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„Cine luptă pentru libertate 

se luptă pentru Dumnezeu..” 

- N. Bălcescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Mândri că ne distrugMândri că ne distrug

țara…țara…

Cezar 
Adonis Mihalache

„MMândri că suntem
români!” – așa ne-au aburit
social-democrații, împreună
cu aliații lor, în campania pen-
tru europarlamentare. Și atât
de „mândri” au fost că au și
dat fuga să înregistreze slo-
ganul la Osim. Și știu ei ce
știu, căci, după ce vor pune în
aplicare, din goana iepelor de
pustă (și astea tot „aliate”!),
anumite proiecte „pentru
România”, numai asta va mai
rămâne din țara noastră. Un
slogan rezervat la Osim!
„Protejat” în drepturile de uti-
lizare chiar față de români!
Sau, mai bine spus, în primul
rând față de noi! Căci, oare

pentru ce altceva le trebuia
social-democraților prote-
jarea sloganului la Osim? Pe
cine vor ei să împiedice să fie
mândri că sunt români?

De fapt, rezervarea
sloganului la Osim vine în
completarea acțiunii PDSR-
PSD, recte Năstase-Ponta,
care a dus, în doar câțiva ani,
la împiedicarea fimelor de a
mai folosi denumiri cu
identități naționale. Năstase a
creat impertinența, Ponta ex-
tinzând ordonanța actualului
pușcărias cu o prevedere, la
fel de anti-națională, asupra
ong-urilor! Iar cine își dorește
astfel de sintagme trebuie să
cerșească tocmai acordul gu-
vernului.

Or, pe același prin-
cipiu, mâine-poimâine, o să
fim obligați să cerșim
guvernanților aprobări, nu
doar pentru dreptul nostru de
a fi mândri că suntem români,
ci pentru însuși dreptul de a fi
români! Și nu va trece multă
vreme și o să ne trezim că ne
va trebui acordul Executivului
și pentru întocmirea actelor
(și nu doar a celor pentru
firme și ong-uri!). Pentru că și
documentele personale pot fi
considerate un mod de a

transmite mândria de a fi
români (evident, în abre-
vierea ROU, și nu ROM!)...

Și atât de mândri sunt
că sunt români se dovedesc
social-democrații că, în
vreme ce depuneau la Osim
cererea de rezervare a slo-
ganului, liderii și parlamentarii
formațiunii avansau trufași
proiectele împotriva dreptului
nostru de a fi semeți!

Primul la rampă a
ieșit Dra(c)gnea, acesta
anunțând reactivarea pa-
chetului legislativ de descen-
tralizare, regionalizare și
fărâmițare a țării. Apoi, au
venit 38 de parlamentari so-
cial-democrați (cum altfel?!)
cu amendamente la Codul sil-
vic, prevederi prin care vor să
pună la pământ pădurile țării.

Căci, prin trecerea pădurilor
în intravilan, se va da liber
desfrâului defrișărilor și con-
struirii de „pensiunii, spații
hoteliere, spa-uri”. Mai puțin,
pușcării, că pe astea au uitat
deputații să le prevadă!

Toate acestea de
întâmplă pentru că, în reali-
tate, social-democrații aflați la
guvernare nu sunt nici pe de-
parte MÂNDRI, ci VÂNDUȚI. 

Vânduți UDMR-ului,
Guvernul Ponta, ca minister-
anexă al Budapestei,
pregătind legislația pentru
asaltul final al iepelor de
pustă.

Și nu trebuie să de-
sprindem trezirea dintre urne
a lui Dra(c)gnea, cu „visul” lui
de descentralizare, în fapt au-
tonomie locală și region-
alizare (și iată că nu doar caii
de pustă visează, ci și
țesălătorii lor umili!), de re-
cent reactivatul proiect
UDMR-PCM pentru crearea
ținutului secuiesc. Proiect
care explică avansarea în
Parlament a amenda-
mentelor la Codul silvic. Pen-
tru că, grofii vor să-și
autonomizeze porcăria ținutul
secuiesc, căreia vor să-i pună
și președinte de GAZ, pentru

a putea exploata totul fără să
dea socoteală „centrului”.

Și cum altfel, când,
fiind atât de „mândri ca sunt
români”, deputați PSD au
respins propunerea
legislativă pentru interzicerea
manifestărilor și a
organizațiilor de tip extremist,
cu trimitere clară la
formațiunile maghiare. Și atât
de mândri că sunt români se
arată că liderii PSD au ac-
ceptat umili și reproșurile
UDMR la adresa propriului
deputat social-democrat,
Bogdan Diaconu, cel ce
promovează inițiative cu
adevărat demne de a fi parte
a stindardului mândriei noas-
tre de a fi români!

Și tot mândri că sunt
români, liderii PSD au închis

porțile în nasul unei
formațiuni românești che-
mate la guvernare chiar de
către ei! Iar în numele
aceluiași stindard, „cârlanii”
PSD au tras de cotorul legii
partidelor până au reușit să
mai dizolve din partidele care,
deși mici, aveau măreția
românismului în denumirile
lor. Și tot fiind mândru că e
„român” (poate dacă l-ar scrie
cu doi de „r”!) a reacționat pe-
semne și ministrul de ex-
terne, pesedistul T.
Corlățeanu, care nici până
astăzi nu a cerut explicații
omologului ungur pentru
marșul organizat de
iredentiștii de la Budapesta
care au cerut dezmembrarea
României.

Or, de nu ne trezim,
chiar vom ajunge ca PSD să
ne închidă într-un țarc. Și cul-
mea va fi că tot noi vom plăti
și taxa „de stâlp” pe țărușii
țarcului, recte parii de region-
alizare-federalizare pe care
trădătorii i-au înfipt deja pe
hărți...
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De ce a fost respinsă De ce a fost respinsă 
legea anti-extremism...legea anti-extremism...

Bogdan
Diaconu

SSe știe deja: pro-
punerea legislativă pentru in-
terzicerea manifestărilor și
organizațiilor de tip extremist
a fost trântită efectiv la votul
final din Camera Deputaților
unde a obținut doar trei voturi
favorabile. 

Ce înseamnă acest
lucru în primul rând? Că ni-
meni nu vrea să supere
UDMR. De ce se simte
UDMR atacată de o lege îm-
potriva încălcării flagrante a
Constituției, este o altă
poveste: pentru că acesta
este obiectul său de activi-
tate pe care nu l-ar dori in-
terzis.

De ce toate partidele
românești stau în siajul
UDMR și îi cântă în strună,
aici este adevărata bubă.
Pentru că majoritățile se
schimbă, alianțele se fac și
se desfac și toată lumea se
gândește că, la un moment
dat, vor avea nevoie de vo-
turile UDMR din Parlament. 

Nimeni nu își pune
problema dacă este firesc ca
o uniune culturală de tip
ONG să poată avea locuri în
Parlament, nu, ci toți actorii
politici se gândesc doar ce
preț au de plătit pentru a
beneficia la nevoie de acele
voturi.

Din acest motiv,
legile care doresc să
oprească avântul autonomis-
mului teritorial și al extremis-
mului maghiar se lovesc de
un zid nevăzut și de o ma-
joritate tăcută, transpartinică,
de genul: mai bine să nu-i
supărăm pe politicienii
maghiari. 

A ajuns o țară
întreagă și un stat suveran
să se teamă să nu supere o
mână de agitatori conectați
la Budapesta, respingând în
acest sens orice demers 
de oprire a destrămării
României.

Am depus la Parla-
ment, chiar cu o zi înainte de
acest vot final rușinos, un
proiect de lege de interzicere
a autonomiei teritoriale și a
agitației secesioniste. Sunt
curios dacă va avea aceeași
soartă.  Sunt intrigat de fap-
tul că parcă nimeni nu ar
înțelege că un vot negativ
acordat propunerilor de
oprire a extremismului

maghiar înseamnă automat
un vot pozitiv acordat
dezvoltării curentului anti-
românesc și succesului
dărâmării României. Dacă
respingem o lege împotriva
extremismului dăm o notă
bună celor care îl practică,
evident. La fel, dacă legea
împotriva autonomiei teritori-
ale și a secesionismului va fi
respinsă, înseamnă că toți
cei care o dezavuează sunt
de acord cu autonomia
teritorială și cu secesionis-
mul. Dar nimeni nu gândește
în acești termeni. Toată
lumea visează la voturile
UDMR din Parlament, care
nici nu au ce căuta acolo. E
ca și cum, în loc să prinzi
hoțul și să-l oprești să mai
facă rău comunității, singura
ta grijă este să nu te fure pe
tine. În rest, dacă-i lovește
pe toți ceilalți, nu e nicio
problemă.

Bine că, atunci când
extremiștii ies în stradă și
când mai vin și zvăpăiații din
Ungaria, precum Vona
Gabor, să ne ceară să
renunțăm la Transilvania,
mai toți liderii de opinie și
majoritatea politicienilor se
dau loviți în aripă și își
descoperă brusc un patriot-
ism de mult uitat. 

Asta durează o zi,
două, că dă bine la tv. Apoi,
când e vorba să smulgem
răul din rădăcină și 
să interzicem ca asemenea
manifestări anti-românești să
se mai desfășoare în voie pe
teritoriul național, apare o
inexplicabilă amnezie, iar
sunetul sirenei UDMR
susură ademenitor pe la ure-
chile tuturor. 

În consecință, putem
fi siguri că UDMR, celelalte
mișcări extremiste maghiare,
Vona Gabor și Viktor Orban
își pot vedea liniștiți de
asaltul lor asupra României.
Doar s-a dat semnalul 
clar prin votul din Parlamen-
tul României: extremismul
maghiar nu este interzis, iar
pe alocuri este chiar încura-
jat. 

Așadar, putem spune
că urarea clară a Statu-
lui Român este evident: Suc-
ces secesioniștilor!
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De ce… „libertate captivă”?De ce… „libertate captivă”?

Viorel
Sandu

AAm fost întrebat, de
ce spun că sunt într-o liber-
tate captivă? Când lumea
este pe deplin liberă şi pot
spune orice pot merge ori-
unde, eu mă găsesc mai cu
moţ să afirm că trăim într-o
libertate captivă? Afirmaţia
mea are motive întemeiate,
bazate pe argumente palpa-
bile nu,  nu asemenea celor
ale unor demagogi,
profesionişti… Sunt unul
dintre miile de salariaţi
români din ţară care are
salariul net de 180 euro,
familist, cu peste 25 de ani
de serviciu. La acest venit,
personal, nu am cum să
afirm altceva decât, că sunt
un captiv în libertate! Vezi,
dar nu ai acces, visezi fru-
mos dar, în realitate visul şi
speranţa devin un coşmar…
Eşti precum un copil, care
priveşte pe ascuns, prin gar-
dul vecinilor bogaţi, la
bunătăţile şi jucăriile pe
care, el şi familia să, nu şi le
va permite niciodată.

În avalanşa de pub-
licitate pentru o viaţă de
consumator, virtuală, fac
faţă cu greu, la nivel de
„subzistenţă”, termen inven-
tat de politicieni europeni şi
acceptat de cei autohtoni, în
special pentru populaţia
sărăcită din ţară.

Sunt unul dintre

săracii… sărăciţi de acest
sistem, unul dintr milioanele
de oameni aflaţi în aceaşi
situaţie, la limita de
subzistenţă, în timp ce nu-i
aşa?, există o clasa (castă)
de îmbogăţiţi peste noapte
din mega afaceri cu statul şi
nu numai, cu salarii de mii
de euro şi care îşi permit să
ţină prelegeri despre „liber-
tate”!

România are oficial,
după mai multe surse, un-
deva peste 4,5 milioane de
salariaţi. Oficial, iar aproape
25 la sută dintre aceştia
sunt la limita de subzistenţă,
la care dacă mai adăugăm
câteva zeci de mii de job-uri
la negru, fără contract şi
fără salariul mediu pe
economie se poate ajunge
uşor la 30 la sută… La
aceştia, dacă adăugăm şi
cei aproximativ 5,4 milioane
de pensionari, unde 85 la
sută dintre aceştia au pen-
sia sub 180 de euro, vom
vedea câte milioane de
români sunt ţinuţi în lesă sis-
temului, la limita pragului de
sărăcie, de acest sistem
politic, pe care vrem nu
vrem, suntem siliţi să-l
acceptăm, deocamdată!
Dar, Colivia Libertăţii este
mare şi încap toţi în ea!

Deci, imediat după
spoiala de libertate de după
’90, am început să
reînvățăm şi să reaplicam
sintagma „Să strângem
cureaua”. Manipulatorii ţării,

ne-o serveau de zeci de ori
pe zi, pentru a ne
„convinge” că există o
perioadă de tranziţie, grea
pentru întreg poporul şi că
trebuie să facem sacrificii,
că aşa-i în democraţie şi
capitalism. Tranziţie de la o
viaţă într-o dictatură şi una
într-o libertate normal,
firească? Nu, nici vorba. Era
vorba în realitate, despre o
„Tranziţie” a capitalului
naţional, acumulat prin zeci
de ani de muncă istovitoare
într-un regim comunist,a
generaţiilor trecute, către
buzunarele şi conturile câ-
torva „Aleşi ai Neamului” şi
ai găştilor de partide
mafiote. Tranziţie către
sărăcirea şi înfometarea
propriei naţiuni, către un sis-
tem sclavagist modern!

Să ne reamintim,
cum, din an în an, protestele
şi mitingurile anti-guverna-
mentale şi apoi anti-sistem,
sau redus treptat până la
dispariţia lor totală! Prin ur-
mare o ţară, o naţiune,  fără
proteste şi fără mitinguri,
este catalogată o ţară
stabilă şi în plin progres. O
ţară asociată cu cele mai
mari civilizaţii şi democraţii
ale lumii, ca Suedia, Norve-
gia, Danemarca, Elveţia!
Aşa se laudă în plan extern,
oligarhii politicieni… Totul
este sub control, este linişte
şi pace socială, se poate
fura în linişte… Şi aşa şi
este!!

Revenind la prob-
lema de fond, a cetăţeanului
sărăcit, captiv în propria lib-
ertate. Am reînvățat
rapid, să purtăm haine câr-
pite, să le căutăm pe la SH,
sau pe la rude îmbogăţite,
să ne reparăm rablele de
maşini până la maxim, să
refolosim obiectele casnice
considerate de alţii vechi, să
schimbăm canalul TV de la
reclamele cu excursii şi
vacanţe  şi de la maşini noi,
de la electronice şi electro-
casnice care ne-ar uşura
viaţă, de la tratamente în al-
tfel de clinici cu bani, de la
orice vedem şi nu ne putem
permite, să nu ne putem
permite să cumpărăm o
carte, un bilet la un concert,
la o piesă de teatru… Să
cumpărăm orice bun de uz
cotidian şi nu de lux, dar cel
mai dureros este că toate
acestea le-am inoculat şi
copiilor noştri, care din feri-
cire văd cu alţi ochi şi pun
întrebări. „DE CE?” De ce
acceptăm să trăim astfel?
De ce acceptăm să fim
furaţi şi jefuiţi de acest tip de
sistem? DE CE?

Acum o să-mi spună
unii cârcotaşi, cum deja mi-
au şi spus că, „Aşa-i în Kap-
italism…”. Nici vorbă!!
Într-un alt tip de sistem unde
îţi este recunoscută val-
oarea şi munca, dar şi ca-
pacitatea profesională,
primeşti de la sistem con-
form muncii depuse, pentru

un trăi decent, iar dacă ai
capacităţi superioare ai şi
posibilităţi materiale de
excepţie. Nu putem com-
para prin asociere, salariul
unui simplu muncitor din
Germania, cu unul din
România. Nici pe departe,
sunt plătiţi la nemţi cu de
15-20 de ori mai mult pentru
aceeaşi muncă depusă!
Bine, veţi spune, dar nemţii
au capacitate… Corect, au
şi pentru că nu şi-au vândut
ţara, nu şi-au vândut băncile
şi marile concerne auto şi
industriale nu-şi vând
pământurile şi nici nu-şi dis-
trug economia, sursele şi
resursele naţionale şi atunci
despre ce vorbim? Germa-
nia este un popor naţionalist
tradiţional şi noi ar trebui să
le urmăm exemplul.

În acelaşi timp
există salariaţi şi bugetari cu
o salarizare „nesimţită” de
mii de euro plus comi-
sioane, şpaga etc. de la
„umilul’” funcţionar public şi
până la cel de rang ministe-
rial! Ce vom face când o să
trecem la moneda Euro,
când oficial toate vor fi în
euro? Unde exista libertatea
pentru cele câteva milioane
de salariaţi şi pensionari sub
nivelul minim de decentă?
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Cum ajungi locțiitor al sefului IGPR? Cum ajungi locțiitor al sefului IGPR? 
Simplu... călcând pe cadavre !Simplu... călcând pe cadavre !

Ioan 
Cănărău

SSesizam, nu cu mult
timp în urmă, despre un
pericol real îndreptat îm-
potriva vieţii şi sănătaţii
poliţiştilor, documnetat ca
urmare a datelor statistice
obținute din partea Direcției
Medicale și a unor studii
specialitate. Este vorba de-
spre munca prestată pe
timp de noapte, câte 7, 8,
10... chiar 14 zile consecu-
tive în care polițiștii sunt
planificați în schimbul trei.
Impactul este devastator
asupra sănătății iar
recomandările medicale cal-
ificate, care recomandă
efectuarea maximum trei
zile consecutive de schim-
bul trei sunt tratate cu
indiferență și dezinteres de
către cei care ar avea
obligația să respecte
normele de prevenire a
riscurilor și bolilor profesion-
ale. Îi aminteam domnului
Chestor Jianu, directorul
Direcţiei Ordine Publică la
aceea vreme, cu studiile în
față, că poliţiştii se pot
îmbolnăvi de cancer, diabet,

de afecțiuni ale sistemului
nervos dar și de boli de
inimă dacă sunt planificați
mai mult de trei schimburi
consecutive. Cu nepăsare şi
nici măcar cu o minimă
crispare morală, domnia sa
preciza că nu-l interesează

şi că poliţiştii sunt obligaţi să
se prezinte la serviciu con-
form planificării.

Recent, după în-
delungi meditări, printr-un
răspuns al unei sesizări a
organizației noastre, acesta
concluziona că poliţiştii pot
interveni şi singuri la eveni-
mente și își asumă respons-

abilitatea rezultatelor
acțiunilor lor în cazul în care
nu solicită sprijin. Ne
întrebăm totuși la ce fel de
evenimente de urgență ar
putea interveni polițistul,
unde să nu fie nevoie de doi
polițiști?! Poate la genul de

evenimente la care participă
cei care au redactat acest
răspuns... la grupuri de
lucru, la ședințe, la întâlniri
informale sau alte aseme-
nea întâlniri unde nu vor
găsi persoane violente, in-
fractori, borfași, smecheri și
alte categorii de astfel de
progenituri.O mai mare

prostie spusă de un şef
peste câteva mii de poliţişti
nu s-a mai auzit!

Acelaşi personaj a
impus oficial în Poliţia
Română planul de amenzi
prin includerea în indicatorii
de evaluare anuali ai
poliţiştilor numărul de
sancţiuni contravenţionale
aplicate, uitând că scopul
principal al polițistului este
acela de a preveni și nu de
a avea norma ca și munci-
torul care trebuie să
confecționeze 100 de piulițe
în opt ore.

Îl întrebăm, cine se
crede dumnealui să decidă
asupra dreptului la viaţă al
poliţiştilor, pe care a hotărît
să-i trimită carne de tun în
faţa infractorilor, să nu-i
pese de riscurile la care se
expun poliţiştii şi că se pot
îmbolnăvi de afecţiuni incur-
abile ce pot fi prevenite,
până la urmă, prin im-
punerea unei norme care să
reglementeze numărul
maxim de schimburi con-
secutive de noapte? Somi-
tate medicală nu ştim să fie
iar un Dumnezeu al
poliţiştilor dacă se crede,
trebuie supus unui control

de către specialiştii care au
fost de acord cu noi referitor
la  subiectele acestui comu-
nicat.

În Poliţia Română,
când ceri demisia unui şef,
el este imediat avansat în
gradul de chestor ca mai
apoi să fie numit locţiitor al
şefui IGPR, aşa cum s-a în-
tâmplat cu domnul Chestor
Jianu. Sincer, nu am reuşit
să desluşim, nici măcar
printre rânduri, marile
realizări profesionale şi
meritele deosebite care au
stat la baza hotărârii de a fi
numit în această funcţie.

Agenţii de poliţie îi
transmit multă putere de
muncă şi să fie mai
înverşunat în a revoluţiona
sistemul poliţienesc prin
înfiinţarea de Secţii Rurale
de stat degeaba, prin
sancţionarea post-mortem a
poliţiştilor care nu au mai
rezistat lunilor de ture de
noapte şi a celor ce nu şi-au
îndeplinit planul de amenzi.
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„Istoriile mele” sau o mitizare biografică a lui Lucian Boia„Istoriile mele” sau o mitizare biografică a lui Lucian Boia

Ionuț
Țene

IIstoricul Lucian Boia
nu este un expert numai în
demitizare şi destructurarea
miturilor româneşti, ci şi un
creator de naraţiuni mitolog-
ice despre propria
persoană. 

El îşi reconstruieşte
o biografie mitizantă, de
parcă ar scrie despre „mi-
turile comunismului româ-
nesc”. Citind cartea „Istoriile
mele. Eugen Stancu în dia-
log cu Lucian Boia” (Ed. Hu-
manitas, 2012) am rămas
surprins de introducerea
unor clişeie mitologice de-
spre persoana istoricului
bucureştean. În primul rând,
cartea e o serie de interviuri
luate de un fost student al
istoricului, cu toate acce-
soriile pro-domo ce decurg
de aici. Un fost student nu
poate lua istoricului Lucian
Boia interviuri cu întrebări
obiective sau necruţătoare.
Mai mult, cartea de „dia-
loguri” însăilate de Eugen
Stancu este de fapt o „ridi-
care la fileu” subiectivă pen-
tru maestrul său. 

Oarecum logică ati-
tudinea, pentru că Eugen
Stancu fiind „fostul” student
şi doctorand al lui Boia, îi
arată profesorului propria
empatie. O carte de dia-
loguri sinceră ar fi trebuit
realizată de un istoric care
nu a fost student al profe-
sorului pentru a menţine un
echilibru al discursului şi o
firească obiectivitate. Din-
colo de acest neajuns edito-
rial, cartea de interviuri e
concepută într-un stil con-
formist, neo-marxist, plină
de clişeie propagandistice,
de fapt o mitizare a vieţii is-
toricului Lucian Boia.

Totuşi, dincolo de
acest subiectivism al com-
panionilor aflăm lucruri in-
teresante despre Lucian
Boia. Istoricul s-a născut în
1944 la Bucureşti, dar fa-
milia s-a mutat imediat la
C â m p u l u n g - M u s c e l ,
datorită bombardamentelor
americane asupra Capitalei.
Lucian Boia se trage dintr-o
familie de italieni, după
mamă, din clanul Morandini,
provenit din Predazzo, lo-
calitate din Tirolul de sud.
Bunicul lui din partea
maternă era inginer de dru-
muri şi a venit în România
să-şi facă meseria. Tatăl lui
Boia era din Dobrogea, dar
faptul că mama sa a divorţat
de acesta, el a rămas ataşat
familiei de origine italiană şi
de religie catolică. De copil
Boia mergea la biserica
catolică din oraş.

Astfel se explică
aversiunea sa disimulată

sau neînţelegerea spirituală
faţă de ortodoxie, ca liant al
naţiunii. 

Din dialogurile aran-
jate de Eugen Stancu nu
răzbate la tânărul Lucian
Boia un fior creştin sau reli-
gios, ci doar o însingurare
sufletească nespecifică ital-
ienilor catolici şi meridionali
prin spirit. Genele italiene
poate au rădăcini în alte
etnii? Lucian Boia îşi
exprimă în dialoguri de-
venite parţial monologuri,
pentru că autorul nu-l
chestioneză incisiv, antico-

munismul său funciar, dar
asta nu-l împiedică să se în-
scrie la facultatea de istorie
în 1962, cea mai
ideologizată în epocă şi în
anul patru să devină mem-
bru al PCR. Mai mult, ca şef
de promoţie Boia primeşte o
bursă de la profesorul
Macurek de la Brno în Ce-
hoslovacia şi participă ca
martor la evenimentele
primăverii de la Praga din
1968, fără să se implice,
deşi se declama ca şi anti-
comunist. 

Întors acasă se în-
scrie la doctorat şi devine
asistent stagiar la facultatea
de istorie. Publică o
excelentă carte despre mili-
tantul naţional din Ardeal, ju-
rnalistul Eugen Brote şi mai
face o vizită la Praga unde
se împrieteneşte cu Helga,
o intelectuală evreică din
occident. 

În 1980, pentru că
dorea să călătorească în
Occident, Boia se implică ca
şi secretar în comisia
internaţională de istori-
ografie şi anual vizitează
ţările capitaliste, circa 10
ani, ajungând să urce chiar
în Turnurile Gemene din
New York şi chiar la Cas-
cada Niagara din Canada.

Asta în timp ce un scriitor
clujean în epocă, trebuia să
aştepte doi ani să
primească paşaportul verde
pentru o banală excursie în
Ungaria. Eugen Stancu e
exagerat de discret cu pro-
fesorul, dar nu lămureşte ce
trebuia să facă Lucian Boia
ca să primească paşaportul
şi să „bată” cu trenul Occi-
dentul. Dincolo de poveştile
frumoase, cât de greu îi
dădeau lui paşaportul, cei
de la comitetul de partid
Bucureşti, Boia nu e sincer
cu fostul lui student. Prob-

lematica am studiat-o într-o
carte despre profesorii
români care plecau cu
burse în Occident în comu-
nism. Ei primeau paşaportul
numai dacă îndeplineau
două criterii: deveneau in-
formatori sau agenţi de
influenţă DIE sau la în-
toarcere dădeau un raport
detaliat la Securitate despre
ce ai făcut în străinătate, cu
cine te-ai întâlnit etc. Punct.
Restul sunt poveşti fru-
moase pe care un Eugen
Stancu le poate crede, dar
un istoric serios nu. 

Fără viza securistu-
lui de la facultate şi prelu-
crarea pentru plecare,
profesorul român nu primea
paşaportul care se obţinea
de la sediul Securităţii, cu
obligaţia raportului de dat la
întoarcere. În această
chestiune, când se vor des-
ecretiza dosarele DIE vom
afla mai multe cum obţinea
paşaportul de la Securitate,
istoricul Lucian Boia ca să
vadă Occidentul. Mai mult,
Boia era într-o perpetuă
corespondenţă, întâlniri,
mese sau şuete cu istorici
occidentali plus cărţi publi-
cate în Franţa. Legea
comunistă era clară în
această chestiune şi nu per-

mitea rabaturi, numai dacă
deveneai agentul, informa-
torul sau „raportorul”
Securităţii. Dar poate sau
sigur Lucian Boia a fost sin-
gurul istoric român pentru
care Securitatea comunistă
a făcut o unică excepţie.
Tânărul Eugen Stancu
poate să creadă aceste
monologuri, dacă nu a stu-
diat deloc arhivele CNSAS.

Lucian Boia se
prezintă ca un om care nu
avea relaţii la edituri, care
nu ştie să cultive relaţiile, un
însingurat social ce nu se

descurcă în mediul româ-
nesc, dar paradoxal în
Franţa şi-a constuit o
adevărată reţea de relaţii şi
prietenii ce au dus la publi-
carea cărţilor sale la edituri
mari din Hexagon. Se pare
că numai mediul românesc
nu-i prieşte istoricului.
Oricum, în ultimii ani ai co-
munsimului Lucian Boia
devine membru al biroului
politic al PCR pe facultate,
fiind implicat în propaganda
ideologică comunistă a
tinerilor studenţi români. 

După revoluţie
devine un „reformist” al
universităţii bucureştene,
dar refuză propunerile de
şefie la catedră şi decanat,
pentru că nu-i place să
conducă şi că doreşte să
scrie cărţi. Şi a scris o serie
de lucrări repetitive despre
imaginar şi despre miturile
istoriei românilor, în cel mai
pur stil marxist sau al ide-
ologiei de stânga franceză.
Boia recunoaşte sincer că
este subiectiv în istorie şi nu
caută obiectivitatea, ci o in-
terpretare cât mai personală
a evenimentelor. Cărţile lui
se vând bine şi face bani
frumoşi din miturile comun-
simului şi demitizarea isto-
riei românilor. 

Îl aduce la facultate
pe Adrian Cioroianu şi
promovează manualele al-
ternative în spiritul ideologiei
europene, ca moştenitoare
ale ideologiei euro-comunis-
mului. Îi repugnă ideea de
naţiune şi nu suportă critica
ca un veritabil “anticomu-
nist”.  Spune că nu a citit
cartea lui Ioan Aurel Pop,
care demantelează teoria
sa despre demitizarea isto-
riei naţionale, afirmând
greşit că istoricul clujean
susţine ideea de naţiune în
evul mediu. Dacă Boia ar fi
citit cartea celui mai tânăr
academician român, ceea
ce ar fi trebuit să o facă ca
un istoric serios şi obiectiv,
ar fi observat că I.A.Pop
vorbeşte despre „naţiunea
medievală” românească
unită în special de religia
ortodoxă, ca liant spiritual şi
de respingere a asimilării
prin catolicism, iar românii
îşi spuneau sieşi rumâni, nu
vlahi ca străinii, dovedind
originea proprie latină (ro-
mana)  în subconştientul
colectiv.  Dar „catolicul” de
origine italiană Lucian Boia
nu are cum să înţeleagă
subsidiaritatea şi afinitatea
ortodoxiei în relaţie cu etnia
românească, ca factor de
rezistenţă la prozelitism şi
deznaţionalizare. 

Interviurile lui Eugen
Stancu cu magistrul Lucian
Boia merită citite de tinerii
istorici pentru a evita pe vi-
itor „capcanele istorie”
subiective şi ale imaginaru-
lui, care produc demitizări
ale trecutului, ce nu au nicio
legătură sau logică cu
adevărul şi obiectivitatea
istorică. 

Relativizarea scrisu-
lui istoric de către Lucian
Boia transformă istoriografia
în pulp fiction.  Ceea ce
aduce, totuși, Lucian Boia
nou în istoriografie acum
este stilul eseistic şi literar
pur, care nu este un model
de studiu şi acribie pentru
tinerii cercetători, dar
exprimă o facţiune
minoritară şi agresivă a
gândirii noului val de istorici
post-comunişti, că trecutul
poate fi abordat şi ca
sience-fiction, precum şi că
marxismul poate fi reciclat
în spiritul Şcolii de la Frank-
furt.

●
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Cezar 
A. Mihalache

Într-o evidentă logică
fracturată, colectorul de
„foste”, actualul „stăpân” 
al Senatului, a trasat
discreționar lista (o fi fost și
asta pe bilețel roz?!) cu
invitații acceptați în mod „de-
mocratic”, adică numai de
„dânșii” doriți, la aniversarea
unui for pe care, în lipsă de
funcții la cas(t)a regală, l-a
luat drept instituție proprietate
personală. Iar într-un arogant
rictus de cactus (a)liberal,
manechinuitul politic a enu-
merat personajele: fostul
președinte Iliescu, fostul
președinte Constantinescu,
lipsă actualul președinte
Băsescu, de zici că a rămas
țara fără șef de stat!, dar cu
prezența principesei
moștenitoare Margareta…
Moștenitoare cui, însă? A
regelui, de drept, și, în
consecință a averii „casei re-
gale”, sau a țării, cum ar vrea
Tăriceanu și toate camarilele
lui de regaliști? Ori poate de-
a dreptul a principalei
instituției cu drept de
reprezentare a țării…
Președinția României. Pentru
că, fudulul s-a desconspirat
prin ranchiunile personale, la
astfel de evenimente nefiind
invitat „cetățeanul Băsescu”,
nici „președintele Traian

Băsescu”, ci Președinția
României! Adică instituția. Că
acestea sunt dimpreună un
tot unitar, de reprezentare, nu
e vina nimănui, ci a
Constituției. Că de aia îi
spune acolo, când se dis-
pune o decizie; „Noi,
Președintele României”.

De fapt, Tăriceanu a
zdrobit cu de la sine putere
coloana istoriei, înghesuind,

după doi foști președinți de
țară (că doar ăștia mai erau
în viață!), o „alteață” regală.
Și linge timbrele monarhiste
pe instituțiile Statului Român
cu impertinența de care a dat
dovadă la revizuirea stemei
României, când a încoronat
acvila care reprezintă forma
de guvernământ a țării.

Putea fi însă mai sub-
til. Și ar fi trebuit să invite, for-

mal, măcar un reprezentant
al Președinței. Așa cum a
făcut cu vila regală, pardon
imobilul, zisa Margareta fiind
chemată pe post de
reprezentantă a „casei re-
gale”. Dar ce a căutat acolo
restul cetei de altoi de
„altețe”, asta nu a mai spus…
Că mai era un pic și ar fi fost,
ca număr de invitați „oficiali”,
mai mulți, decât reprezentați

de drept ai instituțiilor Statului
Român (dar pentru o farfurie
din portelan, cu fotografie de
dineu „regal” la purtător, aștia
și-ar vinde și mamele…).

Dar nu a fost subtil…
Ci preș în fața regalității. Și
apoi, dacă a invitat atâtea
„altețe”, de ce a ignorat
încoronații de tinichea, regii
ăia de linoleum pe post de
catifea regală?

Nesubtil a fost și mo-
tivul pe care l-a invocat: ref-
erendumul pentru
unicameralul de mai agârț;
chipurile dovada că Traian
Băsescu a vrut să desființeze
Senatul. Păi’, dacă după ce
se stabilea reorganizarea les-
gilativului ca unicameral, se
desființa Camera Deputaților
(înființată după 1990), iar
pentru a păstra tradiția celor

150 de ani, s-ar fi păstrat
Senatul?

În fapt, Președintele
României trebuia invitat în
Senat în numele celor ce l-au
ales să-i reprezinte. Or,
mesajul lui Tărtăriceanu a
fost tocmai acela că sunt
reprezentanți doar aceia care
i-au ales pe ei, ca USL și apoi
USD, plus monarhiștii, nu?!
Și cum să le spui celor 7,5

milioane de votanți că peste
noapte au devenit, nu doar
lectori USD, ci și regaliști?!

Dar pe aceași logică
a repoșului, de ce i-a invitat
Tăriceanu pe cei care, mai
agârț, voiau a schimba titula-
turile camerelor?! Inclusiv pe
cea a Senatului care urma să
devină o cameră regională,
un parlament regional cu
scop autonomist. Pe ăia de
ce nu i-a trecut la index? A,
că își ia simbrie de la ei…

Semnalul pe care l-a
dat Tăriceanu este alarmant.
Pentru că arată ce se va în-
tâmpla în perioada dintre
alegerile prezidențiale și in-
trarea în funcție a viitorului
președinte. O perioadă de
câteva săptămâni în care fos-
tul USL, actualul USD regal-
ist-maghiar, a anunțat că-l va
ignora pe Traian Băsescu în
sfârșitul de manat.

Iar faptul că s-a
potrivit aniversarea celor 150
de ani ai Senatului cu mo-
mentele de comemorare a
mineriadei este chiar o ironie
a Istoriei. Dar să ne vorbescă
Ion Iliescu tocmai acum, în
Senat, despre democrația pe
care a construit-o el, este mai
mult decât tupeu…

Oricum, nu a fost o
aniversare a Sentului. Ci o re-
uniune a moaștelor; fostelor
și viitoarelor…

●
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Vlad
Hogea

MMultă vreme am fost
tentat să cred că
naţionalismul este cu
adevărat a treia cale, după
capitalism şi comunism. Am
fost şi eu, ca atâţia alţii, fas-
cinat de ideea convergenţei
sistemelor şi de cea a
atracţiei contrariilor. 

La urma urmei, de
ce n-aş fi crezut într-o
variantă de mijloc între ce-a
fost în Est şi ce-a fost în
Vest, în încercarea
disperată de a realiza o so-
cietate mai bună şi mai
dreaptă?! La sfârșitul anilor
90, Adrian Păunescu, după
ce a vizitat China, s-a arătat
încântat de modelul
economiei sociale de piaţă
aplicat acolo, îndemnându-i
chiar pe socialiştii români să
ia aminte şi să ţină seama…

Apoi, am realizat
dintr-o dată ce mare
capcană presupunea ideea
că naţionalismul nostru s-ar
putea strecura printre coloşii
capitalişti şi comunişti, spre
a da naştere unui nou sis-
tem, care să reunească
magistral părţile bune ale
celorlalte două. Greşeala
fundamentală pe care o
făcusem atunci când fus-

esem cucerit de
”convergenţa sistemelor”
era aceea că le socotisem
diametral opuse, când, în
realitate, ele aveau aceeaşi
origine. Războiul Rece fus-
ese o farsă cinică, menită
să justifice cursa dementă a

înarmării în care se între-
ceau marile puteri. (…)

Dacă am căzut de
acord că modul în care
evoluează lumea e produsul
unei conspiraţii oculte,
atunci devine limpede că
plutocaţia occidentală, ca şi
burghezia roşie, au avut un
numitor comun: caracterul
internaţionalist, totalitar şi
ateist. În consecinţă, nu văd
cum ar putea naţionalismul
să aibă vocaţia celei de-a

treia căi, din moment ce nu
se poate constitui într-o
sinteză a celorlalte două,
dintr-un motiv foarte simplu:
nu are nici măcar un singur
punct de tangenţă cu comu-
nismul şi cu capitalismul.

La fel trebuie tratată

aiureala cu “naţionalişti de
stânga” (sau “naţional-
comunişti”) şi “naţionalişti
de dreapta”.

Eu unul, nu mă simt
nici naţionalist de stânga,
nici naţionalist de dreapta, ci
naţionalist pur şi simplu. Nu
văd de ce să mă raportez la
infinit la un sistem de valori
politice căzut de mult în
desuetudine. Nu mai sun-
tem pe vremea parlamentu-
lui francez post-revoluţionar,

când stânga şi dreapta
adunării desemnau ori-
entarea politică a celor din
sală…

Revenind la rolul şi
locul naţionalismului în
lume, cred că lucrurile sunt
mai simple decât par. Există

două centre de putere care
se înfruntă de multă vreme:
1) internaţionaliştii, promo-
tori ai unei Noi Ordini Mon-
diale şi ai constituirii unui
guvenământ unic sub con-
trolul plutocaţiei; 2)
naţionaliştii, apărători ai val-
orilor tradiţionale (Dum-
nezeu, Naţiunea şi Familia)
şi ai separaţiei teritoriale
între statele naţionale su-
verane.

De asemenea, tre-

buie să recunosc că ani la
rândul am crezut în teoria
lansată la noi de istoricul şi
teologul Dan Zamfirescu, în
legătură cu ”A Treia
Europă”. Mai exact, este
vorba despre o
”moştenitoare directă a
Eladei (prin greci), a tracilor
romanizaţi şi a migraţiilor
slave şi bulgare, a
Bizanţului şi a luptei de sec-
ole împotriva unui imperiu
extra-european”. Deşi multe
dintre argumentele aduse
de autor sunt de bun simţ,
inclusiv prin încercarea de
contrapondere la teoria lui
Huntington (privind cioc-
nirea civilizaţiilor), parcă ne
scapă esenţialul. Nu lupta
unor state contra altora şi
“victoria celor buni” ar putea
asigura viitorul lumii în care
trăim. Conflictul major există
în interiorul fiecărei ţări, dar
el nu este de ordin teritorial,
ci de ordin naţional. (…)

Ceea ce avem de
făcut este să nu ne pierdem
cumpătul şi să privim doar
înainte. Naţionalismul este
viitorul. Vom trăi şi vom
învinge!

●


