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„Ziaristul ignorant este o pa-

coste a societăţii mult mai

dăunător societăţii decât un

politician ignorant.” 

- Pamfil Șeicaru

Informație, opinie și atitudine publicistică

Iepele „tiroleze” ale „socialist”-maghiarimii: Iepele „tiroleze” ale „socialist”-maghiarimii: 

Viorel, Hunor, Bela, Sogor…Viorel, Hunor, Bela, Sogor…

Cezar 

Adonis Mihalache

CChiar dacă a trecut
ceva vreme de la semnarea
lui, între timp concretizându-
se în câteva spălări de mâini
„bilaterale” în aceași troacă
politică, PSD nu s-a delimi-
tat încă de acordul de co-
laborare dintre UDMR și
PCM! Un act revizionist
care, din prima clipă a
iscălirii, a devenit practic un
subacord al actului de co-
laborare maghiaro-„social-

iste”, actul de trădare a țării
semnat de Victor Ponta cu
UDMR. Iar partidul de
guvernământ nici nu se va
delimita vreodată de acest
acord... Pentru că Partidul
Civic Maghiar este folosit ca
berbece pentru avansarea
în Parlamentul European a
unui proiect de autonomie
teritorială mascat sub
eticheta proiectului de au-
tonomie (și atât!) al UDMR.

De altfel, UDMR
pregătește terenul pentru
momentul în care cărțile re-
vizioniste vor fi date pe față
de către europarlamentarii
maghiari ai României,
Marko Bela avertizându-ne
că, încă din 1993, UDMR a
vorbit, de fapt, de au-
tonomie teritorială. Iar
UDMR vrea să propună „un
nou proiect” pentru că ei, lid-
erii maghiarimii politice,
„sunt încăpățânați” (dixit
Marko Bela!). Ca niște
catâri, am adăuga noi, și
probabil acesta este și mo-
tivul pentru care unul dintre
candidații UDMR pentru PE
a anunțat că și-a pregătit...
traista pentru a merge la
Bruxelles. O desagă din
care a scos pesemne fânul

pe care îl punea la botul
iepei de pustă! Iar în traistă,
spune Sogor Csaba, va
pune tocmai proiectul au-
tonomiei teritoriale.

De aceea, faptul că,
astăzi, UDMR și PCM
anunță constituirea unei
comisii mixte (!) pentru
pregătirea de urgență a
„noului” proiect de au-
tonomie se leagă tocmai de
graba lui Sogor Csaba de a-
și umple traista de neam de
traistă.

Un proiect care se
bazează, o spune răspicat

Kelemen Hunor, principalul
partener maghiar al pre-
mierului buda(i)Ponta, pe
modelul autonomiei Tirolului
de Sud. Și poate nu ar fi
nimic surprinzător în faptul
că UDMR vrea autonomia
pe „model tirolez” (deși ar
trebui să le dăm noi una pe
model de titirez!). Dar faptul
că Ponta tace când Hunor
vorbește despre modelul
Tirolului de Sud dovește
ipocrizia la care s-a ajuns.
Pentru că, poate am uitat,
toți pesediștii care au ges-
ticulat public într-o cam-
panie de imagine în care
solicitau retragerea
distincției acordate de Tra-
ian Băsescu lui Laszlo
Tokes, au făcut-o pentru că
strâmbă-satană ceruse Bu-
dapestei protectorat un-
guresc și „asigurarea
autonomiei după modelul
Tirolului de Sud”. Iar astăzi,
când Hunor-mânecă-de-
satană cere același lucru,
tot neamul de pesediștii din
traista trădării tace.

Iar Victor Ponta își
dedublează „personalitatea”
până la atrofierea ultimei
fărâme de bărbăție, „uitând”
că, tot atunci, din fruntea

cetei anti-Tokes (de fapt
anti-Băsescu, pentru că,
dacă distincția ar fi fost dată
de Iliescu, nu ar mai fi cerut
retragerea „stelei”, ci
scobeau după un alt motiv
pentru a putea băga sârma
în gardul Cotrocenilor!) s-a
jurat că dacă primește de-
cretul de retragerea a
distincției îl va contrasemna!

Or, în virtutea vorbe-
lor aruncate de necunos-
cuta „personalitate” sub
care a vorbit atunci Victor
Ponta, astăzi ar trebui să
„contrasemneze” o delim-

itare de Kelemen Hunor, de
UDMR și PCM-ul lui de
iapă-tiroleză!

Dar nu o face și nici
nu o va face! De aceea,
maghiarimea politică își per-
mite să ne dea peste nas cu
un proiect de autonomie pe
care îl duc „direct la Brux-
elles” pentru că „în Parla-
mentul României au mai
fost depuse până acum
două propuneri de legi
privind autonomia teritorială,
care cu mare succes au fost
respinse”, dar și din 
cauza Curții Constituționale
care, declarând ca
neconstituțională „înfiinţarea
de subdiviziuni administra-
tive şi de organe paralele cu
ale statului”, a eliminat, fără
drept de apel, proiectul de
autonomie din cadrul re-
vizuirii constituționale.

●

Vox Isărescu și teoria Vox Isărescu și teoria 
datoriei externe...datoriei externe...

Radu

Golban

EExcelenţa sa Mugur
Isărescu, Guvernatorul Băncii
Naţionale a României, a părăsit
pentru un moment turnul de
fildeş al înţelepciunii monetare a
ţării şi a trântit telefonul con-
tabilului sau, când acesta i-a
spus sumele pe care le are de
achitat fiscului. Prin urmare a
luat poziţia de Robin Hood şi
mărturisit că nu ar plăti nici un
sfânt.

Probabil că în scurt timp
Academicianul Isărescu va cită
chiar din (t)ratatele navale eco-
nomice ale Domnului Băsescu,
promovând statul minimal şi im-
pozite mici. Este posibil ca atât
argumente liberale de doi sfanţi
din categoria „huo impozite”, cât
şi vocabularul Domniei sale,
adaptat plebei, adresându-se
publicului  potentat cu „mai să
fie” şi trântit de telefoane,  să fie
debutul de campanie liberală în
cursa pentru Cotroceni.

Spre deosebire de alţi
candidaţi la funcţiile de conduc-
ere a statului, Domnul Isărescu
face parte din acea categorie de
oameni modeşti care nu ar tre-
bui doar ştampilaţi la urnă, ci şi
imploraţi de alegători să accepte
votul. Fideli raţionamentului că,
în ţară orbilor, chiorul e împărat,
trebuie să ne întrebăm de fapt
de ce să nu facă şi Domnul
Isărescu puţină campanie
electorală pe barba proştilor
dacă atâţia neinspiraţi deja o
fac? Acuzat de modestie
(onorată instanţa, sunt vinovat!),
este firesc că nu a sărit în tan-
dem nici cu paraşutista populară
a mişcării cu acelaşi nume şi nici
nu şi-a navigat iahtul pe
Dâmboviţa într-o procesiune
similară cu aceea care a avut loc
pe Tamisa cu ocazia împlinirii a
şaizeci de ani de la urcarea pe
tron a Reginei Angliei. Păcat că
după o astfel de cermeonie nu
ar putea scanda o lozincă
neoliberală care ar putea să fie
îmbrăţişată şi de primul
preşedinte democrat-liberal al
ţării, Traian Băsescu, „nu vrem
taxe şi nu vrem flota”.

Similar privilegiilor fis-
cale ale reginei Angliei, fiscali-
tatea românească a creat şi ea
privilegii pentru pătura sfidătoare
a ţării: impozitarea unui litru de
combustibil îi costă pe
amăreșteni mai mult din  portofel
decât l-ar costă din venitul sau
pe Domnul Guvernator impoz-
itarea carburantului de iaht.
Supraimpozitarea consumul prin
accize şi TVA este mai ales pen-
tru oamenii cu venituri mici şi mi-
jlocii mult mai dureroasă decât
impozitarea pe venit. Oamenii
cu o leafă mică, adică majori-
tatea românilor, plătesc în raport
cu venitul lor prin facturile pen-
tru utilităţi etc. cea mai mare
parte a salariului la stat. O cota

unică de numai 16 la sută pe
venit este oarecum moderată la
nivel european şi cu efecte de
oază fiscală pentru cei cu veni-
turi şi averi mari. I-aş crede
plătitori de taxe mari dacă şi-ar
impozita averile după model
elveţian şi ar fi mai puţin
populişti vorbind românilor de-
spre supraimpozitarea omului
de rând.  După cele mai toxice şi
păguboase experimente mon-
etare din ultimii douăzeci de ani
ale ţării, Mugur Isărescu din lab-
oratorul de particule monetare
otrăvite ar putea, dintr-un atac
de modestie, să schimbe denu-
mirea instituţiei pe care o con-
duce din Banca Naţională, în
Mugurele. Acest nume ar re-
flecta ştiinţa la nivelul înalt al
unui centru de cercetare şi
totodată performanţă în dome-
niul înrobirii neamului.

Să nu ne pară rău;
„naţională” banca oricum nu mai
este demult şi un astfel de nume
măcar reflectă experimentele de
austeritate făcute pe români,
faţă de care Domnia sa dă din
nou dovadă de insensibilitate.
Nimerind mai mereu cu bata în
baltă  în faţă microfoanelor,
probabil a renunţat la început de
campanie la strategia de
prezumţie a inteligenţei pe
seama căreia avea cote de în-
credere maximă a românilor
atunci când tăcea. Românii,
susţine Domnia sa, au plătit o
parte din datoria către FMI „fără
lacrimi” şi fără să fi simţit povara
plăţii precum a simţit-o generaţia
sa în anii optzeci.

Domnia sa nu are, în-
clin să cred că nu are!, putere de
discernământ şi, de vreme ce
confundă mereu realitatea tristă
românească a celei mai sărace
ţări din UE cu viaţa petrecăreţilor
de peLipscani, unde mai aruncă
probabil o privire din biroul său
de la BNR. Nu este exclus să
tranzităm şi o anume
conjunctură astrală, bine
interpretată de şamanul
finanţelor româneşti şi aşa să se
explice de ce tot laudă
slugărniceşte începând cu
epoca de aur până în prezent
regimul datoriilor externe în
funcţie de aşteptările politice.

Citind publicaţii de-ale
sale nu am înţeles până astăzi
dacă este bine sau nu să ai da-
torii. La începutul anului Româ-
nia a atins cea mai mare datorie
externă a ţării din istorie. 96,64
miliarde euro, după două decenii
de guvernare a Băncii Naţionale
de către Domnul Isărescu, sunt,
cu toată modestia, un prilej de a
numi epoca actuală a sărăciei
oarbe, după cea de aur a anilor
optzeci, „epoca I-sărăcescu”.
Dacă acea epoca a fost prin
definiţie una de aur şi în realitate
una a lacrimilor, această epoca
îi merită,  legitimată printr-un act
electoral, pe deplin numele.

●
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UDMR amenință România și Europa cu repetarea UDMR amenință România și Europa cu repetarea 
scenariului Ucrainei în Transilvania!scenariului Ucrainei în Transilvania!

Bogdan

Diaconu

UUDMR este o
formațiune disperată că nu
va trece pragul electoral la
europarlamentare, de
vreme ce a scos din arsenal
armele grele. Trei lideri
importanți ai Uniunii
Demolării Maghiarilor din
România vântură ca exem-
plu conflictele etnice din
Ucraina pentru a cere drep-
turi colective pentru minori-
tatea maghiară și cer
Europei să adopte o super-
lege pentru maghiari dacă
vrea să evite retrasarea
granițelor și războiul în
Transilvania!

Să luăm declarațiile
pe rând. Sogor Csaba, locul
doi pe lista UDMR la eu-
roparlamentare, spune că
„țelul nostru este ca așa
cum există o decizie privind
capitolul agricultură, sa ex-
iste o legislație europeană și
în privința drepturilor
minorităților”. Așadar, eu-
roparlamentarii UDMR vor
susține în Parlamentul Eu-
ropean o lege extensivă a
minorităților care să stip-
uleze norme obligatorii pen-

tru toate țările membre
exact cum sunt cotele sta-
bilite de UE în agricultură:
câți maghiari la hectar insti-
tuie dreptul la autonomie!
Vor avea, desigur, sprijinul
tuturor europarlamentarilor
Ungariei în acest sens. Dar
Sogor Csaba nu se oprește
la a anunța că această
legislație trebuie adoptată în
viitorul mandat al PE, ci
aruncă și o amenințare
voalată: ”În Ucraina, prob-
lemele ar fi puțin altfel dacă
Uniunea Europeană ar fi
putut da un exemplu mai
bun în privința asigurării
drepturilor minorităților,
respectării limbii, culturii,
tradițiilor minorităților din
Ucraina”, avertizează el, ca
și cum conflictul din țara
vecină ar avea vreo
legătură cu minoritățile și nu
ar fi un conflict geo-politic
global între Est și Vest.

Dacă în Ucraina
războiul civil a plecat de la
minorități, cum ne spune
Sogor Csaba, atunci trebuie
să fim atenți, ridică miza
însuși liderul UDMR Kele-
men Hunor, într-un interviu
acordat unui post de radio
din România, dar preluat
imediat de mass-media

ungară. Este responsabili-
tatea Europei să
soluționeze și să prevină
conflictele etnice, spune
ritos Hunor, care se preface
îngrijorat că în apropierea
României se desfășoară un
conflict etnic în timp ce
UDMR pregătește terenul
ca în România să se repete
aceeași nenorocire. Și,
adaugă Hunor, conflictul din
Ucraina este un semn
îngrijorător pentru toți cei
care au crezut că lucrurile
au fost decise în mod clar,
că în regiune evoluțiile sunt
ireversibile și că nu pot fi
generate conflicte etnice.
Culmea ipocriziei, ”noi,
maghiarii din Transilvania,
susținem cu consecvență,
prin intermediul UDMR, că
sarcina și responsabilitatea
Europei sunt soluționarea și
prevenirea conflictelor”, mai
spune apostolul păcii Kele-
men Hunor, în contradicție
cu toate acțiunile sale.

Așadar, i se spune
Europei și nouă tuturor să
nu ne culcăm pe o ureche
că vom evita conflictele et-
nice dacă nu le dăm
maghiarilor ceea ce pretind,
că nimic nu e bătut în cuie,
nici măcar granițele, dacă

Europa nu ia măsuri pentru
minorități (a se înțelege cea
maghiară, e singura minori-
tate cu probleme din Eu-
ropa, după cum se poate
vedea!)

Un alt candidat al
UDMR, Vincze Lorant, a
lansat laitmotivul conflictului
etnic cu o zi înainte, ca
dovadă că șantajarea UE și
a României din perspectiva
scenariului ucrainean a de-
venit temă oficială de cam-
panie: ”Uniunea Europeană
este atentă la conflictul din
Ucraina și a condamnat fără
echivoc decizia privind
minoritățile din Ucraina, nu
este la fel de atentă când
este vorba de drepturile
minorităților din interiorul
UE”. Așa că atenție UE, te
îngrijorezi de Ucraina, dar
nu ești atentă la ce putem
face noi, politicenii maghiari,
chiar de dinăuntrul tău, spre
bucuria Ungariei, a Rusiei și
a tuturor celor care iubesc
conflictele etnice, mai ales
dacă se desfășoară în inte-
riorul blocului comunitar.

Mai e loc pentru o
întrebare retorică: cum e să
deplângi soarta Ucrainei,
dar să construiești același
scenariu în propria ta țară,

pentru membrii comunității
pe care pretinzi că-i
reprezinți? De aceea UDMR
merită numele de Uniunea
Demolatorilor Maghiarilor
din România, pentru că
direcția secesionistă și
amenințătoare pe care a
luat-o va distruge pacea
comunității maghiare din
Transilvania și o va angaja
pe un drum al au-
topierzaniei. Asta dacă nu
cumva votanții maghiari vor
înțelege pericolul la care se
expun susținând UDMR și
vor sta acasă, sau dacă
votanții românii vor înțelege
pericolul și vor ieși la vot ca
să oblige UDMR să dea cu
capul în prag, dar să nu-l
treacă. UDMR numește mai
nou comunitatea maghiară
din România drept ”dias-
pora maghiară internă”, ca
și cum ar fi într-o altă țară,
ca și cum ar fi străină. Ce
dovadă mai vreți că UDMR
nu recunoaște statul român
și că s-a angajat definitiv pe
drumul distrugerii acestuia?

●

Cine ar trebui să înfăptuiască Reîntregirea României? (invitaţie la dezbateri)Cine ar trebui să înfăptuiască Reîntregirea României? (invitaţie la dezbateri)

Ilie

Bratu

LLa o întîlnire cu
blogherii din R. Moldova din
20 iulie 2012, înainte de ref-
erendumul cu privire la sus-
pendarea dlui Băsescu,
acesta a declarat că „prob-
lemele existente se vor re-
zolva mai uşor atunci cînd
România şi R. Moldova se
vor uni în cadrul UE..., dar să
nu fie o interpretare greşită:
ne vom uni aşa cum suntem
uniţi acuma cu Bulgaria,
Franţa, Germania...”. Am
crezut că glumeşte…

În ultima vreme
preşedintele Băsescu a făcut
un şir de declaraţii scan-
daloase şi ambigui, legate de
R. Moldova, în contextul peri-
colului de moarte care
planează asupra acestei
aşchii de Pămînt Românesc
din partea Rusiei imperiale:

- ba „Sunaţi la
Bucureşti şi spuneţi „vrem să
ne unim” şi se va întâmpla”...

- ba „Mă duc la
frontieră şi dau barierele la o
parte, dacă cetăţenii din R.
Moldova vor unirea”

- ba „România nu se
pregăteşte de război nici pen-
tru a apăra R. Moldova”

- ba „România nu va
trece niciodată frontiera de
răsărit cu armata…, iar
unirea cu România este
opţiuniea Republicii
Moldova…”

- ba că „România nu
va interveni chiar dacă Rusia
va ataca R. Moldova”

Personal, consider că
e o laşitate, o ipocrizie şi un
fariseism fără margini din
partea preşedintelui
Băsescu, dar şi a întregii
clase politice guvernante de
la Bucureşti, cînd insistă pe
ideea aberantă că UNIREA
trebuie s-o cerem/înfăptuim
doar noi, cei din R.Moldova,
în condiţiile cînd circa 40 la
sută sunt plecaţi peste hotare
şi, astfel, scoşi din viaţa
politică de aici, cînd generaţia
mai în vîrstă încă mai tînjeşte
după regimul comunist (ca şi
în România...), cînd mai
avem o mulţime de „elibera-
tori", găgăuzi şi alţi venetici şi
neprieteni ai Românilor, care
îşi doresc cu totul altceva...!
Nu, domnilor conducători ai
Statului Român! Basarabia şi
nordul Bucovinei sunt teritorii
naţionale româneşti, rupte din
trupul României în urma odio-
sului Pact Molotov-Ribben-
trop (PMR)! Nu din proprie
iniţiativă basarabenii şi nord-
bucovinenii s-au separat de
Ţară în 1940 ca acuma să
puneţi pe umerii lor problema
Reîntregirii Ţării! Întretimp,
acest Pact al Diavolului a fost
condamnat şi declarat nul ab
initio de întreaga comunitate
internaţională, inclusiv de
URSS (Rusia) şi Germania!
Şi dacă ţările baltice au profi-
tat şi au lichidat consecinţele
acestui pact criminal, Româ-
nia lui Iliescu a pornit pe

calea perpetuării lor! Aceeaşi
politică au avut-o şi succe-
sorii lui Iliescu...

În 1991 România a
avut două momente extraor-
dinare să lichideze
consecinţele PMR: după pu-
ciul din august şi în decem-
brie, cînd cele trei ţări
fondatoare, Rusia, Ucraina şi
Belarusi, au desfiinţat URSS!
Deci, URSS, ţara care a ocu-
pat şi anexat teritoriile
româneşti de le est de Prut, a
încetat să mai existe ca
subiect al dreptului
internaţional! Ce trebuia să
facă România? De ce n-a
făcut-o? Simplu: Iliescu era şi
mai este omul Moscovei, un
trădător de Ţară şi Neam! N-
au făcut nimic pt lichidarea
consecinţelor acestui pact
criminal nici Constantinescu,
nici Băsescu, la fel şi parla-
mentele şi guvernele care s-
au perindat în România după
1989! Problema nu e în noi,
românii basarabeni (suntem
apr. 54 la sută azi, dacă-i
luăm în consideraţie şi pe cei
plecaţi, mîine vom fi şi mai
mulţi, care ne dorim
UNIREA!), ci în faptul că la
conducerea României după
1989 s-au aflat şi se mai află
agenţi ai Moscovei sau ma-
soni, duşmani ai Neamului
Românesc, care au altă mis-
iune decît să reîntregească
Ţara şi să acţioneze în in-
teresul Românilor! Iar în
sudul Basarabiei şi nordul
Bucovinei, în genere, au
rămas doar 12 la sută de

români, cine să ceară
UNIREA acolo? Înseamnă
asta că România şi-a pierdut
dreptul asupra acestor teri-
torii? Apropo, în Insulele
Curile demult nu mai există
nici un japonez, dar Japonia
n-a încetat nici o clipă să le
revendice! După logica lui
Băsescu şi altor ,,politicieni"
de la Bucureşti, Japonia ar
trebui să aştepte ca japonezii
de acolo (care nu mai există)
să ceară Unirea...

Nu vă aşteptaţi, dom-
nii mei, ca cei de la guvernare
de pe malul Bîcului,
separatişti şi agenţi de
influenţă ai Moscovei în
marea lor majoritate, sau cei
veniţi cu tancurile peste noi,
sau găgăuzii şi alţi venetici pe
aceste meleaguri, sau alde
moş Gavrilă şi baba
Marghioala de la coada vacii,
(apropo, dacă mai sunt
printre păturile de jos oameni
rătăciţi, vina îi aparţine în cea
mai mare parte României! ),
în condiţiile cînd cea mai
conştientă parte a societăţii
(circa 1.300.000 pers.) sunt
plecaţi peste hotare, vor cere
vreodată UNIREA... Este pur
şi simplu o ipocrizie din
partea preşedintelui Băsescu
cînd, pe de o parte, afirmă că
„Securitatea Republicii
Moldova trebuie întărită prin
accelerarea integrării eu-
ropene”, iar pe de altă parte
se arată reticent faţă de
şansele de integrare
europeană a R. Moldova. 

Acesta a spus în

repetate rânduri că atâta timp
cât nu va fi soluţionat conflic-
tul transnistrean, Republica
Moldova nu are nicio şansă
de a se integra în UE, iar
„conflictul transnistrean" va fi
soluţionat cînd va zbura por-
cul, precizez eu!

Anume acum, cînd
deasupra teritoriilor
româneşti de la est de Prut
planează din nou pericolul de
moarte (apropo, libera
circulaţie a cetăţenilor
R.Moldova în spaţiul euro-
pean în aceste condiţii, nu va
face decît să accelereze pro-
cesul de depopulare a aces-
tor teritorii de români şi
transformarea lor în gubernie
rusească!),România, cu spri-
jinul NATO (apartenenţa la
NATO e e un mare avantaj!),
are obligaţia să acţioneze
imediat şi în modul cel mai
hotărît în vederea lichidării
consecinţelor Pactului Stalin-
Hitler, mîine poate fi prea
tîrziu! Amintiţi-vă cum au fost
unificaţi germanii, italienii,
francezii, britanicii, spaniolii,
ruşii, chinezii sau japonezii…,
iar în cazul nostru, România
nu trebuie decît să lichideze
consecinţele Pactului Stalin-
Hitler!

Subliniez: părerea
separatiştilor de la Chişinău,
a ocupanţilor şi altor venetici -
nu contează!

●
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Națiunea, eterna iubire…Națiunea, eterna iubire…

Vlad

Hogea

“S“Sunt român şi, ca
român, mă socot buricul
pământului. Că dacă n-aş fi
român, n-aş fi nimic. Nu mă pot
imagina francez, englez, ger-
man. Adică nu pot extrapola
substanţa spiritului meu la alt
neam. Sunt român prin
vocaţie. Tot ce gândesc devine
românesc”, simţea Ţuţea, ca şi
Mircea Vulcănescu, de altfel:
“A fi român înseamnă a fi om
într-un anumit fel. Ca atare,
noţiunea de român nu este o
soluţie alterabilă. Şi totuşi, în
realitate, fiecare din noi este al-
terabil. Aici se impune o
distincţie de planuri. Români-
tatea e o caracteristică
spirituală imuabilă. Ce poţi
face este s-o recunoşti, s-o
identifici, să i te subordonezi
sau s-o înlături. În ce măsură
poţi s-o faci într-adevăr fără a
te rata e altceva! Dar, în vreme
ce fiecare individ viu (sau chiar
colectivitatea, ca viaţă socială,
ca realitate sui-generis între
spirit şi natură) este alterabil,
adică îşi poartă o dată cu viaţa
riscul nefiinţei (şi pur şi simplu
şi spiritual) – românitatea, ea,
e inalterabilă în firea ei. I te poţi
subsuma sau te poţi distruge,
dar nu o poţi schimba”. Se ştie
că “soldatul adevărat luptă nu
pentru că urăşte ce e în faţa
lui, ci pentru că iubeşte ce are
în urmă”.Nu de puţine ori ne-
am întrebat de unde venim şi
încotro ne îndreptăm, care
sunt resorturile intime capabile
să ne dea tăria de a merge mai
departe, către atingerea obiec-
tivului propus. 

Factorul intern, acu-
mularea datorată generaţiilor
anterioare, ştafeta nevăzută pe
care am preluat-o de la moşii şi
strămoşii noştri – aceasta este
enigma pe care vom încerca s-
o descifrăm. Naţiunea este un
termen, o noţiune, o entitate de
care auzim foarte des, dar, din
păcate, sursele oficiale de in-
formare sunt inapte s-o
definească în mod corect.
Strădaniile cercetătorilor de a
face lumină (iar unii, din contra,
întuneric!) în problematica
naţiunii au fost încununate de
succes parţial, lucrările rezul-
tate făcând, în mod sistematic,
obiectul unor furtunoase
polemici ulterioare.

Naţiunea este acea
entitate capabilă să inspire
loialitate generală şi, cel puţin
din punct de vedere teoretic,
atât creativitate culturală, cât şi
acţiune politică de masă, sin-
gurul garant al drepturilor so-
ciale şi politice ale tuturor celor
ameninţaţi de procesul
mondializării capitaliste. Sim-
plul fapt al naţionalităţii co-
mune îi uneşte pe oameni, le
dă profunzimea apartenenţei şi
a rădăcinilor străvechi. Ma-
tricea etnospirituală, tiparul
moştenit din generaţie în
generaţie, întrepătrunderea
profundă şi permanentă –
toate acestea duc la concluzia
că trăsăturile indivizilor care
compun grupul sunt aceleaşi
cu cele ale grupului şi nu pot fi

înţelese în mod separat. Mod-
elul de viaţă în societate este
similar cu acela al unui organ-
ism biologic, iar nevoile aces-
tui organism social determină
idealul suprem al tuturor mem-
brilor săi. Nu suntem toţi
plămădiţi din aceeaşi bucată
de lut celest, aşa că fiinţele
umane nu sunt indivizi şi atât,
nu sunt membri anonimi ai
unei umanităţi abstracte, ci, în
virtutea unei identităţi multifac-
toriale, se grupează în
comunităţi naţionale şi cultur-
ale. Naţiunile sunt diferite între
ele, asemenea indivizilor.
Există giganţi şi pitici, tineri şi
vârstnici, schilozi şi oameni
bine-făcuţi; unii sunt
superstiţioşi, prostănaci,
leneşi, neinstruiţi, barbari; alţii
sunt luminaţi la minte, activi,
descurcăreţi şi civilizaţi. Statul
este expresia supremă a
colectivităţii naţionale; statul nu
vede în clase indivizi deosebiţi,
ci un complex de organe so-
ciale, un individ: naţiunea -
formată din oameni care au
conştiinţa unităţii lor în cadrul
unui grup social omogen,
bazat pe aceeaşi origine,
aceeaşi limbă, aceeaşi cultură
şi aceeaşi religie. S-a spus că
definiţia cea mai bună pentru o
naţiune este aceea a
conştiinţei naţionale: “O
naţiune este conştiinţă
naţională; cât valorează una,
atât valorează cealaltă.
Conştiinţa a ceea ce este
hotărârea fermă de a fi este
puterea cea dintâi a unui
popor. Cum şi-o manifestă el,
astfel îşi aşază rolul şi rostul în
mijlocul neamurilor”. 

Interesant este şi firul
logic al unei teorii contempo-
rane: “Doi oameni sunt de
aceeaşi naţionalitate dacă şi
numai dacă împărtăşesc
aceeaşi cultură (unde cultura
semnifică, pe rând, un sistem
de semne, idei şi asociaţii,
tipuri de comportament şi căi
de comunicare) şi, în al doilea
rând, dacă şi numai dacă se
recunosc reciproc ca
aparţinând aceleiaşi naţiuni.
Cu alte cuvinte, naţiunile fac
omul; naţiunile sunt artefactele
convingerilor, devotamentelor
şi solidarităţii oamenilor. O co-
munitate devine o naţiune
dacă şi când membrii cate-
goriei îşi recunosc ferm şi rec-
iproc anumite drepturi şi
îndatoriri comune în virtutea
apartenenţei lor la aceeaşi co-
munitate. Faptul că se re-
cunosc reciproc drept tovarăşi
de acest fel este ceea ce-i
transformă într-o naţiune, şi nu
celelalte atribute comune, ori-
care ar fi ele, care doar separă
această categorie de non-
membri”. 

Naţiunea trebuie
deosebită de popor, care
desemnează: 1) o formă
istorică de comunitate umană,
superioară tribului şi anterioară
naţiunii, ai cărei membri locui-
esc pe acelaşi teritoriu,
vorbesc aceeaşi limbă şi au
aceeaşi tradiţie culturală; 2) to-
talitatea locuitorilor unei ţări.
Diferenţa esenţială constă în
faptul că membrii unei naţiuni
au conştiinţa comunităţii lor de
origine, limbă şi destin

(caracteristică absentă în cazul
componenţilor unui popor, a
căror evoluţie în comun se
poate baza pe elemente
circumstanţiale, de ordin geo-
politic).

Cea mai nocivă teorie
asupra naţiunii îi aparţine lui
Benedict Anderson, care
statuează că naţiunile nu sunt
date de la natură, nu au istorie
şi nu pot fi explicate prin faptul
că membrii lor au aceeaşi orig-
ine etnică şi împărtăşesc
aceeaşi cultură, ci mai impor-
tant ar fi ataşamentul pe care
ei îl dovedesc. Autorul explică,
simplist, totul prin relaţia
cauză-efect: “Comunicarea
creează comunitatea. (...)
Comunicaţiile şi mass-media
facilitează naşterea naţiunilor,
[care sunt] comunităţi vir-
tuale/imaginate/proiectate
vizual. Numai contactul fizic,
faţă în faţă, este în măsură să
asigure existenţa comunităţilor;
naţiunile sunt, întrucâtva, o
iluzie!” (sic!). Acelaşi
cercetător, total rupt de reali-
tate, dar tenace în a-şi susţine
cu aplomb tezele mincinoase,
dezvoltă următoarea definiţie
ştiinţifico-fantastică a naţiunii:
“Naţiunea este o comunitate
politică imaginată, limitată şi
suverană. Este imaginată pen-
tru că, în ciuda faptului că până
şi membrii celei mai mici dintre
naţiuni nu îi vor cunoaşte
vreodată pe majoritatea
conaţionalilor, nu-i vor întâlni
sau nici măcar nu vor auzi de
ei, totuşi în mintea fiecăruia
este vie imaginea comuniunii
dintre ei. Este limitată fiindcă
până şi cea mai mare dintre
naţiuni are graniţe limitate
(chiar dacă elastice), dincolo
de care sălăşluiesc alte
naţiuni. Este suverană
deoarece conceptul s-a născut
în epoca în care Iluminismul şi
Revoluţia distrugeau legitimi-
tatea Lumii Vechi, bazate pe
principiul dinastic, pe cel ier-
arhic şi pe cel al ordinii de
inspiraţie divină. În fine, este o
comunitate pentru că este
concepută ca o camaraderie
profundă, organizată pe
orizontală”.

Îngrijorător ni se pare
faptul că o parte din aşa-zisa
intelectualitate din ţară şi
străinătate se raportează la
ideile dubioase de mai sus ca
la nişte adevăruri imuabile,
provenite de la o sursă extrem
de autorizată. Valoarea
ştiinţifică a unor asemenea
teorii mediocre şi otrăvitoare
poate fi evaluată, cu mintea
limpede, în condiţii de normal-
itate, de către orice om de
bună-credinţă.După cum su-
perb statua Iorga: “Mai este
naţiunea. Ea nu se poate umili
pentru totdeauna şi nu se
poate nimici de nimeni, nici de-
a lungul sutelor de ani. E lucrul
primordial şi plastic. De la
dânsa vine totul. Ea întinde
statul în ceasurile bune, ea, în
ceasurile rele, îl resoarbe, îl
ascunde în misterul ei sacru,
până la o altă răsărire în afară,
ca arborele care-şi închide
vlaga în toamnă pentru o nouă
primăvară”. De la naţiune
ajungem la patrie. Cu secole în
urmă, Friedrich cel Mare

făcuse o mărturisire de
conştiinţă: “Îmi iubesc ţara cu
pasiune. Ei îi datorez educaţia,
norocul, întreaga mea
existenţă. Dacă aş fi avut o mie
de vieţi, le-aş fi sacrificat cu
plăcere pe toate, dacă prin
aceasta i-aş fi făcut ţării un ser-
viciu, sau i-aş fi arătat întreaga
mea recunoştinţă”. Charles de
Gaulle, completa, peste ani:
“Sentimentul îmi inspiră
această idee în aceeaşi
măsură ca şi raţiunea. Ceea ce
există la nivel afectiv înlăuntrul
meu îşi imaginează în mod
natural Franţa ca pe o prinţesă
din poveşti sau ca pe Madona
din frescele murale, hărăzită
unui destin eminent şi
excepţional. Am, din instinct,
impresia că Providenţa a creat-
o pentru desăvârşite succese
sau pentru nenorociri exem-
plare”. În stilul său binecunos-
cut, Machiavelli susţinea că
“patria e bine apărată oricum
ar fi apărată, fie cu mijloace
josnice, fie cu cinste. Unde
este vorba de mântuirea pa-
triei, acolo nu trebuie să se ţină
seama nici de dreptate sau de
nedreptate, nici de milă sau de
cruzime, nici de cinste sau
necinste; ci dimpotrivă, lăsând
la o parte orice alte lucruri, să
se urmeze în totul calea care o
ţine în viaţă şi îi apără drep-
tatea”. Aceeaşi idee o întâlnim
şi în scrierile de tinereţe ale lui
Emil Cioran: “Dacă ascensi-
unea României ar pretinde ide-
aluri meschine şi
compromiţătoare, limitate şi
antiumane, ele ar trebui de-
clarate absolute şi perfecte.
Ascensiunea unei ţări este sin-
gura ei morală”. Câtă dreptate
avea şi Cicero, când proclama:
„Lupta aceasta este o luptă
dreaptă, se cade să lupţi pen-
tru legile noastre, pentru liber-
tatea noastră, pentru patria
noastră“.

Energia colosală pe
care ţi-o dă proiecţia mentală a
Idealurilor Naţionale l-a făcut
pe Iorga să constate, pe
jumătate întristat de silniciile is-
toriei, pe jumătate mândru de
vigoarea Neamului Românesc:
“Oricari alţii s-ar fi risipit în
lume. Pentru mai puţin se
părăsesc şi cele mai dulci pa-
trii. Noi am rămas. Cu sabia în
mână de strajă la toate zările,
iar, cînd s-a frânt o clipă, ca să
se lege din nou, tainic, oţelul,
am întins brutalităţii arma
subţire a inteligenţei noastre.
Şi, iată, suntem tot acasă”. Pa-
tria este, în egală măsură, un
izvor de drepturi, dar şi unul de
obligaţii: “patriotismul autentic
este şi trebuie să ramână o pa-
siune arzătoare, bazată pe cul-
tivarea solidarităţii organice a
naţiunii concepută ca o entitate
spirituală ce are o misiune
unică pe pământ. 

Datoria liderilor politici
este de a contribui la educarea
cetăţenilor în acest spirit
naţionalist şi la apărarea
unităţii culturale a naţiunii. 

Dragostea de patrie
devine astfel un sinonim al
ataşamentului necondiţionat,
instinctiv, faţă de cultura, limba,
religia şi istoria naţiunii căreia
îi aparţii. Cetăţeanului de rând
i se va cere de acum înainte

loialitate absolută şi disponibil-
itatea de a-şi sacrifica viaţa
pentru a proteja la nevoie unic-
itatea şi puritatea naţiunii”.
Mazzini împletea componenta
naţională (eternă) cu aceea
socială (prezentă): “O Patrie
nu e doar un teritoriu: teritoriul
său specific reprezintă numai
temelia ei. Patria este ideea că
se ridică pe acea temelie; este
sentimentul de dragoste; de
tovărăşie care-i leagă laolaltă
pe toţi fiii acelui teritoriu. Atâta
timp cât unul dintre fraţii tăi nu
e reprezentat de propriul vot în
dezvoltarea vieţii naţionale –
atâta timp cât fie şi numai un
singur individ vegetează, nee-
ducat, printre semenii săi
educaţi – atâta timp cât fie şi
numai un individ capabil şi dor-
nic să muncească lâncezeşte
în sărăcie din lipsă de lucru –
nu ai o Patrie cum ar trebui ea
să fie, Patria tuturor şi pentru
toţi”. Guicciardini ne dezvăluia
latura tristă a patriotismului:
“Tot ce a fost în trecut şi e şi în
prezent, va fi şi în viitor; căci se
schimbă doar numele şi
înfăţişarea lucrurilor, astfel
încât cel care nu are ochiul
străbătător nu le recunoaşte,
nici nu ştie să tragă
învăţăminte sau să judece
plecând de la asemenea
observaţie. (...) Toate cetăţile,
toate statele, toate regatele
sunt pieritoare; fiecare lucru,
fie prin însăşi firea lui, fie prin
accident, se sfârşeşte sau îşi
găseşte capătul. Dar un
cetăţean care vede cum patria
i se prăbuşeşte, nu trebuie să-
i plângă soarta mai mult decât
pe a sa proprie: căci patria şi-a
găsit sfârşitul, cum trebuia să
se întâmple odată, dar cu atât
mai nefericit e acela căruia i-a
fost dat să se nască în clipa
când patria se găseşte în
pragul sfârşitului”. De fapt,
dacă ţinem seama de
preponderenţa perioadelor de
insatisfacţie şi neîmpliniri, în
raport cu acelea de fericire
colectivă, ajungem şi noi la
aceeaşi concluzie. Nu e, oare,
istoria naţiunilor, un lung şir de
idealuri nerealizate sau, mai
rău, nerealizabile?! Un aforism
englez spune că “oamenii
inventează idealuri noi, pentru
că nu cutează să le fructifice
pe cele vechi; ei se uită înainte
cu entuziasm, fiindcă le e frică
să privească în urmă”. Sau,
poate că truda neîncununată
de rezultate imediate a
naţionaliştilor din orice ţară şi
din orice vreme se datorează
faptului că realizarea Binelui
presupune perfecţiunea, pe
când Răul se întruchipează
pretutindeni, slut şi imperfect,
cu mult mai multă uşurinţă.

Important este să nu
ne pierdem speranţa şi să nu
uităm, nici măcar o clipă, că de
la miezul nopţii începe Soarele
să se ridice…

●
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O iapă pentru caravana discriminării noastre...O iapă pentru caravana discriminării noastre...

Cezar 

A. Mihalache

AAparent, între cele
două nu există nici o
legătură. Numai că și
hamurile iepei puse pe post
de bou iredentist la jugul
căruței Caravanei autono-
miste (pe ruble) pentru au-
tonomia Partium-ului și
ținutului Secuiesc, dar și
avansarea pe părtia penală
a colindului de iarnă al ji-
dovului nesemit au ca punct
de plecare Clujul.

Acolo s-au strâns
într-o conferința de presă
vitele, vițeii și boii
autonomiști care ară de zor
brazde pe pământul țării,
uitându-se cu ochii holbați a
pofte la poarta nouă
secuiască (din fundul iepei),
și tot acolo s-a sesizat Par-
chetul cu o urmărire penală.
Dar nu împotriva istericilor
revizoniști, care au luat-o ca
în pustă cu șaua iepelor sub
coviltirul țigănesc al Căruței
autonomiei, uitând că aici
sunt în țară civilizată, și nu
pe maidan de Budă, ci îm-
potriva oamenilor de cultură
de la postul televizune care
a difuzat un program de col-
inde în care un cânt
străvechi a fost considerat,
de către adevărații genera-
tori de antisemitism, ca anti-

semit.
Așa că, în vreme ce

Crin Daltonescu, genera-
torul de incitări anti-semite,
cel ce a promovat o lege
pentru și mai aspra pedep-
sire a dreptului de negare a
istoriei abulice, și-a luat
tainul și a plecat în lumea
nouă prin poarta de „dânșii”
aleasă (ăsta chiar crede că

îl fac aia președinte!),
profesioniștii din televiziune
sunt amenințați cu pușcăria
pentru „incitare la ură și dis-
criminare”. Chiar dacă,
până acum, nimeni nu a
putut să precizeze unde
este „incitarea și ura”
(mâine poimâine o sa-i
spună genocid și crime îm-
potriva unei părți, „alese”, a

umanității!) în cele câteva
versuri străvechi... Iar dacă
permitem ca un vechi colind
să fie indexat în mod oficial
drept incitare, numai mâine-
poimâine ce ne vom trezi cu
o nouă presiune bolșevică
pentru (re)introducerea în
feliile de cenzură a operei lui
Paulescu ori a textelor
politice eminesciene...

Poate ne vor cădea pe cap
și câțiva komisarii de cultură
numiți din rândul celor ce s-
au îngrijit de un mizerabil
denunț la comandă, deși ca
jurnaliști (ai Revistei 22) tre-
buiau să aibă alte griji...

Și să vezi ce întâm-
plare... Sub coviltirul Cara-
vanei autonomiste s-a
înghesuit și cel ce era min-

istru al Culturii în vremea în
care s-a tras a vorbă
proastă că hornul de colind
e pentru fumul de „jidov”. Și
tot acolo s-au înghesuit la
felația de kurtos-kalacs,
mestecând a ciungă, pe
post de „experţi” ai comisiei
româno-ungurească (!),
care să ne rupă nouă țara în
două, „personalități” cu largi

abilități de lins în dos un-
guresc: Sabin Gherman,
Valentin Stan... Felurite ne-
muri de șatră ruso-
ungurească ce vor să (ne)
întocmească nouă raport de
autonomizare.

Or, căruței cu proști
i-ar zice mai bine Caravana
Soros sau Caravana
neobolșevică de putinizare-

autonomizare. Că aia care
vor a vorbi de pe căpăstrul
scrinului (pe ruble, ce aia nu
sunt bani, vorba lui Gruia,
știti voi care, mârțoaga de
cale ferată!) în care vor să
ne bage ca neam și țară, de
pe acolo și-au tras simbriile
de guri spurcate. Dar ce s-
or face ielele trădătoare
când iepele de pustă de la
căruța caravanei or da nas
în nas cu poneiul cu
zvastică a lui Patapievici
ICR? Vor spune că este tot
lucrătura celor de la
Cultură?

Așadar, ungurii dau
căruței autonomiste
trompetele; rușii banii... Iar
pe deasupra „caravanei” o
să se învârte provocator ro-
gojina de Rogozin, cu tot cu
vodka lui de Tupolev. Căci,
în vreme ce Rusia bagă în
matruska țarului Putin teri-
torii „autonome” pe bază
unor presupuse referendu-
muri, Ungaria, la comanda
grofului Orban, care cere
Europei autonomie pentru
secuii din Transilvania,
organizează „caravane” toc-
mai pentru a stârni astfel de
referendumuri...

●

Vrem cu adevărat ca UDMR să stea pe banca de rezerve? Ieșiți la vot!Vrem cu adevărat ca UDMR să stea pe banca de rezerve? Ieșiți la vot!

Bogdan

Diaconu

ȘȘtim din date sigure
că o mare majoritate a
românilor cu drept de vot e
supărată pe UDMR pentru
felul în care luptă pentru au-
tonomie teritorială chiar de
la vârful Guvernului
României, precum și din
Parlamentul României, din
Parlamentul European (de
pe locurile țării noastre!) și
din administrațiile locale pe
care le controlează. Așadar,
toate pârghiile statului
român sunt folosite îm-
potriva sa fără nicio jenă.

La întrebarea
justificată a unui referendum
național: doriți să opriți
UDMR să destrame Româ-
nia, estimez că răspunsul ar
fi DA în proporție de 97 la
sută (restul ar reprezenta
votanții UDMR, care însă nu
sunt toți susținătorii
enclavizării etnice), un pro-
centaj zdrobitor. Și atunci de
ce nu reușim să scoatem
UDMR din jocul murdar al
distrugerii statului român pe
care îl practică tot mai
obraznic?

Soluția se află, de
fapt, la îndemâna românilor
care dezavuează profund
mașinațiunile UDMR îm-

potriva propriei țări (UDMR
considerând, probabil, că nu
e țara lor, și stând cu ochii
ațintiți spre Budapesta).
Votul masiv la alegerile eu-
roparlamentare reprezintă
cea mai la îndemână soluție
pentru a ne scuti de rușinea

de a auzi din nou în Parla-
mentul European cum
reprezentanții oficiali ai
României cer distrugerea ei.
Tokes a intuit pericolul de a
nu mai primi voturile nece-
sare și s-a refugiat în Un-
garia, urmând să ne scuipe
în față de la Bruxelles sub
drapelul Budapestei. Nicio
problemă, vom avea astfel
dovada (de care, de fapt, nu
știu cine mai are nevoie) că
Ungaria este un stat inamic
al României, și o vom avea
public pentru toată lumea,

inclusiv pentru europeni.
Dar dacă același lucru îl vor
face din nou europarlamen-
tarii UDMR, împotriva lor
cum vom lupta? Ei vor avea
justificarea că reprezintă
România!

Îi invit așadar pe

alegătorii români să pună
capăt ascensiunii extrem-
iste a UDMR-ului par-
ticipând masiv la votul
pentru europarlamentare
pentru a ridica pragul de
acces în așa fel încât Sogor
Csaba, de exemplu, eu-
roparlamentarul UDMR care
își susține activitatea la PE
sub steagul secuiesc, să
rămână acasă. Ar fi un sem-
nal foarte puternic pentru
UDMR că nu este dorit în
această țară și ar fi o
scoatere democratică și

eficientă a extremiștilor
maghiari din jocul lor pentru
secesiune. E la îndemâna
noastră, nu are nevoie de
aprobarea nimănui și
durează doar o zi. Într-o
singură zi, putem să-i dăm
UDMR-ului o lecție de patri-

otism pe care să nu o uite
niciodată! 

Apoi putem repeta
lecția și la următoarele
alegeri parlamentare și, la
fel, să-i scoatem pe
potentații UDMR din Parla-
mentul României printr-un
simplu vot. Atunci nu vor
mai putea participa la nicio
guvernare și vor scanda au-
tonomie de pe margine. Nu
o să-i mai bage nimeni în
seamă, nici în țară, nici în
Europa. Secretul succesului
lor de până acum a constat

în faptul că aveau funcții în
statul român, așadar se
prevalau de ideea că ei
reprezintă pe cineva. Un vot
masiv la europarlamentare
o să dovedească clar că nu
reprezintă pe nimeni decât
propriile lor interese.

Așadar, vrem cu
adevărat ca UDMR să stea
pe banca de rezerve? Ieșiți
la vot. Votați cu orice partid
românesc sau cu
independenții, nu contează,
numai ieșiți la vot. Veți da
UDMR-ului o lecție
usturătoare pe care, vă
asigur, nu o vor uita
niciodată. Și va fi începutul
sfârșitului pentru această
organizație extremistă anti-
românească. 

Ne datorăm nouă
înșine această curățare a
scenei politice de dușmanii
din interior. Lasă că avem
destui la granițe, nu e cazul
să mai întreținem din banii
noștri niște inamici
periculoși și în propria
ogradă!

●


