
Serie Nouă

Anul IV

Numărul 149

(6629/1194)

7- 13 mai 2014

„Călimara unui gazetar de luptă

nu poate fi umplută cu apa

sălcie a amabilităţilor.” 

- Pamfil Șeicaru
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Moroii... Moroii... 

europarlamentarieuroparlamentari

Cezar 
Adonis Mihalache

AAcolo Acolo unde au
îngropat democrația, dând
jos de pe soclu statuile (lib-
eralilor, dar nu ale astora de
azi, ci pe aceia care au făcut
ceva pentru țară!), social-
democrații au salivat în noroi
a pofte juvenile. Și, cum mai
agârț votau și moroii pe lis-
tele lui Dra(c)gnea, acum
pare că moroii sunt cei ce vor
fi votați. Zombii USL cu aere
de europarlamentari.

„USL trăiește!
Votează PSD-UNPR-PC!”.
Acesta fost primul mesaj de
dincolo de mormântul uniunii
ex-socialist-liberale al
alianței moroilor. Desigur, lib-
eralii ar trebui să fie și ei
pragmatici și să se
folosească de pârtia de noroi
a moroilor din alianța „social-
democraților și aliații” pentru
a titra la rândul lor: „USL a
murit! (ceea ce e mult mai
aproape de adevăr!) Votați
PNL!”. Iar la drept vorbind
legea electorală ar trebui
schimbată, cel ce fură
„caimacul” prin astfel de
mesaje trebuind, nu doar să
fie sancționat, ci înlăturat din
cursă.

Dar la ce te poți
aștepta de la social-
democrați?! 

Că mâine-poimâine,
pentru prezidențiale, or să
spună „Socialismul NU a
murit! (a lipsit un pic la apel)
Votați Ponta și aliații!”.

Și ‘geaba s-a rugat
de candidați Traian din turla
Cotrocenilor pentru a da față
europeană alegerilor noastre
rurale. Nimeni nu l-a ascultat.
Și nici nu-l va asculta. Ce,
„europenele” sunt temele
nostre? Accesul în Schen-
gen? Lobby-ul pntru inte-
grarea Moldovei în UE?
Problema acceptării extin-
derii cedărilor de suverani-
tate? Utilizarea banilor
europeni? MCV-ul? Probabil,
abia în campania pentru
prezidențiale se va vorbi și
despre aceste probleme. Că
doar așa e la noi, nu?!

Dar, dacă tot ne
târâm electoral spre Europa
cu boii noștri politici, nici
„DD”-ul nu s-a lăsat așteptat
cu prezența sa
„surprinzătoare” și, „direct în
direct”, a demarat campania
electorală din „ddmobil”
(aluzie declarată la „pa-
pamobil”!). Că, vorba aceea,
cu „dd-duba” i-a ajuns.

Ba, în mod real, nici
liberalii nu sunt prea departe
de absurd! Astfel, temele lor
se bazează tot pe un soi de
provincialism de delațiune la
poarta UE, marjând, ca
lovitură de imagine
euroelectorală, pe introduc-
erea unei moțiuni de cenzură
chiar înainte de alegerile eu-
roparlamentare. Și chiar
dacă file de Călin Tăriceanu
le-a tăiat microfonul trimițând
tot senatul în vacanță (asta
lovitură de palat!), liberalii

încă se mai bazează pe
ideea surprizei crinului
așezat pe scrinul PSD-ului.
Și cam atât! Poate doar o
epică desconsiderare a
românilor pentru că, o spune
pe sleau un europarlamentar
liberal, întâmplător (oare?!)
soția șefului PNL, „cetăţenii
din România înţeleg… mai
greu”. Dar ce a făcut distinsa
ramură de crin de Vălean, ca
eurparlamentar de mandat,
pentru ca românii să
înțeleagă aceste teme, asta
e altă treabă…

Pe altă plantație de
partid presupus „în mișcare”,
aidoma unei felii de măr ui-
tate în gâtul „Albei ca
zapăda” (politice), PMP-ul
Elenei s-a trezit să răzuiască
europarlamentarele cu o
imagine de strigoi în grup,
alegând, ca afiș electoral, un
colaj din fețele de lămâie ale
cioclilor portocalii de mai
agârț. Cu toții așezați într-un
„remake” copy-paste după
pelicula unui film cu vampiri.
Păi’, să știe țara din capul
locului (moroiului) ce sunt
politicienii cu adevărat! Un
afiș electoral demn de un
horror politic cu aserviți în
care doar, Elena, a fost
plasată în linia întâi central
(că de asta a vrut suflețelul ei
partid, nu?!), restul
(candidațiilor) fiind cu un pas
servil în spate.

Așadar, a început

campania! O campanie
europarlamentară în care
partidele românești se vor
bate pentru a-și scoate în
față candidații pentru
Cotroceni în vreme ce par-
tidele maghiare vor avea
grijă să prindă cat mai multe
locuri în PE, introducând, în
parelel cu Fidesz-ul din Un-
garia (cu al lor popa Tokes),
proprii revizioniști (gen Sogor
Csaba). Și probabil, ca aces-
tia își vor face și grup inde-
pendent în PE, fluturând

cârpa secuiească a au-
tonomiei circumcise! Că tot
s-au jurat candidații UDMR
la europarlamentare că „în
Secuime, (o) să-i facem pe
români să simtă cum e să
trăieşti în minoritate” (Sogor
Csaba), iar Ponta-rozetă-
secuiască vrea pesemne
același lucru, tot cu românii,
dar din întreaga țară…

Pe de altă parte, dar
la fel de grav, afișele alianței
de guvernare conțin sim-
bolurile Statului Român
(lucru interzis de legea
electorală), iar campanie la
face însuși Viorel. Astfel,
plecând de la ideea
vanghelistă „garantat de…”,
Ponta apare, în copy-paste,
pe toate panourile
candidaților PSD-UNPR-PC,
dar nu pentru a ne convinge
că „trăiește”, nici în calitate
de șef „garantând” progeni-
turile, ci pentru o subtilă cam-
panie pentru prezidențiale la
care a furat startul cu o juma’
de an!

●

Are un avanpost autist dreptulAre un avanpost autist dreptul
la unitatea naţională?la unitatea naţională?

Radu
Golban

SS-ar putea oare traduce
pe româneşte în contextul
identificării unei strategii de uni-
tate naţională „Ein Volk, ein
Reich, ein Führer”? (Un popor,
un stat, un conducător).
Maimuţărind mereu după cum
bate Bruxelles-ul din palme, aşa
după ureche înseamnă că un stat
naţional are trei elemente consti-
tutive, deci că o cauză
românească dincolo de Prut are
trei dimensiuni.

Prima dimensiune o
constituie Moldova cea economic
subdezvoltată şi etnic relativ
eterogenă care, unindu-ne, doar
ne-ar costa bani. A doua dimen-
siune este cea a României ju-
nioare în UE, în calitate de
dascăl al Chişinăului, care
îndeamnă Moldova să meargă
pe drumul integrării europene. Iar
a treia este cea a momentului
trăirii unui sentiment de
apartenenţă etnică şi profundă
identitate naţională cu fraţii de
peste Prut sau mai recent chiar şi
Nistru, când o terţă parte
ameninţă glia strămoşească.
Este drept că mai uşor ajunge un
repetent cândva dascăl, decât să
combaţi o atitudine naţională
care se manifestă doar din
reflecţie. Seismele politice ac-
tuale din unele state membre ale
fostei Uniuni Sovietice, al căror
trecut s-a intersectat cândva şi
cu statalitatea românească, dau
curs unor serii întregi de discuţii
în special din a treia categorie a
dimensiunii unităţii naţionale, cea
de natura unei replici la
ameninţările din exterior, chiar
dacă în mod normal privim
aceste zone cu un dezinteres
făţiş. Nu doar traducerea lozincii
germane din anii treizeci este
greşită. Modul simplist de a privi
peste Prut în aceste trei dimensi-
uni este exact contrariul celui mai
firesc curent unui stat naţional
care se defineşte şi prin integri-
tatea sa teritorială, fie ea una
istorică. Ceea ce a fost în timpul
campaniei partidului naţional-so-
cialist la referendumul în care s-a
supus la vot anexarea Austriei,
varianta aplicată şi populistă a
doctrinei juristului german Georg
Jellinek (1851-1911) a celor trei
elemente constitutive ale statului.
1) popor, 2) teritoriu şi 3) putere
de stat, relevante chiar în con-
textul reunificării Germaniei, este
în doctrina România de-a dreptul
inexistent. A îngâna fără vlagă
ceea ce probabil Bruxelles-ul
ordonă şi Bucureştiul aplică cu
supuşenie, adică să ignore o
cauză românească la nord şi est
de graniţele ţării, este dovada
schimonosirii instituţionale în
fruntea statului. România până în
zilele noastre nu a găsit un mod
de a gestiona onorabil litigiul
naţional. Momentele istorice pen-
tru articularea interesului şi
identităţii naţionale în acest con-

flict la graniţele României sunt
consecutiv ratate de decidenţii de
la Bucureşti. Preocupaţi cu
obstinaţie fie de identificarea unui
succesor în fruntea statului sau
de moşiile unuia sau altuia,
eclipsează prin subiecte puerile,
un prilej rar întâlnit în istoriei,
când se amestecă din nou în Eu-
ropa cărţile frontierelor statale.
Modul cum se sare sau se trece
peste această realitate este pe
măsură să facă dintr-un subiect
naţional o „trans-problemă”. Mu-
tarea unei probleme din lipsa
unei strategii de unitate naţională
dintr-o zonă în alta şi ipocrizia în
privinţa politicii etnice în zone cu
denumiri predispuse la ”trans-
probleme” naţionale precum
Transilvania, sau mai recent şi
Transnistria, sunt trăsăturile
tipice unei conduceri parvenite.

Zielele trecute, apelul
emoţionant al elevilor români de
la Liceul „Lucian Blaga” din Tri-
aspol prin care cer ajutor
României a copleşit o ţară
întreagă. Orientarea spre Rusia
a zonei separatiste din Republica
Moldova este o ameninţare la
dreptul de păstrare şi exprimare
a etniei române. Pe cât este de
autentic şi de captivant senti-
mentul de apartenenţă naţională,
pe atât este de îndoielnică şi
indecisă strategia pentru atin-
gerea obiectivului de unitate.

Nu este nici prima şi nici
ultima dată când, narcotizaţi de
pulsul spiritului naţional,
acţionăm emoţional ştergându-
ne lacrimile cu mâneca pijamalei
în loc să avem un aport propriu la
nivel de dogmă de unitate a
României. România, ultimul stat
din Europa mutilat de Tratatul
Hitler-Stalin, dă dovadă de o
politică autistă faţă de un drept
naţional istoric şi se comportă cu
pasivitate dincolo de problema
reală. Uităm că actorii de ieri şi
de azi, Rusia şi Germania, care
au împărţit cândva Europa, mai
au de rezolvat încă o restanţă în
estul continentului. Politica de
sfărâmiţare a statelor mari şi mi-
jlocii în favoarea transformării lor
în metereze nu poate fi oprită
decât print-o politică a
Bucureştiului de integrare
regională sub tutela românească,
dacă nu dorim să fim transformaţi
într-un ciur ucrainean. Surplusul
de siguranţă nu constă în
prezenţa unei escadrile de
avioane de vânătoare deoarece
ameninţarea se datorează
instrumentalizării politicii
minorităţilor naţionale de către
hegemonii Europei, şi nu unor at-
acuri militare din afara ţării.

Când vom rezolva o
cauză românească după lecţia
germană a lui Georg Jellinek şi o
vom transforma într-o raţiune a
statului, şi nu într-o „trans-
problemă”, vom fi şi noi integraţi
în rândul familiei de state eu-
ropene şi nu vom rămâne o
santinelă la poarta Europei.

●
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„Doresc să fiu ars, iar cenușa să ie împrăștiată pe pământul României!”„Doresc să fiu ars, iar cenușa să ie împrăștiată pe pământul României!”

Vlad
Hogea

-interviu cu scriitorul Pavel
Coruţ-

Pavel Coruţ nu te
poate lăsa indiferent. Fie că
eşti un adept al ideilor sale, fie
că le combaţi cu vehemenţă, e
limpede că universul gândirii
coruţiene te fascinează din
primul moment. Amestec ciu-
dat de ficţiune şi realitate
crudă, cărţile publicate de fos-
tul şef al contraspionajului mil-
itar au un farmec încă neegalat
în România contemporană. Îţi
stârnesc curiozitatea şi te
determină să fii mai exigent cu
tine însuţi şi cu cei din jur.
Pavel Coruţ îţi deschide ochii
asupra minciunilor (pe care le
numeşte “gulgute”) şi manipu-
latorilor din umbră (“bubulii” pe
care “Octogonul “, frăţia albă,
încearcă să-i anihileze prin
orice mijloace). După două-trei
cărţi citite, constaţi că idealurile
eroilor lui Coruţ sunt şi ide-
alurile tale. Dacă la început l-ai
privit pe autor cu suspiciune,
eşti forţat să recunoşti, într-un
sfârşit: “Dom’le, Coruţ ăsta are
dreptate!”. Moldovean de-al
nostru (născut în comuna
Andrieşeni, judeţul Iaşi), Pavel
Coruţ este un personaj fasci-
nant. Stând de vorbă cu dom-
nia sa între patru ochi, am avut
plăcuta surpriză să de-
scoperim o minte strălucită,
dublată de un spirit critic şi un
pragmatism demn de invidiat.
Argumentele lui Coruţ sunt mai
totdeauna de bun-simţ. E greu
să-l  blochezi cu întrebări inco-
mode. Pavel Coruţ este o
adevărată enciclopedie
ambulantă, iar concepţiile sale
s-au cristalizat după zeci de
ani de studiere a dreptului, is-
toriei, psihologiei, parapsiholo-
giei, astronomiei, filosofiei,
religiei, culturii şi civilizaţiei
umane.

- Sunteţi un om inco-
mod, domnule Coruţ. Nu vă
temeţi de moarte?

- Nu! Acesta este
marele meu avantaj, că eu mi-

am dorit atât de mult moartea,
încât a murit moartea din mine.
Pentru mine, moartea este o
izbăvire, o trecere în celălalt
tărâm, unde mă aşteaptă (sau
nu mă aşteaptă) o viaţă mai
bună.

- Dacă forţele oculte
vor plăti pe cineva ca să vă
lichideze, ce se va întîmpla cu
doctrina dumneavoastră, cu
ideile pe care le-aţi slujit?

- E prea târziu s-o mai
înăbuşe. Ideile au fost
îmbrăţişate de cîteva zeci de
mii de oameni, au rodit şi au în-
ceput să se dezvolte. E prea
târziu să mă mai lichideze.
Totuşi, chiar dacă mă
lichidează, nu-i nici o
problemă! Nu sunt un teri-
bilist.Vă întrebaţi desigur cum
am ajuns în situaţia asta, de a
nu mă mai teme de moarte. Au
existat mai multe momente în
care mi-am dorit moartea…
Odată am fost foarte bolnav şi
nu-mi găsea nimeni nici un
leac şi mi-am să mor, decât să
trăiesc ca o vegetală. A doua
oară, când mi-a murit soţia pe
care o iubeam foarte mult, am
vrut să plec împreună cu ea pe
lumea cealaltă.

- În decembrie 1989
se striga ”Moarte securiştilor!”.
Dumneavoastră aţi fost ofiţer
de informaţii. Vă consideraţi vi-
novat pentru ceea ce s-a în-
tâmplat rău înainte de 1989?

- Nu! Securitatea a
fost un aparat informaţional din
sectorul administrativ al statu-
lui. Factorul politic era cel care
conducea. Eu n-o să condamn
niciodată mâna care a lovit, ci
voi spune: “Creierul care a
gândit este vinovat!”

- Există diferenţe sem-
nificative între Securitatea de
dinainte de 1964 (din vremea
lui Dej) şi cea a lui
Ceauşescu?

- Există deosebiri radi-
cale. În perioada 1944-1964, a
fost în România o represiune
căreia i-au căzut victime mulţi
nevinovaţi. Dacă veţi cerceta
arhiva Asociaţiei Foştilor
Deţinuţi Politici din Iaşi, îl veţi
găsi pe tatăl meu în evidenţă.
Coruţ Gheorghe a fost deţinut
politic, a făcut un an şi  şase

luni de lagăr! Isac Ion, bunicul
meu care a murit (Dumnezeu
să-l ierte!), a făcut închisoare,
iar unchiul meu Coruţ
Costache a săpat la Canalul
Dunăre-Marea Neagră. Atunci
a fost o represiune
antiromânească condusă de
trupele sovietice de ocupaţie şi
de Securitatea kominternistă
din vremea respectivă, în co-
laborare cu o seamă de ticăloşi
din neamul nostru. Nu putem
să spunem că numai alogenii
au făcut treaba asta, au făcut-
o şi unii din rândul
românilor…Însă, după 1964,
Securitatea a fost purificată,
trecută prin furcile caudine. S-
au păstrat numai elemente
sănătoase, româneşti. Au
apărut oameni foarte bine
pregătiţi, cu două-trei facultăţi,
vorbitori de limbi străine, care
ştiau să se comporte elegant şi
civilizat. Încă ceva: după 1964
nu s-a putut arunca în cârca
Securităţii decât un singur
mort, Gheorghe Ursu. Eu am
citit însemnările acestuia şi am
înţeles că era un intelectual
foarte interiorizat. Eu am de-
terminat ancheta pentru de-
scoperirea criminalului care l-a
omorât pe Gheorghe Ursu. Era
un deţinut de drept comun, era
civil, deci pe Ursu nu l-a
omorât Securitatea. Toţi cei
care s-au opus sub o formă
sau alta regimului comunist
după 1964 sunt în viaţă. Au
fost supravegheaţi, dar nu a
fost ucis nici unul. Eu, per-
sonal, n-am văzut pe nici unul
ucis.

-La începutul fiecărei
cărţi din seria Octogonul, îi
avertizaţi pe cititori că e mai
multă ficţiune decât realitate.
Există într-adevăr această
organizaţie secretă, Octo-
gonul? Există Frăţia Florii de
Argint, Frăţia Vieţii, Frăţia
Ariană?

- Am explicat în cartea
“Ghidul Vieţii Sănătoase” ce
înseamnă Octogonul în
concepţia mea. Axele Octo-
gonului formează  crucea
Sfântului Andrei şi crucea lui
Iisus Christos, însă în
concepţia mea Octogonul
înseamnă altceva: o

organizaţie care luptă pentru
eliberarea omenirii, pentru
scoaterea ei din ignoranţă şi
din criză. Dacă Octogonul nu
ar exista, ar trebui inventat! Eu
am apelat la Frăţia Albă
Europeană pentru a opri
războiul din Iugoslavia şi pen-
tru a face pace şi unitate între
toţi arienii, începând din Marea
Britanie şi până în Rusia.
Următoarea mea carte se
numeşte “Glasul Omului” şi
reprezintă o strigare către toţi
arienii, să nu se mai bată între
ei şi să-şi aducă aminte că
sunt rasa care a creat cele mai
importante valori şi a civilizat
lumea. Să punem accent pe
creaţie, şi nu pe război.

- De ce l-aţi introdus 
ca personaj în cărţile
dumneavoastră pe Matroz, pe
Paul Cernescu, pseudonim
sub care aţi semnat nu-
meroase articole în presă, în
perioada 1990-1991?

- Pentru că aşa l-am
introdus de prima dată. Trebuia
să apară un personaj care să
explice la un moment datm din
punct de vedere ştiinţificm
nişte enigme aparent
supraomeneşti.

- Credeţi în Dum-
nezeu, domnule Coruţ?

- Da, eu cred NUMAI
în Dumnezeu!

- Sunteţi creştin?
- Nu! Eu cred numai în

Dumnezeu. Nu cred în sfinţi,
arhangheli şi aşa mai departe.
Dumnezeu este unica putere
în acest Univers.

- Care sunt străbunii
noştri la care ar trebui să ne
raportăm şi să le urmăm mod-
elul?

- Străbunii şi-au rezol-
vat problemele din timpul lor.
Noi trebuie să imaginăm re-
zolvarea problemelor din tim-
pul nostru. De la străbuni
trebuie să luăm numai ce a fost
bun. Eu am modele în Ştefan
cel Mare, Mihai Viteazul,
Avram Iancu, Alexandru Ioan
Cuza.

- Vă consideraţi un
lider politic naţionalist?

- Da, eu n-am ascuns
niciodată că, înainte de a mă
uita în cazanul european, eu

mă uit în blidul nostru româ-
nesc! Prima oară trebuie să
mă zbat să asigur naţiunii
române tot ce-i este necesar
din punct de vedere material şi
spiritual.

- De unde se trage
răul României, după 22 de-
cembrie 1989?

- De la explozia
bombei cu trădători şi a
bombei cu amatori… Unii s-au
apucat să facă meserii pentru
care nu erau pregătiţi, iar alţii
au trădat ţara şi naţiunea pen-
tru sume, de altfel, foarte mici.

- Cu atâţia duşmani pe
care îi are statul naţional unitar
român, credeţi că mai poate fi
salvat?

- Da! După opinia
mea, va supravieţui secolului
XXI fără probleme, trecând
încet-încet în componenţa
marii naţiuni europene, pentru
care şi noi luptăm. Noi vrem să
ne unificăm cu neamurile de
sânge arian, respectiv latinii,
anglo-saxonii, germanicii şi
slavii. Întrucât avem rădăcini
comune, avem strămoşi co-
muni, e normal să avem un vi-
itor comun. Dar, în prima fază,
interesele cetăţeanului român
sunt mai bine apărate în cadrul
unui stat naţional. În caz con-
trar, am ajunge o naţiune de
mâna a doua, o Cenuşăreasă
a Europei. Întâi să ne revenim
pe plan economic, şi abia apoi
să trecem la integrarea
treptată şi la formarea naţiunii
europene unice. Asta va dura
1000-1500 de ani. Nu e uşor
să refaci familia europeană de
bază…

- O ultimă întrebare.
Ce aţi vrut să spuneţi când aţi
afirmat într-una din cărţile
dumneavoastră: “Dumnezeu
există şi e viu!”?

- Această formulă
combate cultul morţii. Dum-
nezeu este şi stăpânul
tărâmului vieţii, deci există şi e
viu! De asemenea, contrar
zeilor nord-africani ai religiei
oficiale, trebuie să afirm că
Dumnezeu este Om din nea-
mul Oamenilor, nu este Zeu
din neamul lui Iuda!

●

Brâncuși omagiat la cel mai important eveniment cultural din Spania!Brâncuși omagiat la cel mai important eveniment cultural din Spania!

PPrefectura Madridu-
lui (Comunidad de Madrid)
a organizat, ieri, 23 aprilie,
Noaptea Cărților. În cadrul
evenimentului a avut loc
prezentarea cărții Antologia
Poetica, de Hector Martinez
Sanz. Cartea este dedicată
lui Constantin Brâncuși și
poemele publicate sunt in-
spirate în lucrările artistului
român. În volum au fost re-
unite poemele pe care au-
torul le-a scris în ultimii opt
ani și care au ca principală
temă opera lui Brâncuși.
Prezentarea, organizată de
Prefectura Madridului în co-
laborare cu Mundi Book
Ediciones, s-a desfășurat la
Librăria Le din capitala
Spaniei. La cererea organi-
zatorilor, coperta cărții a fost

realizată de un alt artist
român, Bogdan Ater, care a
folosit imaginea lucrării 

Pasărea în zbor
pentru a face o paralelă
între artă și poezie.

Hector Martinez
Sanz a primit Premiul ICR
2010 la Madrid pentru

cartea Pentagono (Editura
Niram Art), care prezintă o
viziune inedită despre op-

erele a cinci mari
personalităţi ale artei şi cul-
turii universale, care s-au

născut în România: Con-
stantin Brâncuşi, Mircea Eli-
ade, Eugène Ionesco, Emil

Cioran şi Tristan Tzara. Este
autorul cărților: Comentarios
a Unamuno, Baruch Elron,
La ciencia como modelo de
saber și co-autor al lucrărilor
Viajes al fin de Finisterre,
Michel Houllebecq: amor y
otros mitos, Maranatha și
Tudor: textos sobre su obra.

Noaptea Cărților
este cel mai important și
eveniment cultural din
Spania. În fiecare an, pe
data de 23 aprilie, muzeele,
centrele culturale și sălile de
teatru din principalele orașe
spaniole sunt deschise
toată noaptea. Cu prilejul
evenimentului sunt organi-
zate prezentări de carte,
recitaluri de poezie și dez-
bateri pe teme culturale.

●



4 Tichia de politician

„UDMR este un fel de Jobbik al României și trebuie scoasă în afara legii!”„UDMR este un fel de Jobbik al României și trebuie scoasă în afara legii!”

Dan
Tănasă

- susține răspicat Bogdan Dia-
conu, catalogat recent de „Re-
vista 22” drept „extremist” -

- Într-un interviu pe
care îl ia președintelui UDMR
Kelemen Hunor, redactorul șef
al Revistei 22, Armand Goșu,
vă numeș-te personaj extrem-
ist, naționalist. Sunteți un ex-
tremist, domnule Diaconu?

- Sper să fiu extremist
în egală măsură cu românii
care au făcut Marea Unire din
1918 sau cu moții lui Avram
Iancu, singurii care au fost ca-
pabili să oprească exter-
minarea românilor plănuită de
Kossuth. De fapt, încerc doar
să îmi fac datoria de român și
de parlamentar ales să
reprezint interesele cetățenilor
români. Dacă a apăra unitatea
și suveranitatea României a
devenit extremism, atunci
marea majoritate a românilor,
cu Dvs., domnule Dan Tănasă,
în frunte, au aceeași problemă
ca și mine: suntem extremiști
care nu acceptă enclavizarea
etnică a teritoriului național! Și
ar trebui să fim mândri de
acest lucru!

- Totuși, de ce credeți
că redacția Revistei 22 vă
consideră un extremist?

- Cred că se dorește
izolarea și marginalizarea celor
care au conștiință națională.
De aceea, UDMR ne flutură pe
la ochi idealuri pretins ”eu-
ropene”, cum ar fi autonomia
teritorială, iar cei care ne îm-

potrivim trebuie să fim
catalogați ca înapoiați, vetuști
sau extremiști dacă se poate.
Înapoiați sunt cei care doresc
enclavizare etnică și
fărâmițarea statului național,
care este o cucerire a
modernității și a secolului XX,
iar contestatarii României
Unite se inspiră de fapt din pe-
rioada medievală.

- Dacă dvs. sunteți ex-
tremist, vă întreb cum poate fi
catalogată o formațiune politică
care militează pentru anularea
tratatului de la Trianon, care
promoveză doar ura
interetnică și șovinismul, care
sfideză legile și Constituția
României și a cărui singur
proiect politic este cel al au-
tonomiei teritoriale pe criterii
etnice a așa-zisului ținut secui-
esc?

- Am declarat în mai
multe rânduri public și mă
bucur că pot să o fac din nou,
că UDMR este un fel de Jobbik
al României. În urmă cu câțiva
ani, cel puțin la București, se
mai fereau să spună verde în
față că urmăresc planurile Bu-
dapestei de desființare a
României, acum văd că se
simt bine la guvernare și și-au
dezvăluit strategia. Am anunțat
la fel de public că în momentul
în care UDMR depune la Par-
lament proiectul de lege al au-
tonomiei teritoriale, eu depun
tot la Parlament proiectul de
lege de desființare a UDMR.

- Dumneavoastră
luptați pentru România, Kele-
men Hunor pentru anularea
Tratatului de la Trianon și deci
pentru moartea României.

Cine e extremistul?
- Eticheta de extremist

ține de propaganda UDMR și a
susținătorilor lor, unii dintre ei,
din păcate, români, prin care
orice încercare de a opri avân-
tul iredentist al acestei
organizații să fie delegitimat.
Din acest punct de vedere,
UDMR, dar și alte partide
maghiare, plus o întreagă suită
de ONG-uri și fundații finanțate
din Ungaria, au ca misiune
precisă să coloreze în nuanțe
europene tribalismul au-
tonomiei secuiești în timp ce
oponenții și cei care iubesc
națiunea română să fie descriși
ca barbari și înapoiați.

- UDMR este o
formațiune finanțată cu zeci de
milioane de lei anual 
din bugetul Guvernului
României și cu toate acestea
refuză să arboreze drapelul
României pe sediul său din
Miercurea Ciuc și refuză să
dea jos drapelul Ungariei arbo-
rat pe sediul său din Sânge-
orgiu de Pădure, asta ca să
amintesc doar două astfel de
cazuri. Cum comentați? 

- Am adresat această
problemă printr-un proiect de
lege care să interzică afișarea
pe instituțiile statului român a
steagurilor cu caracter etnic,
pedepsindu-i pe vinovați cu
amendă penală. Cei care
forțează nota cu steaguri
secuiești și cu steagul Ungariei
doresc să creeze o suverani-
tate paralelă în anumite zone
din Transilvania, refuzând ast-
fel autoritatea statului român și
închinând în mod simbolic o
regiune întreagă Ungariei. Bu-

dapesta știe foarte bine acest
joc, ea îl coordonează, prof-
itând de slăbiciunea statului
român, pentru ca, la un mo-
ment dat, să ne trezim cu pro-
tectoratul Ungariei asupra
Transilvaniei. Este o sub-
minare a statului român din in-
terior. Nu putem permite așa
ceva, ne-ar blestema strămoșii
din morminte!

– Kelemen Hunor și
formațiunea pe care o conduce
nu au participat la nicio mani-
festare dedicată Zilei Naționale
a României, Zilei de 24 ian-
uarie, Zilei Imnului Național
sau Zilei Drapelului. Mai mult,
și-au manifestat disprețul la
adresa acestor sărbători în
repetate rânduri. Este acesta
un semn de comportament eu-
ropean al domnului Hunor și al
UDMR? 

- UDMR nu
recunoaște statul român, acest
lucru a devenit clar. Tocmai de
aceea cred că această
organizație și celelalte similare
trebuie scoase în afara legii.
Degeaba vorbim de extremiștii
de la Jobbik și îi creștem la
sân, hrănindu-i cu bani de la
buget, pe proprii noștri
dușmani, care, culmea dezas-
trului, au poziții de conducere
în statul român, de unde îl pot
dezmembra mai ușor.

- Pare că „europeanul”
Kelemen Hunor cunoaște
foarte bine unde sunt
extremiștii români. Să
înțelegem că extremismul
maghiar e european și deci
benefic? 

-Extremismul maghiar
nu e extremism, aici e toată

șmecheria, e progresism, ține
de drepturile maghiarilor de
pretutindeni, ei fiind singurii
care au drepturi. Politicienii
maghiari își văd comunitatea
ca pe o super-rasă la care noi
ceilalți trebuie să ne închinăm
și, eventual, să dispărem, ca
să le facem loc și spațiu vital.
Nu e de mirare că extremismul
maghiar îmbracă adesea
forme neo-naziste, pentru că
ideile lui Horthy se pot vedea la
tot pasul în demersurile lor,
chiar până la imitarea gestică,
așa cum e cazul defilării pe cai
a oficialilor de la Budapesta în
orașe din România. Extremis-
mul maghiar e atât de benefic
încât va crea în Europa con-
flicte, Der Freitag a publicat
deja un reportaj în care
sesizează că, după Ucraina,
următorul conflict secesionist
va fi provocat în România în
zona unde se află și maghiari.
Dar Viktor Orban este în
grațiile PPE, așa că oficialii de
la Bruxelles se prefac că nu
văd ce potențial exploziv au
instigările etnice ale Ungariei în
țările vecine, care, de altfel, se
coordonează cu Rusia în acest
sens. Ungaria urmează același
sistem de lucru cu al Rusiei:
profită de existența unor
minorități în statul vecin ca să
ceară drepturi colective până
fac statul respectiv să intre în
implozie, anulându-i suverani-
tatea. Atât de gravă pentru
siguranța națională este polit-
ica maghiară!

●

Economic și politic...Economic și politic...

George
Petrovai

BBinomul economic-
politic este determinant
în viața statelor, implicit a
cetățenilor. Care dinte cele
două elemente ale binomului
are rol preponderent și 
care este gradul de
interdependență dintre ele?
Asemenea întrebări nu-și au
rostul (cel mult doar ca diver-
tisment teoretic), atunci când
lucrurile merg ceas, iar
cetățenii sunt mulțumiți. Dar
când lucrurile merg anevoie,
ba chiar prost, întreaga su-
flare își pune întrebări - și
pune întrebări! – de ordin
economic și politic.

Cum la noi treburile
merg așa cum le vedem și
ceas de ceas le simțim, nu-i
de mirare că românul devine
de la o zi la alta un tot mai
pătimaș debater politic. Iar
unii dintre ei emit chiar
pretenții de redutabili analiști
economici, pentru ca astfel
să-și poată coace în tigăi de
import ardoarea patriotică ce
înoată în uleiul mereu încins
al politicii românești...Așa că
pretutindeni se dezbat „ces-
tiuni arzătoare la ordinea
zilei” și pretutindeni se ivesc
aprigi critici și zeloși reforma-
tori, mulți dintre aceștia

înecați în nostalgia terecutu-
lui mai îndepărtat ori mai
apropiat.

Politicul – forma
concentrată a economicului,
iată o formulă ideologică prin
care câteva decenii la rând
au fost lubrifiate mecanis-
mele greoaie ale universului
concentraționar: un politic
atotstăpânitor și devorator, un
politic agresiv și intolerant,
neobosit făuritor de lozinci
privind fericirea planificată a
„clasei muncitoare în alianță
cu țărănimea muncitoare și
celelalte pături sociale”.

Relația dintre cele
două componente ale bino-
mului este biunivocă, căci
fiecare componentă se
regăsește direct ori indirect în
compoziția celeilalte și se
reflectă ca într-o oglindă în
aceasta. Dar dacă econom-
icul reprezintă partea stabilă
a cuplului, parte înzestrată cu
o mult mai mare inerție,
aceasta nu înseamnă că di-
namica sau capriciile politicu-
lui nu afectează structura de
rezistență a economicului,
fapt cu prisosință demonstrat
românilor atât de cata-
stroficele decenii bolșevice,
cât și de haoticele decenii
postdecembriste.

Prin urmare, aber-
anta politică economică a
fostelor țări comuniste, la fel

ca politica de agresiune
promovată în principal de
Germania și Japonia în prea-
jma celui de-al doilea război
mondial (de altminteri, cu
nimic mai cinică decât cea
promovată de Rusia
stalinistă), reprezintă dovezi
irefutabile pentru chestiunea
în discuție.

De precizat că un stat
cu o economie bolnavă, nu
conferă credibilitate demer-
surilor sale în politica
internațională, oricâtă subtili-
tate, abilitate și persuasiune
ar dovedi diplomații săi.
Firește, nu este cazul
României, ai cărei diplomați
postdecembriști sunt întru
totul după chipul și
asemănarea cu megadezas-
trul intern...

Cu toate că Rusia și
China mai păstrează multe
din trăsăturile țărilor cu
economii distorsionate până-
n străfunduri de cancerul ide-
ologic (China în mai mică
măsură ca Rusia, în pofida
originalului colaj dintre ide-
ologia marxist-maoistă și
economia capitalistă aflată
într-un formidabil avânt),
totuși ele se încadrează într-o
categorie aparte, grație rolu-
lui ce le revine de drept și de
fapt în politica mondială –
ambele sunt țări imense și cu
un apreciabil potențial militar

și demografic, ambele dețin
incalculabile resurse de
aprovizionare și constituie
uriașe piețe de desfacere
pentru țările dezvoltate.

De aceea, este lesne
de înțeles de ce relațiile
politice și economice cu
aceste țări suferă adesea
ajustări surprinzătoare, care
merg până la compromisuri și
împăciuitorism din partea
țărilor avansate. Și toate
astea, ni se spune, de dragul
fragilului echilibru mondial, tot
mai șubrezit prin alarmanta
frecvență a actelor de dictat
și fanatism...

Să ne imaginăm pen-
tru o clipă prăpastia ce s-ar
căsca deodată în fața
omenirii după încheierea
între China și Rusia a unui
pact de felul odiosului pact
Ribbentrop-Molotov, desigur,
însoțit de un și mai odios pro-
tocol adițional secret privind
împărțirea zonelor de
influență!... 

La polul opus al bino-
mului se situează Germania
și Japonia. Culcate la pământ
după cel de-al doilea război
mondial, ele s-au impus uim-
itor de repede în atenția lumii
și în politica postbelică de pe
pozițiile de forță ale
maldărului de bani adunat în
cadrele unor economii hiper-
productive.

Cum România nu va
avea degrabă șansa istorică
a țărilor mari și puternice, ea
trebuie să convingă și să se
impună printr-un efort con-
vergent, direcționat spre 
o economie competitivă,
concretizată în rezultate in-
discutabile pe linia calității
produselor sale materiale și
spirituale, implicit pe linia
sporirii reale a prosperității tu-
turor cetățenilor, nu doar a
unui grup restrâns de ticăloși 
îmbogățiți. 

Rolul politicii și al
politicienilor în viața
societăților moderne fiind ex-
agerat de mare, se
subînțelege că pe viitor el tre-
buie restrâns treptat, super-
vizarea, respectiv selecția
moral-spirituală a
reprezentanților cetățenești
în forurile conducătoare
revenind în totalitate societății
civile.

●



Ghimpele Națiunii

„MasterCNA” și violența de veselă!„MasterCNA” și violența de veselă!

Cezar 
A. Mihalache

DDelimitarea unei
membru CNA față de
acțiunile fățise de cenzor al
cetățencei „…escu”, de la
șefia executorului audio-
vizual al partidul-stat, ar
părea, la prima vedere, o
soluție onorabilă de spălare
a șifonatei fețe a Consiliului
Național al Audiovizualului.
Căci, după o vizită la o re-
uniune specifică de la Atena,
fără a avea îndă mandatul
instituției, dar urmând mod-
elul prim-plagiatorului țării,
șefa Cenzorului Național al
Audio-vizualului a decis să
repună pe tapetul roșu al în-
glodirii libertăților noastre, pe
un ton mult mai înverșunat,
chiar unilateral și ultimativ,
necesitatea extinderii
competențelor forului-cenzor
peste domeniul internetului.
Și nu pentru că asta ar fi pri-
ceput ea că s-a discutat în
cadrul întânirii de la Atena a
organismele similare din Eu-
ropa (aparent similare,
„cna”- urile de aiurea fiind
instituții strict „de regle-
mentare” nu de cenzurare-
eradicare a audivizualului la
comanda politicului guverna-
mental!), ci pentru că, as-
cunzând cu aparentă
pricepere discuțiile de acolo,
crede numita „…escu”, ar
putea manipula o idee
generală în specificul și in-
teresul partidului-stat de

acasă.
Numai că membrul

CNA care s-a revoltat îm-
potriva lui „escu”, mai exact
împotriva intențiilor acesteia
de a cenzura internetul,
pune din capul locului greșit
problema. Pentru că, CNA
nu trebuie să-și extindă
„competențele” peste felia
internetului ca urmare a
incapacității de a fi regle-
mentat principalul (și
deocamdată singurul!)
domeniu de activitate (recte,
audiovizualul) ci, pur și sim-
plu, pentru că nu are ce să
caute peste această sferă a
libertăților de exprimare. Nu
are dreptul să intre cu pi-
cioarele de lut ale partidului-
stat peste ultimele noastre
libertăți „vizuale”.

Și pare puțin proba-
bil ca membrul respectiv să
fi gândit „întâmplă-
tor” această împotrivire-
motivație doar din prisma
faptului că, ani în șir, organ-
ismul s-a dovedit incompe-
tent pe propriul domeniu de
acțiune… Mai de grabă,
pare un artificiu pus deop-
arte pentru momentul în care
actualul „…escu”-șef va fi
înlăturat.

Iar atunci, inversarea
actualei motivații, sub
demonstrația că, de fapt,
CNA a fost incompetent pe
domeniul audio-vizualului
pentru că nu a avut acces și
pe sfera internetului, unde
sălășluiește tot mai mult…
audio-vizual, va fi o funda-

mentare suficientă pentru a
duce mai departe, sub un alt
partid-stat (sau poate chiar
același, dar în mod cert sub
un alt „…escu”) conceptul
politic de limitare a drep-
turilor noastre de exprimare.

Desigur, sub orice alt
„escu” și sub orice alt partid-
stat, o eventuală măsură de
a da dezlegare CNA-ului să
„reglementeze” media
virtuală nu va afecta în mod
semnificativ libertățile noas-
tre de exprimare. Adică, nu
de aici o să ni se tragă ori-
zontul cenușiu! Pentru că, în
momentul în care o astfel de
măsură ar fi aplicată, princi-
palele ziare și platforme dig-
itale vor migra pe servere
din afara țării. Acolo unde
brațul de lemn al tâmplei de
fier a CNA –ului esculizat în
fuduliile cenzurii nu va avea
cum să ajungă. Evident, pre-
siuni vor fi, poate chiar după
modelul de „putinizare” a in-
ternetului, într-un model rus-
esc de licențiere a blogurilor
care au un anumit trafic. Și
atunci, ‘geaba va fi fost
găzduit blogul chiar și în
SUA, tot va intra sub regle-
mentarea națională, dar
poate nu atât de violent.

Se prefigurează dară
încă un sector în care
firmele românești vor alege
„exilul”! Și va fi un exil în pro-
pria țară, „afară” fiind practic
mutată doar sfera virtuală.
Iar acest pas este de presu-
pus că va fi făcut și de prin-
cipalele platforme de

socializare astfel încât, în
mod real, internauții vor
avea unde să se exprime. O
lovitură directă vor primi
doar bloggeri care nu vor
putea suporta poate finan-
ciar costurile mutării
paginilor lor pe servere din
afara țării.

Desigur, așa cum s-
a întâmplat și cu presa
scrisă, nu toate platformele
și publicațiile electronice vor
alege „exilul” ca garanție a
libertății de exprimare. Unele
își vor pleca fruntea, se vor
alinia doleanțelor puteri și
vor rămâne aici, înregimen-
tându-se noului CNA cu
atribuții „lărgite”.

Toate acestea pentru
că șefa CNA a ajuns 
la concluzia (politico-
guvernamentală!) că „spațiul
virtual nu este reglementat,
dar trebuie să fie!”. Și vrea
ca România să facă primul
pas spre crearea unui „puz-
zle” pentru reglementarea
spațiului virtual din întreaga
Uniune Europeană, prin
lansarea inițiativei de modifi-
care a Directivei europene
specifice! Evident sunt și alte
țări care vor „reglementarea”
internetului. Și se folosesc
de România, de servilismul
reprezentanților ei, pentru a
strecura anumite inițiative.
Mai ales că acum este și un
moment favorabil, o aseme-
nea modificare fiind lesne de
avansat în clipa în care, la
predarea mandatelor comis-
arilor europeni, UE va fi

practic prinsă cu garda jos.
Și pare că șefa CNA

este efectiv pătrunsă de mi-
siunea la care s-a angajat,
aceea ca în pregătirea
următoarei reuniuni
internaționale a forurilor eu-
ropene din audio-vizual,
care „întâmplător” va avea
loc la București, CNA să
pregătească propuneri „pen-
tru început minimale” pentru
reglementarea Internetului.

Or, de ce să
așteptăm să ajungem pe
lama cuțitului?! Sunt deja
mult prea multe presiuni din
partea unui organism care ar
trebui să fie strict „de regle-
mentare” pentru a mai ac-
cepta astfel de proiecte! Și
trebuie să ne ridicăm vocea
împotriva unor asemenea
inițiative care, culmea!, vin
din partea unui organism
care a atins ridicolul în clipa
în care, sub pretextul că
instigă la violență (!), a vrut
să cenzureze acele emisiuni
de gătit în care farfuriile erau
izbite de podea. Evident,
„emisiuni nepotrivite” pentru
că, în loc să contribuie la for-
marea cetățeanului-model
care să lingă, eventual,
blidele puterii, utilizează
violența „de veselă”, prin
izbirea farfuriilor de pământ
la ore nepotrivite.

Păi’, dacă se revoltă
cetățeanul și dă de pământ
și cu altceva, nu doar cu far-
furia?!

●

Oare din prea mult naționalism am ajuns aici?Oare din prea mult naționalism am ajuns aici?

Dan
Tănasă

OObserv tot mai
multe voci în spațiul public
românesc care au alergie la
naționalism. În viziunea
multora dintre acestea
naționalismul e ceva retro-
grad, mizer chiar, ceva ce
trebuie cât mai repede con-
damnat, poate chiar și
pedepsit. Marea majoritate
sunt incapabili (sau pur și
simplu nu vor) să facă
diferența între
naționalism/patriotism, pe
care-l susțin, și
șovinism/naționalism ex-
tremist/xenofobie, pe care le
condamn ferm.

Evident, ceea ce le
miroase urât intelectualilor
rafinați este naționalismul
românesc, pentru că
naționalismul maghiar, care
este extremist și șovin,
propagat de elita politică și
intelectuală a maghiarilor
din România, e ceva
benefic, este o simplă ex-
presie a dorinței lor de
păstrare a identității. Dacă
un român vrea să fie român
în Covasna atunci el e ex-
tremist. Dacă un secui vrea

să fie secui în Covasna el e
automat european pentru
că vrea să-și păstreze iden-
titatea.

Un ultim caz pe care
l-am remarcat este cel al
redactorului-șef al Revistei
22, publicație a Grupului de
Dialog Social. Armand Goșu
îi ia un interviu președintelui
UDMR Kelemen Hunor în
care îl face extremist și
naționalist pe deputatul
Bogdan Diaconu. Evident,
nici Goșu și nici Kelemen nu
remarcă situația ridicolă în
care s-au plasat vorbind de-

spre naționalismul româ-
nesc în condițiile în care la
Budapesta partidul neo-fas-
cist și anti-semit Jobbik, de

care este speriată întreaga
Europă, are peste 20 la sută
în Parlamentul Ungariei.

În martie eram con-
trariat de igoranța
înfiorătoare a realizatorului
TV Moise Guran, care făcea
o comparație stupidă între
steagul secuiesc și un steag
al Olteniei. 

Guran încerca să
facă pe intelectualul rafinat
și european comparând

mere cu pere pe o temă la
care nu doar că nu se pri-
cepe dar se și complace
într-o ignoranță crasă.

Aș îndrăzni să-i în-
treb pe acești intelectuali,
pe cei de la Grupul de Dia-
log Social sau pe Moise
Guran spre exemplu, cărora
le pute naționalismul româ-
nesc, dacă au cumva im-
presia că România se zbate
în acest marasm care
durează de aproape un sfert
de secol din prea mult
naționalism. 

Oare din prea mult

naționalism am ajuns datori
vânduți la FMI și la alte
instituții financiare? Oare
din prea mult naționalism
am ajuns să cumpărăm us-
turoi din China și cartofi din
Franța în magazinele noas-
tre? Oare din prea mult
naționalism a clasei politice
românești peste trei mil-
ioane de români au luat
calea străinătății în ultimii 25
de ani în căutarea unui trai
mai bun? 

Oare excesul de pa-
triotism al politicienilor care
ne conduc de 25 de ani a
distrus unitățile de producție
pe care România le avea la
momentul decembrie 1989
de am ajuns acum să
importăm cuie și sârmă
ghimpată, carne și grâu? 

Oare patriotimsul
românesc al politicienilor
noștri îi îndeamnă pe
aceștia să tolereze arbo-
rarea drapelului Ungariei în
Transilvania sau tolerarea
cultului personalității scri-
itorului fascist Nyiro Jozsef
în zonele controlate de
UDMR și PCM?
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