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„Gândurile cele mai adânci 

şi cele mai scumpe sunt acelea

pentru care regretăm că n-avem

lacrimi.”

- Emil Cioran

Informație, opinie și atitudine publicistică

Iertarea trecutului nu stinge glasul durerii…Iertarea trecutului nu stinge glasul durerii…

Cezar 
A. Mihalache

PPe cei prea
indulgenţi faţă de bătrânul
torţionar Vişinescu ar trebui
să-i invităm poate la un
exerciţiu de imaginaţie. Să-
şi închipuie că peste câteva
decenii, la vremea în care
noi, tinerii de pe baricadele
lui Decembrie ’89 (şi cei ce
privim acum absenţi cum
iertarea mieilor se aşează
ca un omăt al purităţii peste
torţionarii anilor ’50), vom fi
ajuns şi noi la vârsta pe
care o au azi foştii deţinuţi
politici. Şi vom fi puşi în faţa
unei liste cu terorişti din De-
cembrie ’89.

Să ne imaginam că
peste decenii, unul dintre
„institutele” de studiere a
revoluţiei va decide (pentru
a-şi justifica anii de „soldă”
de la buget ori pentru un in-
teres electoral) să anunţe
identificarea teroriştilor din
1989. Cum vom privi noi
oare lucrurile atunci, poate
tot de la nivelul unor pensii
mizerabile, aidoma foştilor
deţinuţi politici de astăzi,
dezvăluirea unor personaje
care, nu numai că s-au aflat
printre noi, dar au avut ani şi
ani salarii, apoi pensii,
uriaşe?!

Iar acum, să privim
punctual cazul torţionarului
Vişinescu. Pentru că, într-
adevăr este cât se poate de
admirabilă acţiunea Institu-
tului de Investigare a
Crimelor Comunismului şi
Memoria Exilului Românesc
(IICCMR) de a anunţa iden-
tificarea a 35 de torţionari
din perioada 1950-1964, toţi
foşti angajaţi ai Direcţiei
Generale a Penitenciarelor.
Dar trunchierea
informaţiilor, oferirea lor cu
„porţia” şi, mai ales,
„dezvăluirea” făcută după
aproape cinci de activate a
institului ridică anumite
semne de întrebare.

În primul rând, de-
cizia de a se face public
doar un singur nume din
lista celor 35 de torţionari
(deşi, institutul se jură că
are toate datele de identifi-
care, cu nume şi adrese ex-
acte!), fapt ce te pune pe
gânduri în legătură cu
scopul principal al acestei
„dezvăluiri”. Pentru că nu
poţi să nu te întrebi: oare
numele celorlalţi 34 de
torţionari vor fi făcute public

doar în anumite momente
cheie, poate chiar pentru a
sprijini revenirea populistă a
unui anumit personaj care,
deşi a condamnat comunis-
mul cu ani în urmă, nu a
prezentat atunci nici o listă
cu torţionari?

Apoi, de ce atât de
târziu? De ce a avut nevoie
institutul respectiv de cinci
ani pentru a „identifica” o
listă din arhive? Poate ne va
spune că a fost nevoie de
timp pentru a documenta
cazurile. Dar atunci, de ce
lasă lucurile neterminate şi
nu se constituie în mod real
într-un denunţător în
Justiţei? Căci, adresându-
se Parchetului Militar, nu a
făcut decât să permită jocul
acestuia de a ieşi din
schema urmării penale, pe
seama prescrierii faptelor,
când plângerea, mai ales că
venea din partea unei
instituţii „civile” trebuia să fie
adresată direct Parchetul
General.

Oare nouă ne va
conveni când, peste
decenii, după „identificarea”
şi dezvăluirea publică a
primului terorist al lui De-
cembrie ’89, să ne trezim, în
bătrâneţile noastre (poate
tot umile) de atunci, în faţa
unui institut care să plaseze
responsabilitatea în braţele
unei instanţe care să ne
spună, în dreptatea pe care
o aşteptam, că faptele din
Decembrie ’89 şi Martie ’90
s-au prescis?!

Să ne trezim peste
decenii că poate un alt per-
sonaj care a profitat din plin,
politic şi financiar de toate
sistemele pe care le-am tra-
versat, să vină să ne certe,
de la nivelul unei alte pensii
nesimţite, de „sărac şi cin-
stit”, din fruntea „moştenirii”
unui alt „Front al Salvării
Nomenclaturii”, că ne per-
mitem să ne luăm de un
„bătrânel simpatic”! Căci,
pentru Ion Iliescu, bătrânul
torţionar Vişinescu este un
om decent! Şi ale cărui tre-
cute fapte se cheamă pe-
semne „binefaceri”! Ba,
poate, că în faţa acestuia ar
trebui să ne aşezăm în ge-
nunchi. Să se simtă din nou
călăul, pardon, „bătrânelul
simpatic”, ca în anii lui de
glorie…

Şi totuşi, nu vorbele
primului preşedinte „demo-
cratic” ne revoltă! Chiar
dacă ne ameninţă că, „dacă
presa nu încetează” (poate

îl ajută Victor Ponta!), aduce
el minerii pe post de pază,
răbufnind cu ura lui
neştirbiră: „Chiar dacă nu
mai am influenţa din 1990,
câteva zeci de mineri, care
să-l păzească pe Vişinescu
de golanii din presă, tot pot
aduce” (iar asta trebuie
memorată pentru istorie ca
prima recunoaştere publică
a faptului că el i-a adus pe
mineri la Bucureşti!).

În fond, ce aşteptări
poţi avea de la Ion Iliescu
decât să apere imaginea
„erorilor” lui doctrinari?!
Revoltătoare este însă ati-
tudinea unui tânăr care, din
fruntea unei asociaţii de im-
plementare a democraţiei
(!), ne cere să nu îl tragem
la răspundere, ca individ, pe
torţionarul Al. V., ci sistemul
din care a făcut acesta
parte! Dar sistemul, din cine
era format tovarăşe „imple-
mentator” al democraţiei, nu
din bestiile care au umilit şi
omorât oameni nevinovaţi?
Inclusiv fostul comandant al
închisorii Râmnicu Sarat,
care a rămas în cei 23 de
ani de democraţie cu gradul
militar în vreme ce generali
patrioţi au fost degradaţi şi
umiliţi şi care a beneficiat şi
beneficiază de o pensie
uriaşă. În timp ce victimele
sale, au pensii mizere…

Unde este drep-
tatea?

P.S.:

Ar trebui să se re-
volte preşedintele PNL şi
puzderia de preşedinţi ai
PNŢCD. Căci, admiraţia lui
Ion Iliescu faţă de „domnul
Vişinescu” nu are nici o
legătura cu bătrâneţea pe
care o traversează amândoi,
ci cu felul în care acesta „îi
educa la Râmnicu Sărat pe
trădătorii ţărănişti şi liberali ai
patriei”.

●

Moştenitorii lui Ion IliescuMoştenitorii lui Ion Iliescu

Iulian
Chivu

NNişte jurnalişti au um-
blat zilele trecute în memoria
colectivă a românilor fiindcă au
descoperit că un fost torţionar
din temniţele comuniste îşi
trăieşte netulburat bătrâneţea,
în liberate, cu o pensie de 6000
de lei lunar şi, în plus, îi mai pică
şi câte ceva pe de lături din
„munca în folosul societății”. Și
mai aminteau aceiași jurnaliști
spre ilustrarea nedreptei so-
coteli că Regele Mihai primește
de la statul român o pensie de
numai 1000 de lei, iar țăranii co-
operatori trăiesc cu o pensie
lunară de aproape 400 de lei.

Nu mai contează că pe
torționar îl cheamă Enoiu sau
Vișinescu sau cine mai știe cum
(vai, Doamne, și câți nu sunt
aceia care știu nu numai cum îi
cheamă)! Contează în primul
rând că memoria colectivă are
ciudățeniile ei pe care le-au
speculat în timp cei care au ştiut
cum. Și asta știa foarte bine şi
Ion Iliescu încă din timpul
revoluției; o dovedesc apelurile
lui la concordie, la stoparea
vendetelor în timp ce îi mântuia
de păcate pe foștii securiști și pe
milițieni, iar absolvenților de la
Stefan Gheorghiu le echivala
studiile și îi păstra pe aproape,
în gloata bivalentă a electoratu-
lui său, alături de naivii cu
miopie politică, entuziasmati de
libertatea care lipsea, nu care le
trebuia. Condamnarea publică a
comunismului avea să vină
târziu, iar preşedintele care o
exprima avea să fie huiduit în
plin Parlament de foştii
comunişti. 

Punctul 8 al
Proclamaţiei de la Timişoara nu
a adus atingere foştilor
nomenclaturişti, securiştilor şi
turnătorilor, iar cei care îl
susţineau la Bucureşti au fost
etichetaţi ca golani de Ion Ili-
escu. Şi apoi memoria colectivă
a românilor a diluat imaginea
Regelui hăituit la el în ţară la or-
dinul lui Ion Iliescu, terfelirea
imaginii lui Corneliu Coposu, a
lui Ion Raţiu sau a lui Radu
Câmpeanu pentru că nu „au
mâncat salam cu soia” și au fost
hăituiți și ei cu minerii lui
Cozma. Dosarul mineriadelor,
încredințat și el „cui trebuia”, l-a
scos pe Ion Iliescu cu certificate
de castitate, chiar dacă în văzul
și auzul tuturor „le mulțumise
ortacilor pentru reinstalarea or-
dinii.”  Lui Ceaușescu i se im-
puta sabotarea economiei
naționale și era împușcat pentru
înaltă trădare, dar pentru
privatizările frauduloase de
după 1990 nimeni nu a fost încă
responsabilizat fiindcă nimeni
nu se mai gândește la asta, iar
faptele s-au prescris. Incercarea
de a pune în acord salariile și

pensile „nesimțite” cu cele de-
cente era un act de jusiție
socială care nu se prescrie însă
și nici nu este tardiv.

Or, despre asta se
vorbește în mod sistematic  în
opoziție de aproape un an de
când guvernul Ponta a decis
restituirea către salariații buge-
tari a cotelor părți reținute de gu-
vernul Boc sub constrângerile
unei puternice crize economice
care nu s-a încheiat, ba încă dă
semne de adâncire. Altfel Ponta
nu ar fi fost nevoit să acceseze
un nou împrumut  extern și să
adopte noi impozite și taxe, de-
spre care se vorbește tot mai in-
tens. Îndepărtarea în timp de
momentul oportun al unei legi a
lustrației a făcut ca necesitatea
acesteia să se estompeze, dar
nu este târziu însă pentru
sancționarea adecvată a celor
care în dosul concordiei ili-
esciene ascund păcate
strigătoare la cer. Cine nu a citit
câte ceva din Memorialul
Durerii, din literatura
postcomunistă a gulagurilor nu
găsește decât de domeniul
fabulației relatările vreunui
bătrân care a făcut ani grei de
Canal sau a trecut prin celulele
penitenciarelor comuniste de la
Pitești, Râmnicu-Sărat, Aiud,
Gherla ori Sighet. Generația
mea a ascultat în copilărie vor-
bele în șoaptă ale părinților și
ale bunicilor și abia mai târziu a
înțeles de ce, când se elibera
din pușcărie vreo rudă, toți o
ocoleau de parcă ar fi suferit de
ciumă.

Generația mea a fost
martora colectivizării forțate a
agriculturii și a văzut cum țăranii
erau hăituiți de mașina neagră
cu care erau duși nu se știe
unde și de acolo se întorceau
colectiviști „de bună voie și
nesiliți de nimeni”, dar cu ochii
înlăcrimați și nu se mai puteau
ridica din pat de durerea șalelor
câte o săptămână. Torționarii
acelora au fost răsplătiți de
regimul Iliescu cu pensii de
genul celor identificate recent de
jurnaliști prea curioși cărora nu
li s-a putut pune bonița tăcerii și
ale căror conștiințe civice nu au
putut fi cumpărate cu nimic.
Problema rămâne acum cine se
constituie în parte vătămată așa
încât Justiția să facă ceea ce
trebuia făcut mai demult, înainte
de a nu se stinge în zădărnicie
cei care au mai apucat
adevărata libertate, libertatea de
care aveam nevoie..

●
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Thoma Ionescu – chirurgul unei naţiuniiThoma Ionescu – chirurgul unei naţiunii

Tudor
Voicu

UUn eveniment de-
osebit pentru afirmarea ştiinţei
medicale româneşti l-a consti-
tuit Congresul Internaţional de
Medicină, ţinut la Moscova, în
1897, la care Thoma Ionescu
(om de ştiinţă, ilustru
anatomist, figura cea mai
proeminentă a chirurgiei din
ţara noastră, întemeietorul
şcolii chirurgicale româneşti) a
participat ca delegat oficial.
Peste 50 de medici şi
farmacişti români au fost
prezenţi la dezbaterile prezi-
date de marele chirurg rus N.V.
Sklifosovski, dezbateri la care
au asistat aproape 8000 de
congresişti din întreagă lume.
Thoma Ionescu a prezentat
aici opt comunicări, dintre care
cea asupra rezecției simpatic-
ului cervical în boala Basedow
şi în epilepsie s-a bucurat de o
frumoasă apreciere.

Congresul a produs o
puternică impresie asupra lui
Thoma Ionescu, care a avut
prilejul să constate personal
cât de importante erau
realizările medicinei ruse în
general, şi ale chirurgiei în spe-
cial. Thoma Ionescu a păstrat
toată viaţă sentimentele de
admiraţie pentru cultura şi
ştiinţa rusă. Cu această ocazie
a asistat şi la dezvelirea statuii
vestitului chirurg şi anatomist
rus Nicolai Ivanovici PIROGOV
(1810-1861), a cărui opera o
aprecia cu atât mai mult cu cât
el însuşi manifesta preocupări
statornice atât pentru activi-
tatea chirurgicală cât şi pentru
cercetările anatomice. În-
cepând cu anul 1989, participă
la diferite congrese
internaţionale de medicină,
ginecologie, obstretică şi pedi-
atrie, ţinute la Paris, Cairo, Lis-
abona, Marsilia, Roma,
Amsterdam, Bruxelles, etc.,
unde a prezentat multe
comunicări.&nbsp;

Împletind activitatea
ştiinţifică cu cea socială şi
politică, Thoma Ionescu a fost
numit primul delegat român la
fosta Societate a Naţiunilor, și
a luat parte la cele dintâi se-
siuni ale organizaţiei de la
Geneva. Figura luminoasă a lui
Thoma Ionescu stă astăzi
alături de aceea a altor oameni
de ştiinţă progresişti că Victor
Babeş, Gheorghe Marinescu şi
alţii care au militat întreaga lor
viaţă pentru o ştiinţă eliberată
de servitute, pentru o ştiinţă în
serviciul colectivităţii.

THOMA IONESCU a
înfiinţat în anul 1898, Soci-
etatea şi Revista de chirurgie.
Societatea de Chirurgie a adus
mari şi reale servicii ştiinţei
chirurgicale româneşti, făcând-
o cunoscută nu numai în ţară,
dar şi în străinătate, unde ea
este considerată ca o instituţie
de mare valoare. La 11 febru-
arie 1898 a început activitatea
Societăţii de chirurgie fondată
la propunerea sa. Dintre
acţiunile la care a luat parte
Thoma Ionescu se poate am-
inti campania dusă în preajma
şi în timpul primului război
mondial pentru reforma agrară

şi votul universal, campania
pentru întrarea în război îm-
potriva “puterilor centrale”, iar
după încheierea, în primăvară
lui 1918, împotriva inrobirei
păcii de la Buftea, campanie
propagandistică pe care a pur-
tat-o în Franţa. În anul 1891 a
aderat ca şi fratele sau Take
Ionescu la “Liga culturală pen-
tru unitatea românilor”. În anii
1892-1896, atenţia “Ligii” a fost
reţinută de marea mişcare
politică transilvăneană
cunoscută sub numele de
mişcarea memorandistă.
Mişcarea a fost determinată de
iniţiativa Partidului Naţional
Român luată la 8 mai  1877
prin conferinţa naţională de la
Sibiu de a înainta un Memo-
randum împăratului FRAN-
CISC IOSIF I pentru a-i arata
situaţia intolerabilă în care
ajunsese poporul român din
Transilvania supus în mod sis-
tematic unei politici de
deznaţionalizare. Pregătirile
pentru redactarea textului
memorandului şi prezentarea
sa la Curtea din Viena s-au
făcut după o prealabilă con-
sultare cu principalii exponenţi
politici din Bucureşti: Mihail
Kogălniceanu, Ion C. Brătianu,
D.A. Sturdza, Nicolae Fil-
ipescu, Grigore Brătianu,
preşedintele “Ligii Culturale” şi
chiar cu regele Carol. În anul
1914, îndată după declanşarea
primului război mondial, “Liga”
îşi va schimba numele în “Liga
pentru unitatea politică a
românilor” (vezi cartea
“Conştiinţa originii comune şi a
unităţii naţionale în istoria
poporului român” de Vasile
Netea, Editura Albatros 1980).

În 1909, atenţia “Ligii”
a fost îndreptată şi spre un pro-
ces răsunător politic din Tran-
silvania, care, ca şi alte
procese politice anterioare, a
declanşat o mare agitaţie atât
înăuntrul, cât şi în afară
hotarelor ţării. E vorba de pro-
cesul Anei Vlad de la Orăştie,
soţia deputatului român Aurel
Vlad, care, împreună cu mama
acestuia, a fost trimisă în
judecată pentru faptul de a fi
cerut că la examenele de la
şcolile primare comunale, ele-
vii a căror limba maternă era
limba română, siliţi să înveţe
însă ungureşte, să dea
răspunsurile şi în româneşte,
pentru a se constata astfel
dacă şi-au însuşit sau nu con-
stintele necesare. Acuzată,
mustrase totodată pe unii
părinţi ai copiilor fiindcă au
lăsat ca şcoală confesională
românească dintr-o anumită
comună să fie transformată în
şcoală comunală ungurească.
Procesul s-a judecat la Orăştie
în ziua de 27 mai, terminându-
se cu condamnarea Anei Vlad
la o luna de închisoare şi 300
coroane amendă. Noul ultragiu
adus limbii şi conştiinţei
naţionale româneşti a indignat
conducerea “Ligii”, care adus
cazul la cunoştiinţa opiniei
publice, dar şi “Asociaţia
Medicilor” din Bucureşti –
prezidată de doctorul TOMA
IONESCU – care, la intervenţia
“Ligii”, a refuzat să participe la
congresul internaţional de
medicină ce urma să se ţină la

Budapesta în luna august
1909. Aceeaşi atitudine au
adoptat-o şi medicii români de
la Viena şi Cernăuţi. Refuzul
medicilor români de a participa
la congresul de la Budapesta a
fost motivat printr-un amblu
memoriu trimis tuturor
asociaţiilor medicale europene.
Atitudinea medicilor români a
fost îmbrăţişată şi de numeroşi
medici francezi, în frunte cu
Louis Olivier, directorul
publicaţiei “Revue generale
des Sciences appliuquees” de
la Paris. Medicii cehi şi sârbi au
adoptat şi ei aceeaşi atitudine.
Polemica dintre medicii români
şi maghiari luând proporţii, în
ea a intervenit şi medicul de
pretigiu european Victor Babeş
de la Universitatea din
Bucureşti care, printr-o
amănunţită analiză, a relevat
faptul că “guvernul ungar se
slujeşte, în tendinţa lui de
maghiarizare a naţionalităţilor,
de mijloace care se găsesc în
contradicţie cu principiile de
umanitate şi civilizaţie
modernă”. Istoricii N. Iorga şi
A.D. Xenopol şi-au adus şi ei
contribuţia la stigmatizarea
acestei noi dovezi a “silei” şi
totodată la clarificarea
adevăratelor raporturi dintre
guvernul de la Budapesta şi
naţionalităţile oprimate. Vezi
cartea “Liga culturală şi unirea
Transilvaniei cu România” de
Vasile Netea, editura Junimea,
Iaşi, 1958

Soţul Anei Vlad, dr.
Aurel Vlad (1875-1953) prin
mama lui era nepot al lui Ghe-
orghe Bariţiu, cunoscut om de
cultură. Dr. Aurel Vlad a fost di-
rector şi proprietarul ziarului
“Solia Dreptăţii” din Orăştie. El
a sprijinit cu fonduri de aju-
torare Liceul AUREL VLAICU
atunci când acesta s-a înfiinţat
în 1919. Ceea ce trebuie să
ştie neapărat cititorii noştri este
faptul că dr. Aurel Vlad a
susţinut material actul unirii
Transilvaniei cu ţara la Albă
Iulia în 1 Decembrie 1918, prin
ipotecarea moşiei de la
Bobâlna la Banca Albina din
Sibiu şi Victoria din Arad.

După atâtea fapte
mari şi patriotice, dr. Aurel Vlad
la bătrâneţe avea să cunoască
asprimile conducerii iudeo-co-
muniste. Este arestat în luna
mai 1950 şi moare în în-
chisoarea de la Sighet în
dimineaţă zilei de 1 iulie 1953
la orele 3, alături de ceilalţi
luptători şi făuritori ai României
Mari (vezi cartea “Orăştia, de
la târg, reşedinţa de scaun şi
oraş la municipiu” de Petre
Baciu, Editura Consiliul Local
al Municipiului Orăştie, Deva,
1995). Probabil şi dr. Toma
Ionescu, ar fi avut aceiaşi
soarta dacă nu murea în anul
1926. Iudeo-masoneria nu l-a
iertat pe dr. Toma Ionescy pen-
tru prietenia faţă de poporul rus
şi distanţarea faţă de unguri şi
germani. Probabil că această
este unul din motivele pentru
că i-a fost profanat şi dezafec-
tat mormântul din Cimitirul
Bellu Ortodox (fig. 20, loc 4).

Începând din 1908,
Thoma Ionescu devine un pro-
pagandist pasionat, al metodei
rahianesteziei înalte, metodă

pe care o extinde şi o
perfecţionează într-o aseme-
nea măsură, încât ea este
recomandată în literatura
internaţională, drept “metodă
românească”. În 1909  a între-
prins în Anglia şi SUA o
călătorie pentru a dovedi avan-
tajele rahianesteziei generale.
El a prezentat metoda sa la
Londra, New York, Philadel-
phia, Chicago, precum şi la
vestita clinică a fraţilor Mayo
din Rochester, câştigând peste
tot stima şi admiraţia
chirurgilor. Împreună cu V.
Babeş şi N. Kalinderu a
înfiinţat în 1896 periodicul
“arhives des sciences med-
icales’ iar peste un an a iniţiat
apariţia “revistei de chirurgie”.
La 11 februarie 1898 a început
activitatea societăţii de
chirurgie, fondată tot la prop-
unerea sa la care au aderat
imediat 30 de medici. În 1912,
savantul român a răspuns
invitaţiei Societăţii imperiale de
chirurgie de la Berlin, efec-
tuând în acest oraş câteva
operaţii, după care a ţinut o
conferinţă asupra rahi-
anesteziei generale, conferinţă
urmărită cu deosebit interes
atât de partizanii metodei reco-
mandate de Toma Ionescu cât
şi de criticii ei.

La izbucnirea primului
război mondial, Thoma
Ionescu pleacă la Iaşi, unde
continuă munca de chirurg, op-
erând mii de soldaţi răniţi,
veniţi de pe front. Încheierea
ruşinoasei “păci de la Buftea” l-
a obligat pe Toma Ionescu să
părăsească ţară. La Paris par-
ticipa la Compania
propagandistă organizată de
refugiaţi români în Franţa. În
anul 1920 se întoarce în ţară şi
reia cercetările şi activitatea
didactică. Atât THOMA
IONESCU cât şi fratele lui,
TAKE IONESCU, viitorul prim-
ministru al României, au pus
toată puterea sufletului în ser-
viciul politicii instinctului
naţional. Toma Ionescu a fost
numit delegat al României la
Societatea Naţiunilor, calitate
în care a luat parte la cele din-
tâi sesiuni ale organizaţiei de la
Geneva.

THOMA IONESCU, a
fost decan al Facultăţii de
Medicină din Bucureşti, între
anii 1906-1912, 1921-1922 şi
1925-1926, iar din 1912 până
în 1915, rector al Universităţii
din Bucureşti. A fost în mai
multe rânduri ales deputat şi
senator. În Franţa, a fost ales
membru corespondent al
Societăţii de chirurgie şi al
Academiei de Medicină din
Paris (vezi cartea “Viaţa şi
opera lui TOMA IONESCU” de
Prof. I. FAGARASANU, mem-
bru corespondent al Academiei
RPR Editura Academiei RPR
1962). Activitatea ştiinţifică a lui
Toma Ionescu este
consemnată în 478 de lucrări,
din care majoritatea au fost
communicate Societăţii noas-
tre de chirurgie şi altele care au
apărut în revista de chirurgie,
fondată de el(vezi paginile
182-202 din cartea “Viaţa şi
opera lui Thoma Ionescu” de
Prof. I. FAGARASANU). Lista
tezelor de doctorat în

medicină, susţinute sub con-
ducerea Prof. Dr. Toma
Ionescu de către elevii săi,
este prezentată deasemenea
în cartea menţionată mai sus a
Prof. I. Fagarasanu (198 teze).

Lui THOMA IONESCU
i-a revenit meritul de necontes-
tat de a fi creat adevărată
şcoală de chirurgie ştiinţifică în
ţara noastră. Mulţumită lui
Toma Ionescu s-au format
şcolile chirurgicale din
Bucureşti, cea din Iaşi, apoi
cea din Cluj şi în timpul din
urmă, cea din Timişoara. Şcoli,
unde au profesat elevii şi elevii
elevilor lui Thoma Ionescu. De
aceea, în acele timpurii, se
spunea cu mândrie: „este un
chirurg format la Şcoala lui
Toma Ionescu”. Este impresio-
nant marele număr de chirurgi
care s-au format în preajma lui
Toma Ionescu. Menţionez
numai câteva nume celebre:
Ernest Juvara, Amza Jianu,
Bălăcescu Ion, Dimitrie
Gerota, Iacob Iacobovici, Tra-
ian Nasta, Ion (Iancu) Jianu,
Alex Casacescu, Constantin
Daniel, I. Brucker, M. Jacquet,
A. Carnabel şi alţii care au
făcut cinste chirurgiei
româneşti.

În 1926, moare la
vârsta de 66 de ani, regretat de
toţi cei care l-au cunoscut şi l-
au iubit. A lăsat în urmă cel mai
frumos dar pe care putea să-l
facă ţării: o mare şcoală de
chirurgie românească. Este
membru de onoare al Acade-
miei Române (1925). A fost în-
mormântat la Cimitirul Bellu
Ortodox, figura 20, loc 4, lângă
mormântul lui ROMNICEANU
GRIGORE – eminent chirurg,
prof. dr. membru al Societăţii
de chirurgie şi medicină din
Paris, membru corespondent
al Academiei Române, fost
decan al Facultăţii de Medicină
din Bucureşti, de la 1887, până
la 1896, născut în Bucureşti la
5 decembrie 1842. Mormintele
celor doi academicieni:
THOMA IONESCU şi ROM-
NICEANU GRIGORE se află la
20 de metri distanţă, de mor-
mântul poetului naţional MIHAI
EMINESCU. În cartea “Inven-
tatori români” apărută în Edi-
tura OSIM – AGIR, Bucureşti
2002 la paginile 102-104, este
prezentată activitatea de in-
ventator a academicianului
THOMA IONESCU. 

Prezentarea se
încheie astfel: “şi astăzi în
vestita clinică Mayo din
Rochester se află bustul sa-
vantului român TOMA
IONESCU”. Este regretabil că
la noi în ţară, la ora actuală nu
există un amfiteatru, un labo-
rator, o catedră, o clinică, un
spital, un institut, o asociaţie, o
societate, etc. , care să poarte
numele profesorului THOMA
IONESCU. Nici măcar un bust
nu există! O mică străduţă, din
Bucureşti, lângă Academia
Militară, poartă numele profe-
sorului THOMA IONESCU.

●
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Maeştri ai manipulării şi dezinformării în acţiune!Maeştri ai manipulării şi dezinformării în acţiune!

Ilie
Șandru

Boală grea şi veche,
după cum se poate vedea,
din moment ce o cunoştea
foarte bine şi foarte tânărul,
pe atunci, Mihai Eminescu.

Concluzia acestuia
era categorică: ,,Cele
şasesprezece milionae de
unguri cu care înşeală Eu-
ropa sunt o minciună (...)
Aceşti oameni, ei înşişi, cu
statul lor, cu parlamentul lor,
cu ministeriul lor nu sunt
decât o minciună, o
ficţiune”! Şi, oare, de ce ne-
am mai mira, câtă vreme
urmaşii celor de atunci:
extremiştii şi revizioniştii un-
guri de azi, atât cei din Un-
garia,  cât şi cei răspândiţi în
alte ţări, în primul rând cei
din România, nu fac decât
să se folosească de ,,lecţia”
bine învăţată de la înaintaşii
lor: să mintă şi să dezin-
formeze. Şi-au intensificat
această ocupaţie – devenită
prioritate naţională! – mai
ales după semnarea Tratat-
ului de la Trianon, când di-
versele organizaţii xenofobe
şi extremiste din Ungaria,
răsărite ca ciupercile după
ploaie, s-au străduit, în fel şi
chip, să demonstreze Eu-

ropei că trupul Ungariei a
fost frânt în două; că Un-
garia nu poate exista fără
Transilvania, motiv pentru
care ,,pretindem hotarele
noastre milenare, pretindem
munţii ce au înconjurat pa-
tria noastră ungară(...), nu
vom avea linişte până când
nu ne vom recâştiga ţara”.

Ceea ce s-a consti-
tuit atunci, în 1920, într-un
fel de ,,catehism revizionist”
al grofilor, baronilor şi
magnaţilor unguri,
deposedaţi de uriaşele lor
averi, a devenit lege şi pen-
tru urmaşii lor de astăzi. 

Aceştia nu pot pri-
cepe, mai bine zis, nu pot
accepta, nici în ruptul capu-
lui, că Ungaria ,,milenară”,
pe care o visează, a fost o
ficţiune; că nu ,,diktatul” de
la Trianon le-a ,,frânt ţara”,
ci evenimentele explozive
petrecute în interiorul ei,
fiindcă aceasta nu era
,,decât un conglomerat arti-
ficail de neamuri diferite”.
Nu contează. Aşa că ,,un-
gurii nu vor lăsa să se
stabilească liniştea în Eu-
ropa, până când bazinul în-
chis al lanţului Carpaţilor nu
va fi a lor”.

Pentru aceasta,
nimic nu este prea mult,
fiindcă deviza ,,Solus populi

suprema lex esto”(Servirea
poporului să fie legea
supremă) trebuie să fie prin-
cipiul suprem de conduită a
fiecărui dezinformator-ex-
tremist ungur, oriunde s-ar
afla el. Aşa s-a ajuns la un
nou ,,caz Cofariu” al zilelor
noastre. Atunci, în 1990,
,,ungurul bătut bestial de
românii sălbatici”, era, în re-
alitate, românul Mihai Co-
fariu, rămas schilod pentru
toată viaţa; acum, în 2013,
,,românca” care a scuipat
steagul secuiesc, a fost, de
fapt, unguroaică sadea, cu
acte în regulă şi cu
cetăţenie ungară. Se
numeşte Kedves Ibolya! Şi
a recunoscut că ea a fost
cea care a scuipat drapelul.
I-a fost scârbă de dema-
gogia găunoasă a organiza-
torilor mitingului îndreptat
împotriva viitoarei
regionalizări, prin care
,,guvernaţii români vor să
distrugă unitatea poporului
secui”! Ei nu puteau fi decât
cei din PPMT (Partidul Pop-
ular al Maghiarilor din Tran-
silvania), al răspopitului
Tőkes Laszlo. În urmă cu
puţine zile, la aşa-numita
,,universitate” de la Tuşnad,
la care de mulţi ani nu se
discută altceva decât 
două probleme: autonomia

secuiască şi Tratatul de la
Trianon, rana nevindecată a
extremismului şi revizionis-
mului maghiar, Tokes Laszlo
a avut nesimţirea să-i ceară
premierului ungur, Orban
Viktor, ca Guvernul de la
Budapesta să declare Tran-
silvania ,,protectorat al Un-
gariei”! Oare mai există legi,
dar mai ales legiuitori în ţara
asta, spre a le aplica?!

Dezinformatorii şi
denigratorii s-au mişcat
foarte repede, astfel că
fapta încriminată a unei
,,persoane de naţionalitate
română”, care ,,a scuipat
steagul secuiesc” a ajuns
mediat la mass-media din
ţară şi de peste hotare, care
au preluat-o şi ele urgent,
fără să o mai verifice, şi au
întors-o pe toate feţele. Din
păcate, spre ruşinea lor,
cele mai pătimaşe au fost
cele din ţară, care au con-
damnat actul ,,incalificabil”
al ,,româncei”. Cel ce le-a
furnizat ,,ştirea-bombă”, un-
gurul Papp Laszlo, s-a
dovedit a fi unul dintre
înrăiţii extremişti, cel care, la
o competiţie sportivă de la
Sfântu Gheorghe, când s-a
cântat Imnul de Stat, s-a în-
tors cu spatele şi a făcut
gesturi obscene,pentru care
ar fi trebuit tras la

răspundere imediat. Cei ce
trebuiau să se sesizeze din
oficiu, nu au văzut însă
nimic!

Ca întotdeauna însă
adevărul cel adevărat a ieşit
la lumină, fiindcă ,,minciuna
are picioare scurte”! Adevăr
ce a trebuit să fie recunos-
cut chiar şi de unele organe
de presă de limbă
maghiară: agenţia de presă
Mediafax şi publicaţia
,,Szekely Hirmondo”(Ştirile
din secuime). Cu toate
acestea, Nemes Előd, unul
dintre liderii PPMT nu şi-a
cerut scuze, nici pentru
acuzele false făcute la
adresa românilor, nici pen-
tru dezinformarea organelor
de presă. Aşa că românii,
prin ,,gestul incalificabil” al
,,persoanei de naţionalitate
română”, au rămas cu
palma primită, fără vină. 

Fiindcă în definitiv
nu s-a întâmplat cine ştie
ce, pentru că ,,acest inci-
dent regretabil a fost preluat
în presa internaţională în
lipsa unor informaţii
corecte...”.

●

Mihăiță Calimente, un alt Cațavencu al politicii românești!Mihăiță Calimente, un alt Cațavencu al politicii românești!

Dan
Tănasă

PProbabil că nu mi-aș
fi răpit din timp să scriu de-
spre atitudinea liberalului
Mihaiță Calimente din timpul
unei emisiunii ”La ordinea
zilei”, de la Antena 3, emisi-
une la care am avut o
interenție telefonică, dacă nu
aș fi văzut zecile de recții ne-
favorabile acestuia pe
rețelele de socializare. Cei
care au urmărit emisiunea l-
au putut asculta pe Cali-
mente cum încerca să ne
zică ce băieți buni sunt cei de
la UDMR. Asta după ce am
atras atenția asupra faptului
că tabăra extremiștilor
maghiari de la Joseni a fost
finanțată din fonduri publice
chiar de către UDMR 
prin intermediul Consiliului
Județean Harghita și
Primăriei Joseni.

Întrebat de către
Dana Grecu cu privire la lipsa
de reacție a autorităților de la
București față de finanțarea
din fonduri publice a unor
manifestări ostile României,
am opinat că ar tebui să-l
întrebăm pe liberalul Mihăiță
Calimente, prezent în studio,
având în vedere că atunci
când era în opoziție USL
afirma prin vocea lui Victor
Ponta că „ținutul secuiesc nu
există” iar acum USL tace din
gură și tolerează finanțarea
din fonduri publice a

manifestăriloe extremiste
maghiare ostile României. La
o astfel de provocare Cali-
mente a luat foc. A adoptat
imediat atitudinea unei gorile
care se bate cu pumnul în
piept urlând, în direct, cât îl
țin brăcinarii, că el nu ia lecții
de patriotism de la mine.
Când a fost vorba să spună
ceva despre finanțarea din
fonduri publice a taberei ex-
tremiste maghiare Calimente
a plictisit telespectatorii cu
poveștiri de adormit copiii,
însă s-a apucat să urle ca un
nebun de îndată ce mi-am
permis să-i atrag atenția că
una a spus în opoziție și alta
face acum, când e la putere.

Trei chestiuni
enunțate de Calimente în tim-
pul emisunii îl plasează defin-
itiv pe acesta în zona
ridicolului. În primul rând, Cal-
imente a afirmat, de la
înălțimea sa de președinte al
Comisiei speciale a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pen-
tru exercitarea controlului
parlamentar asupra activităţii
Serviciului de Informaţii Ex-
terne, faptul că informările pe
care le face Serviciul Român
de Informații la nivelul
prefecților nu sunt demne de
luat în seamă, pentru că
informările bune se fac doar
la nivelele superioare ale
structurilor de stat. Cu alte
cuvinte, potrivit liberalului
Calimente, SRI le trimite cărți
de colorat și reviste de inte-
grame prefecților în loc să-i

informeze cu privire la peri-
colele din teritoriu. Nu am

niciun dubiu că afirmațiile lui
Calimente erau menite să-l
scoată basma curată pe pre-
fectul de Harghita în contex-
tul taberei extremiste de la
Joseni împotriva căreia pre-
fectul nu a făcut nimic. Chiar
și așa, afirmațiile lui Cali-
mente sunt stupide. Nu poți
să faci afirmații gratuite fără
să ai dovezi. Nu de la
înălțimea poziției pe care o
are Calimente.

În al doilea rând, în
accesul de furie la adresa
mea, Calimente m-a com-
parat nici mai mult nici mai
puțin decât cu Jobbik, par-
tidul de extrema dreaptă din
Ungaria. După ce actualul
prefect de Harghita m-a

amenințat cu un dosar penal
pentru articolele pe care le

public pe blog, liberalul
Mihăiță Calimente m-a com-
parat, în direct la Antena 3, cu
Jobbik, afirmând că ceea ce
fac eu se aseamănă cu
acțiunile Jobbik.

În al treilea rând, Cal-
imente a deplâns soarta
maghiarilor din Arad care,
chipurile, sunt marginalizați,
și a lăudat reamplasarea în
așa-numitul parc al recon-
cilierii româno-maghiare, în
aprilie 2004, a statuii celor 13
generali maghiari la Arad,
demontată în anul 1925 de
guvernul Ion I. C. Brătianu.
Calimente a lăudat ream-
plasarea unei statui dedicată
unor criminali ai românilor.
Pentru liberalul Calimente

amplasarea acestei statui
este un lucru bun. În viziunea
lui Calimente, dacă au trecut
nouă ani de atunci fără ca
acea mizerie să dispară
înseamnă că relațiile româno-
maghiare merg foarte bine.
La nouă ani de la amplasarea
acelei statui, se vede cu
ochiul liber că reconcilierea a
fost mai degrabă româno-
română, pentru că ungurii
urcă rapid pe drumul revizon-
ismului care a ajuns politică
de stat la Budapesta.

Dacă vreodată stăm
și ne întrebăm de ce a trebuit
ca politica dâmbovițeană să
stea de 23 de ani la cheremul
mofturilor UDMR cred că ar
trebui să ne uităm și la
Mihăiță Calimente. Dacă-l
ascultăm vom înțelege foarte
bine de ce, după 23 de ani de
democrație, am ajuns unde
am ajuns ca nație. Și cât de
toxic este un astfel de per-
sonaj pentru noi toți, ca
popor.

P.S.:

În aprilie a.c. liberalul
Mihăiță Calimente a votat cot
la cot cu UDMR pentru resp-
ingerea unei propuneri leg-
islative care ar fi pus capăt
maghiarizării străzilor și
piețelor din Covasna și
Harghita. Cațavencu era mic
copil pe lângă Calimente!

●



Ghimpele Națiunii

Ipocrizia dezgustătorului degustător de gulaşIpocrizia dezgustătorului degustător de gulaş

Cezar 
A. Mihalache

MMai agârţ îi pupa su-
tana pe covorul roşu de la
Cotroceni… Acum, vrea să-i
tragă preşul de sub picioare,
să-l dea de a dura pe treptele
iredentismului. Şi ar fi un gest
credibil şi palapabil dacă trecu-
tul (deh’, file de dosar!) nu i-ar
atârna de gât mai rău decât
ancora Biruinţei. Pentru că,
dintre toţi europarlamentarii
României, doar lui Tockes i-a
întins Traian covorul,
mulțumindu-i, anticipat, că va
reprezenta ţara. Pe care a
reprezentat-o de s-au luat cu
mâinile de cap colegii
scaunelor de doi euro din PE ai
răspopitului securist când au
văzut cum înjura acesta ţara
care l-a trimis acolo! Şi tot în
clopotniţa lui Traian a liturgit
sfânta vicernie când
preşedintele i-a dăruit popei
„Steaua României” (pesemne
la şezătoarea ceaunului de
gulaş împărţit atât de des cu
Viktor Orban pe mealgurile
noastre).

Ba, Traian Băsescu
este cel ce a lăsat
maghiarimea politică de aici şi
ungurimea de la Budapesta să
defileze nestingherită prin
Ardeal, după cum singur
spunea doar pentru a vedea
„până unde se poate întinde
nesimţirea”! Şi a făcut-o
intenţionat, tratând Transilva-
nia, ca întreaga ţară de altfel
(să nu uităm alte experimente
în care ne-a împins
preşedintele doar pentru că
aşa a decis el, cum ar fi pactul

fiscal ori regionalizarea) drept
un experiment pentru convin-
gerile lui (şi nu numai). Şi tot el
este cel ce a dat apă la moară
partidelor extremiste din
maghiarime pentru a-şi asigura
votul electoratului maghiar.
Apoi, el este cel ce i-a mulţumit
lui Tockes (și nu românilor) că
a ajuns din nou preşedinte al
țării!

Acum, cloptarul în
dungă îl priveşte chiorâş pe
prietenul prietenului lui. Şi vine
cu un discurs populist,
arătându-l cu degetul pe cel ce
a cerut Ungariei protectorat
pentru Transilvania. Iar dacă ar
fi făcut acest lucru după ce îi
retrăgea distincţia dată, în
2009, în numele Statului
Român, ar mai fi fost ceva
credibil în vorbele lui Băsescu.
Sau dacă ar fi cerut comisiei
de revizuire a nerevizuirii
constituţionale să cearnă
printre genele lui moş Crin Ene
un articol care să prevadă
posibilitatea retragerii
cetăţeniei române indivizilor
care fac asemenea declaraţii şi
gesturi. Mai ales că nu
rămânea popa „apatrid”, având
pesta budei în sânge! În
schimb, prin felul în care și-a
croit discursul de la Izvoru
Mureșului, încercând să instige
patrioţii români pentru propriul
interes (într-o seacă răzbunare
politică) demonstrează că Tra-
ian Băsescu încearcă să se
folosească, aşa cum face 
de două mandate, de
sensibilităţile noastre, dar şi de
instituţiile statului, pentru a mai
închide un calambur.

Şi este cât se poate de
revoltător faptul că, fără a se
consulta cu nimeni,

preşedintele unic jucător a
decis să transforme România
în căpetenia de leadership ce
va pune Budapesta la punct!
Pentru că, jucând pe cartea
naţionalismului, Traian
Băsescu vrea să se aşeze în
fruntea „cruciadei”. Jucător

într-un alt meci. De data acesta
cu o minge mult mai „fierbinte”.
Or, tocmai de aceea se cere
vigilenţă. Căci, lăsând un Tra-
ian Băsescu să dea cu mâna
lui trădătoare la flaşneta unui
fals, ne vom trezi că adevăratul
naţionalism va fi definitiv com-
promis decredibilizându-l aşa
cum a făcut cu tot ceea a atins.

De aceea, Traian
Băsescu nu trebuie lăsat să-şi
asume „naţionalismul”.
Dimpotrivă, ar trebui tras la
răspundere, şi iată un motiv de
suspendare!, pentru felul în
care a decis şi a lătrat la
adresa unui stat, propunând şi
împingând în faţă ROMÂNIA
ca lance. Or, mâine-poimâine
ne vom trezi că declară şi
vreun război, nu?!

Iar instigările lui au
fost total gratuite din moment
ce Budapesta, „oficial” (chiar
dacă ştim că nu şi în

conştiinţă!) s-a distanţat de
declaraţiile liderului de la Job-
bik (cel ce se arăta dispus să-
şi asume „un conflict cu
România”). Apoi, Vona Gabor
nu a făcut declaraţiile sale
ofensator-provocatoare ca
reprezentat oficial al statului

vecin, ci din fruntea unui partid
care nu se află la guvernare. În
schimb, Traian Băsescu s-a
răstit, chiar dacă s-a afişat la
Universitatea de vară de la
Izvoru Mureşului drept un sim-
plu „cetăţean” (cel puţin după
haine!), din postura a ceea ce
este: preşedintele României.

De aceea, după
această ieşire la rampă, se im-
pune ca adevăraţii naţionalişti
să se coalizeze şi să dea acel
lider care să vorbească în nu-
mele lor. Pentru a nu permite
unor impostori de conjunctură,
acum este vorba de Traian
Băsescu, dar oricând poate
încerca marea cu degetul
vreun nevertrebat al politi-
chiei, să joace „as”-ul
naţionalismului. Pentru că, ev-
ident, nu o sa facă Băsescu pe
liderul naţionaliştilor, el doar
pregătind „locul” pentru un al
„produs” al Cotrocenilor. În

fond, are deja „paiaţe” de
reprezentare pentru toate seg-
mentele societăţii, mai puţin pe
linia naţionalismului (şi
urmează, linia disecării fine, a
patriotismului). Şi doar rămâne
de văzut ce fel de „eba” ori
„mru” va pune pe acest rol…

Oricum, felul în care a
reacţionat preşedintele la
adresa popei, căruia nici nu i-a
mai pronunţat numele!, pare a
fi reacţia unui animal (politic,
desigur!) încolţit. Şi poate că
are şi de ce! Poate că Tockes
are mai multe file din dosarul
lui, decât are el din dosarele
popei! Pe de altă parte,  chiar
dacă pare că l-a scos de la
inimă pe popă, prietenul Orban
tot prieten îi va rămâne!
Dovadă că, tot la Izvoru
Mureşului, chestionat despre
felul în care Viktor Orban
circulă liber prin Covasna şi
Harghita, Traian Băsescu s-a
răstit la cel ce l-a întrebat:
„Dacă nu v-a plăcut, de ce nu l-
aţi fluierat?”. Păi, l-au fluierat
unii domn’ preşedinte, dar i-au
gonit jandarmii…

P.S.:

Pentru cei ce au uitat
deja (întâiul defect al nostru!):
Traian Băsescu este cel ce a
stat, umil, între Laszlo Tockes
şi Viktor Orban când aceştia
făceau tocmeala Ardealului pe
ungureşte. Asta deşi tocmai ce
i se ceruse să arate, pe
pământ românesc, paşaportul!
Dar, pesemne, a răbdat mojici-
ile tot pentru a vedea „până
unde se poate întinde
nesimţirea”!
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Radu
Golban

AA treia ca mărime şi
totodată una dintre cele mai
vechi şi respectabile bănci
centrale din lume, Banca An-
gliei a decis zilele trecute să
fixeze rata dobânzii cheie în
funcţie de rata somajului.
Atât timp cât şomajul nu
scade, nu va creşte nici
dobânda băncii centrale, a
decis noul şef al instituţiei.
Mark Carney, cetăţean
canadian şi fost şef al Băncii
Centrale a Canadei, astăzi
noul şef al Băncii Angliei, a
decis în mod oficial să
schimbe politica monetară a
băncii centrale a Marii Bri-
tanii.

Conform acestei noi
politicii monetare, banca
centrală a Angliei va ţine
dobânda cheie la un minim
de 0.5 la sută până când
rata şomajului de astăzi de
aprox. 7.8 procente în Re-
gatul Unit va scădea sub
pragul de șapte la sută. Pre-
cum a transmis Banca An-
gliei într-un comunicat de
presă la mijlocul săptămânii
trecute, dobânda cheie va
rămâne la un minim istoric
atât timp cât rata şomajului

va depăşi 6.5 la sută. Dom-
nul Carney aplica o politică
monetară de succes în
Canada, dar şi în SUA, se
dovedeşte tot mai evident a
fi soluţia pentru relansarea
economiei. Deoarece
analiştii aşteaptă ca şomajul
să scadă în cursul anului
2016, ne putem aştepta în
următorii ani din partea
Băncii Angliei la o politică
monetară expansivă după
modelul Băncii Centrale a
Americii. În pofida acestei
politici monetare curajoase,
analiştii nu aşteaptă în
următorii ani şi o creştere a
inflaţiei.

A conecta rata
dobânzii la rata şomajului
este un pas desigur lăudabil,
însă nu lipsit de controverse
în lumea experţilor, precum
ar fi cei din rândurile con-
ducerii Băncii Naţionale a
României. A combate
şomajul prin instrumente
monetare este la Bucureşti
inacceptabil. A concentra
toate forţele economice, in-
clusiv pe cele ale băncii cen-
trale, într-o politică axată pe
creşterea economică este la
Londra şi Washington
răspunsul firesc la
provocările celei mai adânci
crize din ultimii şaptezeci de

ani. În timp ce banca
centrală a Angliei a preluat şi
o răspundere socială prin
definirea politicii monetare,
admiţând indirect ca obiectiv
creşterea nivelului de trai al
omului de rând, politica
monetară a BNR are ca
obiectiv profiturile şi
protecţia băncilor comer-
ciale. Clauzele abuzive din
contractele semnate de
români cu băncile comer-
ciale nu cad sub incidenţa
controlului BNR în sfera sa
de influenţă, în care a per-
mis băncilor străine în Ro-
mania un Eldorado unic în
Europa, ci sunt, după vor-
bele cinice ale domnului
Isărescu, o problemă a
semnăturii debitorului.

Cu alte cuvinte, deb-
itorul, deci omul care a îm-
prumutat bani, este singur
vinovat dacă nu a citit bine
contractele de
împrumut.Spre deosebire de
domnul Mark Carney, guver-
natorul Majestăţii Sale, dom-
nul Adrian Vasilescu face
propuneri pentru relansarea
creditării private mult mai
subtile: „Băncile ar trebui să
scoată mai mulţi bani din
buzunare şi să plătească un
personal specializat plecând
de la psihologi, filosofi, soci-

ologi, oameni care să vină în
grupurile de analiză ale
băncilor şi să asigure mo-
mentul de relansare a
creditării”. Deci relansarea
economiei şi crearea de
locuri noi de muncă nu se
realizează prin dobânzi mici,
ci prin sociologi. Foarte
adevărat, că experţii sunt şi
fideli breslei, dat fiind faptul
că domnul Mark Carney este
un economist de talie
mondială cu un doctorat la
Oxford şi Adrian Vasilescu
un jurnalist de Bucureşti cu
experinţă publicistică la sec-
tia ideologică a ziarului
„Scânteia”, în anii de glorie
comunistă.

Foarte adevărat este
că România trece printr-o
perioadă nesfârşită de
tranziţie în care înşişi
decidenţii sunt supuşi unor
contorsiuni greu de desluşit.
Precum Banca Angliei a tre-
cut de la o politică monetară
fixată doar pe stabilitatea
preţurilor în era doamnei
Thatcher la o politică
monetară expansivă în zilele
noastre, îşi schimbă şi oa-
menii de la conducerea BNR
părerile. De la laude aduse
de tânărul Mugur Isărescu
publicate în „Scânteia” în
anii optzecii la adresa

tovarăşului Nicolae
Ceauşescu pentru rambur-
sarea creditelor la regretele
târzii ale consilierului său
Adrian Vasilescu. Acesta a
declarat recent că
„Ceauşescu a făcut o mare
prostie când a decis să
plătească datoriile
României” pentru că după
aceea “nimeni nu mai voia
să ne împrumute”.

Ce să mai credem
despre acest schimb de
paradigmă şi cum rămâne
cu relansarea economiei?
Banca Angliei combate
şomajul iar Banca Naţională
a României ne recomandă
leacurile băbeşti ale filo-
zofilor. Ridicarea ştachetei la
capitolul maturitate în decizii
economice a cetăţenilor mai
presus decât metamorfoza
în ştiinţă a decidenţilor de la
BNR – de la laude la adresa
lui Ceauşescu la ode la
adresa băncilor comerciale –
mă îndeamnă să pun între-
barea, ce mai justifică adjec-
tivul „naţională” în
denumirea BNR..
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