – director al Filar-
monicii ”Banatul” din
Timișoara; Oamenii polici:
George Becali, Mariana Câm-
peanu, Nicolae Bănicioiu, Vic-
tor Socaciu, Ioan Oltean,
Raluca Turcan, Radu F.
Alexandru, Daniel Oajdea;

Mass media: Agenția
France-Presse, Radio Oltenia
– Craiova, Ionică Bebe Viorel
(cotidianul ”Gorjanul” și Antena
1 Gorj), Georgeta Petrovici –
jurnalistă, Andrada Ioana
Tache – reporter, Corina
Drăgotescu și Cătălin Striblea;

Instituții publice: Aca-
demia Română, Mitropolia
Olteniei Familia Brâncuși
( d e s c e n d e n ț i ) , B i a
Brîncuși,Nicolae Brâncuși,Du-
mitru Brâncuși,Ioana-Blendea
Brâncuși.
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Dobitoaca în şorici revizionistDobitoaca în şorici revizionist

Cezar 
A. Mihalache

CCând ţii dobitoaca
închisă în coteţ, îi dispare
orice semn de agresiune.
Se pleoşteşte, uită de
năravul ei sălbatic, iar praful
de pustă sălbatică după
care jeleşte devine
amăgitoare amintire. Dar
când îi lași uşa casei tale
deschisă, animalul redevine
animal. Se săbăticeşte. 

Şi ajunge să se
creadă, ditamai vierul.
Fonfăne şi dă cu râtul pe la
celelalte dobitoace, dar nu
se mulţumeşte cu atât. Vine
şi roade şi uşa stăpânului. 
Iar de prinde şi mâna aces-
tuia când bietul gospodar 
îi întinde, din toată sărăcia 
lui, blidul cu mâncare, e 
de jale. Dobitoaca,
nercunoscătoare, prinde şi
sfârtecă. Căci pentru ea
blidul tot troacă rămâne.

Dar să nu credeţi că
se afişează dintr-un început
cu spumele de sălbăticie pe
la colţurile gurii! Nu, nicide-
cum, că e şi parşivă. Întâi se
gudură şi se pisiceşte, cât
de gros iar fi de fapt şoriciul,

împinge „temătoare” botul în
strachina cu lături şi se târie
pe lângă alte bunătăţi până
lasă stăpânul jos nuiaua. Iar
apoi, de acesta face
greşeala şi priveşte cu ochi
prietenoşi dobitoaca, s-a
terminat! Scroafa sare la
mâna care l-a hrănit, dă cu
râtul şi îl aleargă până îl
scoate din propria-i
bătătură. Apoi se face şef.

Cam aşa se
întâmplă de vreo 20 de ani
şi cu şefii de peste orătăniile
politice maghiare de prin
„secuime”. Care, dacă au
văzut că li se deschide drum
în faţa râturilor lor porcoase,
dându-se bieţii oameni de-
oparte din faţa grosolăniilor
lor, au început să se dea
stăpâni peste toate vietăţile.
Şi peste restul de dobitoace
cu şoriciul verzui de atâta
ciudă şi înfumurare, dar şi
peste nefericitele animale
alungate de pe brazele lor.

Iar de acolo, din fun-
dul coteţului peste care şi-
au pus ca emblemă, ce
altceva?!, o… vază ca o
varză ungurească, şi nu
după cum le era destinul, o
halcă de carne uscată de
sub şeaua calului, do-
bitoacele au început să se

dea de-a dreptul înţelepte.
Rând pe rând, anul

şi blidul, de au transformat
cumsecădenia celorlalţi în
troaca cu lături iredentiste.
Nu, nu au învăţat să se
ospăteze cu furculiţa
bunului simţ, ci s-au deprins
a se da la strachina altuia.
Iar de atunci, nici nu-şi mai
încap în şorici de atâta
nesimţire.

Şi după ce se ghiftu-
iesc ca porcii la troacă, se
mai şi trezesc să facă or-
dine peste orătănii. Dar nu
peste ălea unde le cântă
găina de le zboară fulgii, că
de aia nici nu şi-au adus în
toţi aceşti 22 de ani de
democraţie la blidul propriu-
lui ospăţ politic soţiile,
amantele ori „ildigile”, să nu
fie carecumva daţi de gol (şi
afară!) de strigătul casnic al
găinei, ci se dau şefi peste
„cocoşii” noştri. Cam ane-
mici, cam temători şi cam
mereu gata să-şi plece
crestele în faţa cuțitelor
verzui. Poate-poate, le-o
ierta dobitoacele şi de astă
dată.

Acum dobitoacele
se dedau şi la împărţirea
administrativă a ogradei.
Dar nu la împăţirea tre-

burilor, ci a brazdelor, graj-
durilor şi coteţelor. Chiar de
nu au fost vreodată capabili
să salte şi ei acolo, de unde
le cântă şi îi i-au peste picior
propriile găini, acolo unde,
de ar cuteza să se ridice, ar
da fix cu pliscul vociferării în
mormanul de găinaţ.

De aceea, suferind
de complexul orătaniei care
se crede… vier, şi îşi vede,
nu lungul pliscului, ci
grozăvia râtului, dobitoacele
s-au dezis de stăpânii care
le dădeau de mâncare. Şi
nu îi mai vor prin bătătură,
iar pentru a ne fi clar, au
subliniat: Ei – cocoş, noi-
găini.

Asta chiar dacă în
proprile lor case, ălea cu
glastra cu buruieni la geam,
nu prea au glas, „cocoşii”
iredentişti se umflă în pene
de zici că acu-acu le zboară
pipota afară. Şi ne ameninţă
cu un soi de intrare în cot-
codoceala de pretenţii. Aia
stâlcită de nu seamănă nici
măcar cu păsăriceasca
articulată de până acum.

Că aşa ne spunea
mai agărţ şi primarul din
Sfântu Gheorghe, că tot
veni vorba de glastra
secuiască. Că nu va mai da

declaraţii ziariştilor de la
Bucureşti pe teme in-
teretnice, că aceştia nu
vânează decât ştirile în care
“un cocoş maghiar (chiar
aşa se crede biata orătanie!
–n.n.) din secuime s-a cer-
tat cu o găină românească”,
nemulţumit că tot îl sună
“ăia” să-l întrebe ce vrea să
zică bunăoară cu
înfăptuirea autonomiei în
ograda dobitoacelor.

Dar, revenind la ale
noastre, aşa e dobitoaca. Îşi
dă şoriciul pe faţă chiar şi
când şi-a pus pe deasupra
penele de mare răpitoare. 

Nu de „frumuseţe”,
ci de brazde. Că, deh’,
zburătoarea necrofagă
trăieşte doar din carnea al-
tora. Iar de îi mai pui cu
mâna ta şi un pumn de
pene în glastra de pe coteţ,
cu mâna aia laşă,
tremurând a frică ori dedată
la trădare, împărţeala e ca
şi împlinită..
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Dan Tănasă

JJudețele Covasna și
Harghita sunt în continuu
asaltate de simbolistica
maghiară, complicitatea
celor doi prefecți unguri fiin
evidentă! Astfel, pe fațadă
liceului Marton Aron din Mir-
curea Ciuc a fost amplasată
o inscripție exclusiv în limba
maghiară. După ce în luna
septembrie 2011, autoritățile
publice locale din municipiul
Gheorgheni, al cărui primar
este PCM-istul Mezei
Janos, au amplasat stema
Ungariei pe frontispiciul
Liceului Salamon Erno din
localitate, acum a venit rân-

dul Primăriei Miercurea
Ciuc, condusă de UDMR-

istul Raduly Robert, să am-
plaseze stema Ungariei pe
frontispiciul Liceului Marton
Aron din Miercurea Ciuc.

Clădirea Liceului
Marton Aron se afla în
reparații încă din vara anu-
lui trecut, fațada clădirii fiind
acoperită. 

De curând însă
acesta a fost terminată.
După renovare, fațada
clădirii a fost ”îmbogățită” cu
o stemă a Ungariei și o
inscripție redactată exclusiv
în limba maghiară, ”Rom.
Kath. Fogimnazium”. După
cum ne-am obișnuit deja, la
intrarea în clădire nu este
amplasată stema României
și nu este arborat drapelul
României, așa cum prevede

legea. Surse din interiorul
Liceului Marton Aron au

confirmat faptul că stema
Ungariei a fost amplasată
pe fațada Liceului Marton
Aron la presiunea primarului

din Miercurea Ciuc, UDMR-
istul Raduly Robert. 

Potrivit acestora,
Raduly a ”poruncit” conduc-
erii liceului să amplaseze
stema Ungariei de vreme ce
renovarea clădirii se face cu
bani de la Primărie.

Iredentismul lovește
acum și la Satu Marea unde
radicalii maghiari de la Job-
bik încearcă să adune
simpatizanți.

Partidul iredentist
Jobbik, care în repetate rân-
duri a denunţat Tratatul de
la Trianon şi a manifestat
nostalgii imperialiste legate

de “Ungaria Mare”, încearcă
acum să recruteze
simpatizanţi în judeţul Satu
Mare. După ce europarla-

mentarul Jobbik, Szegedi
Csanad, şi-a deschis anul
trecut un birou în oraşul cu
acelaşi nume şi reşedinţă
de judeţ, unde colaboratorii
săi susţin audienţe şi 
îi consultă pe cetăţeni în
privinţa obţinerii autono-
miei teritoriale, activiştii
formaţiunii încearcă acum
să-şi înfiinţeze şi un grup
activ de simpatizanţi. Noua
structură va purta numele
de Cercul Prietenilor Jobbik.

Alianța Tinerilor de
Dreapta—Mișcarea pentru
o Ungarie mai bună (Jobbik)
a obţinut în urma alegerilor

din 2010 un număr de 47 de
parlamentari. La nivel euro-
pean partidul are strânse
legături cu Frontul Naţional
din Franţa, partidul Flamura
Tricoloră din Italia, Naţional-
Democraţii din Suedia sau
Partidul Naţional Britanic.
Conform recensământului
din 2002, în judeţul Satu
Mare trăiesc 216.000 de
români şi 129.000 de
maghiari.
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