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„De ce trebuie să se culce toţi

oamenii la sfârşitul vieţii?” 

- Marin Sorescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Cu colții în primul dinte Cu colții în primul dinte 

al „greblei” CCR…al „greblei” CCR…

Cezar 
Adonis Mihalache

DDe fiecare dată pare
că se hazardează… De
parcă ar vrea să transmită
ceva celor ce au urechi de
auzit. Riscă budate, ironii și
subtilități subversive, iar
toate acestea nu par acci-
dente datorate surmenajului
la locul de muncă. Azvârlă
câte o ipoteză care ar trebui
să ne facă să ne întrebăm
dacă măcar ei sunt cu
adevărat liberi în deciziile lor
sau o zeghe pe post de
cortină-delict de opinie le stă
deasupra cuvintelor?

Ei sunt nouă… Dar
ar putea judeca și dacă ar
mai rămâne doar șase,
președintele CCR sperând

public „să nu ajungem
acolo”. Un punct pe „i” pus
de Augustin Zegrean
aparent tam-nesam când a
fost întrebat ce ar face CCR
dacă grebla de
contituționalitate a Curții ar
rămâne fără un dinte?

Apoi, tot aparent
fără nici o legătură, a în-
dreptat un deget spre ceilalți
dinți din grebla de securitate
pe care politicul „și anumite
instituții” (dixit Zegrean!) vor
să o tragă peste libertățile
cetățenești. Vorba aceea,
dacă fiecare serviciu
supărat de declararea
neconstituționalității „ochiu-
lui și timpanului” legislativ al
fratelui mai mare ar trage de
câte un dinte al greblei, ar
rămâne Curtea doar cu doi
judecători, nu?!

Ba, deși ar fi trebuit
să rămână un „secret de
serviciu”, fără a nominaliza,
Augustin Zegrean a atras
atenția că, după respin-
gerea pachetelor de servicii
(legislative) ale serviciilor,
unul dintre judecători s-a
simțit atât de înghiontit de

mâna nevăzută, dar intuită,
a intimidării, că a început să
se smiorcăie Comisiei Eu-
ropene spunând că „îi este
frică să fie judecător la
CCR”.

Și ar fi dară doi colți
pe cale desprindere din gre-
bla corifeilor CCR, ceea ce
ne-ar aduce la limita a încă
unui personaj care ar putea
ceda presiunilor.

Și chiar dacă și el,
personal a fost presat, Au-
gustin Zegrean nu cedează.
Dar asta nu înseamnă că nu
nominalizează, nu?! Și pen-
tru a nu fi prea direct a
băgat în același tăvălug al
presiunilor arupra CCR și
politicul dar și „anumite
instituții”.

Acum, dacă șeful
CCR chiar vrea să ne

deschidă ochii (totuși, parcă
e prea discret de indiscret!)
că Serviciile fac presiuni, nu
e un lucru rău. Mai ales că a
venit și prima nominalizare:
SRI. Care face presiuni
chipurile încă de anul trecut,
de la prima respingere a
legilor Big Brother! Dar,
dacă președintele CCR
doar încearcă să salveze
jalnica onoare a lui Toni
Greblă, lăsând să se
înțeleagă că ar putea fi efec-
tul intimidării prin
deșurubare, bucată cu
bucată, a membrilor CCR,
este ceva mai complicat.

Oricum, vorbim de
presiuni! Iar asta ar putea
însemna că trei membri ai
Curții, cel puțin!, sunt
șantajabili. Unul e pe cale
să fie extras, al doilea deja
bocește, doar al treilea încă
nu se manifestă.

Și iarăși revenim la
declarațiile în tandem ale lui
Greblă și Zegrean! Care
parcă se întrec pentru un
Trofeu de Gâgă, primul de-
clarând că știa de mult că
este supravegheat dar

necrezând că se va ajunge
aici (probabil momit să intre
la CCR pentru a beneficia
de protecție, dar „de-
scoperit” pentru votul lui față
de legile Big-Brother), iar al
doilea recunoscând relaxat
că a aflat de modestele
rochii și capsatoare, dar un
nimic, ce asta e mită?! Or,
parcă tabloul începe să se
contureze în registrii de cu-
loare impuși de Servicii,
nu?!

Și pare că Serviciile
au tras la intimidare doar de
un dinte al greblei CCR…
Ba, poate că Toni Greblă nu
a fost chiar atât de nătâng
când a spus, afisând o
mutră de bulă cu mustață,
că serviciile trebuiau să-l in-
formeze că a intrat într-un
anturaj cu potențial
infracțional. De fapt, de-
zlipind mesajul pentru pub-
lic, se descifrează tocmai un
reproș la adresa serviciilor
pentru răzbunarea la care s-
au dedat acum pentru a im-
pune (mai sunt totuși opt
membri la CCR!) pentru
eventuala revizuire a opiniei
față de legile Big-Brother.

Și totuși, s-a ajuns
prea departe! Căci, nu fap-
tul că printre membrii CCR
sunt personaje șantajabile,
gata a fi extrase dacă nu
răspund comenzilor, ci fap-
tul că Serviciile au început
să facă acest joc aproape
fățiș este cu adevărat
cutremurător. Și de parcă
timpul ar fi prea scurt pentru
a mai pune la cale scenarii
sofisticate, Serviciile dau
cărțile pe față în piața mare
a intimidării media, ONG-
iste și politice…

Sunt dară două
„cărți” pe masă: cea a
indicării serviciilor de către
Augustin Zegrean și cea a
„deconspirării” gradului de
penalitate a lui Toni Greblă
de către servicii! Una dintre
ele trebuie să cadă… Și
puțin probabil să fie cea
azvârlită de mâna fratelui
cel mare! O mână cu șapte
degete care nu se mai încâl-
cesc de multă vreme în
degetarele mănușii cu care
vor a plesni peste drepturile
noastre…

●

Ce-au fost șpăgile și Ce-au fost șpăgile și 
ce-au ajuns?!ce-au ajuns?!

Petre
Iosipescu

CCum s-or fi simţit
poliţiştii aia care au primit
nişte amărâte de cauciucuri,
Remeş cu ai săi renumiţi
caltaboşi sau amarăşteanul
ăla de parlamentar conser-
vator, condamnat pentru
2000 de lei? Păi, fie că îşi

dau pumni în cap, fie că se
simt depăşiţi, expiraţi. Nea
Hrebe, spre exemplu, a tras
de catargele culiselor politicii
o viaţă de om, că să ajungă
să pretindă, acolo, nişte mil-
ioane de euro. 

Ce au fost şpăgile şi
ce-au ajuns! Şi când te
gândeşti la caltaboşii lui
Remeş, la trmopanele lui
Năstase ori la cauciucuirile
alea date pe post de şpagă
poliţiştilor din Timiş, te prinde
un fel de moliciune, de
toropeală nostalgică şi, dacă
nu le dai un brânci acestor
gânduri, mai, mai că începe
să ţi se rostogolească şi-o
lacrimă pe obraz.

Aruncându-ne o
privire la sumele vehiculate
în dosare precum cel la
Alinei Bica sau Tudor Chi-
uariu începi să-ţi pui întrebări
în privinţa cunoştinţelor tale
în materie de matematică şi
ţi se pare imposibil să
converteşti, în lei schilozi,
atâtea milioane de euro. 

Oare, atunci când s-
a trecut la leul greu, s-a avut
în vedere simplificarea
sumelor şi pentru a nu se-
ncurca băieţii în ghemul
încălcit al şpăgilor?

Devenirea mitei în
România e un fenomen
demn de tratat într-o lucrare
ştiinţifică, existând material
suficient pentru studiul de

caz. Ce observăm în ultima
perioada? Că pretenţiile
cresc invers proporţional cu
vârsta. Indivizii aflaţi în
primăvară vieţii, şi mă refer
la Chiariu, Bica sau la
beizadelele care joacă roluri
principale în serialele corurp-
tiei, tratează sec, pretinzând
milioane de euro. “Lupii
tineri” care muscă cu poftă
din hălcile şpăgii par să se

grabeaca, să nu-şi poată ţine
în frâu lăcomia şi dorinţa de
a parveni. 

Ce zeci, sute de mii
de euro? Milioane, nene; 
nu se-ncurcă băieţii cu
mărunţiş. Ăştia par să fi sărit
etapele fireşti ale formării
unui şpăgar clasic, plecat de
jos, de la mărunţiş şi ajuns,
după ani de trudă pe altarul
şmenului, la şpăgi consis-
tente.

O fi societatea într-o
evoluţie ameţitoare, dar nu o
putem asemui cu un
adevărat pursânge gonind
către confortul absolut. Să
fim serioşi! Bica, Chiuariu şi
alţi juni pretendenţi la mil-
ioane de euro necuvenite
mictioneaza cu dezinvoltură
pe decentă. 

Înţelegem că omul
modern are nevoi dintre cele
mai capricioase, dar ăştia
par a fi motoarele neobosite
ale pretenţiilor. Iar drept
consecinţă au ajuns la
judecată.

●



Firea românilor 3

Dramoleta naționala cu francul francez!Dramoleta naționala cu francul francez!

Corneliu
Leu

FFoarte gravă din
punctul de vedere al loviturii
bancare  și în interiorul
mediului bancar, drama
provocată de francul
elvețian nu pare a avea și la
fel de grave efecte sociale
în spațiul nostru mioritic,
încât să justifice o aseme-
nea tevatură cum e cea la
care se dedau politicienii și
analiștii noștri. Ambele cat-
egorii între ghilimele. Pentru
că niște politicieni cu
adevărat serioși și-ar fi can-
tonat demersurile pe felia
respectivă, și, în loc să facă
din asta dramă națională pe
care o plâng ei, profitând de
ocazia că plângăciosul cu
lacrimile lui de serviciu nu
mai este la Cotroceni, pen-
tru a-și atrage electoratul cu
hohote la fel de deșarte. Iar
niște analiști serioși ar fi cal-
culat întâi a câta parte din
populația României e
afectată, pentru a preciza
dimensiunile dramei. Care
dramă, recunosc: există;
dar ea poate fi națională,
colectivă, locală sau chiar
familiară și nimic mai mult.

Dar nu. Cum să
scape cele două eșaloane
ale demagogiei – politicianul
lui pește și analistul fost
zarzavagiu, un asemenea
prilej de a se da mari în
apărarea drepturilor in-
amovibile pe care aceste
guvernări postdecembriste

le calcă în picioare de 25 de
ani?!

O măsură simplă și
nezgomotoasă ca în Un-
garia ar fi rezolvat problema
fără tot zbuciumul liderilor
celor mai fățoase partide și
a mediei aservite sau înrăite
la exagerări. Dar asta nu le-
ar fi folosit la a se arăta care
de care mai mari apărători
ai drepturilor cetățeanului,
fără să spună cât de nu-
meros este acest cetățean
afectat de drama finaciară
provocată de acel ombilic
european care n-a demon-
strat niciodată sentimente
europene. Fiindcă banii din
băncile elvețiene n-au miros
continental. Ei pot proveni și
de la mafiile asiatice, nu
numai de la Cosa nostra, și
de la dictatorii canibali, nu
numai de la cei care căutau
averile lui Ceaușescu, și de
la juntele militare, nu numai
de la cavalerii de industrie ai
marilor corporații. N-au
miros continental când se
depun aici, sub paza cinică
a unei armate cu soldați put-
ernici, ca și cei care-l
păzesc pe Papa.

Din acest motiv, eu
aș  alinia această dramă cu
iz de ciocolată elvețiană
exact la nivelul afirmațiilor
că, românii care sunt
nemulțumiți de serviciile
medicale din țară, se pot
duce să se trateze la Viena.
„Se pot” duce, e adevărat
din punctul de vedere al
facilităților vamale; dar câți
dintre români „pot” face asta
din punctul de vedere al

veniturilor lor!?
Tot așa și cu cred-

itele în franci elvețieni de-
spre care nimeni nu ne
spune cam câte sunt în
toată România, unii agenți
financiari evaluându-le la
câteva zeci de mii, unele
aproximații din presă la
peste o sută de mii, dar ni-
meni cu o cifră cât de cât
real inventariată. În schimb,
îi putem inventaria foarte
bine pe șefii de partide care
se înghesuie să-și arate pri-
ceperea la propuneri leg-
islative „în folosul
populației”, pe cei care vor
convocarea Parlamentului,
pe primul ministru care,
exact pe tema asta s-a găsit
să propună consultări cu
opoziția și toate partidele,
când n-a propus niciodată
asemenea consultări pentru
proiecte privind reducerea
sărăciei, folosirea cu re-
sponsabilitate a fondului
funciar al țării, politica de
perspectivă a asigurării
locurilor de muncă. Etc,
etc...

Păi nu vedeți: Noi n-
avem reale măsuri bancare
pentru a asigura un credit
agricol care să stimuleze
producția de căpetenie a
țării; n-avem condiții finan-
ciare reale care să asigure
funcționarea IMM-urilor; n-
avem decât o legislație
fiscală de ditrugere a clasei
de mijloc, iar societatea nu
are cum să conteze pe cel
mai tenace motor de dez-
voltare al ei care ar putea fi
întreprinzătorul român, dacă

n-ar fi timorat de gu-
vernare!... Nu avem toate
astea, dar ne grăbim să
convocăm și Parlamentul și
consultări între toate
orientările politice, pentru
această problemă a câtorva
zeci de mii sau, hai: peste o
sută de mii de beneficiari de
credite. Problemă pe care o
poate rezolva foarte bine și
în liniște Banca Națională
cu Ministerul Finanțelor și
Comisiile Buget-Finanțe ale
Camerelor, toate aceste
foruri având, în speță, ca-
pacitate de rezolvare
competentă și operativă.

De unde, oare,
această gonflare până la „
interesul național”?!

Hai să luăm cifra
maximă: Peste o sută de mii
de debitori ai creditelor ban-
care. Hai să zicem că, din-
tre aceștia, mai bine de
jumătate sunt oameni cu
anumite pretenții, dar cinstiți
și onești cu cheltuielile lor.
Contează aceștia?... În ochii
acelora care fac scandal și
agitație, cred că nu. În ochii
lor contează ceilalți –
treizeci sau patruzeci la sută
– care sunt ei înșiși, sau
rudele lor, sau clientela lor
politică. Pentru că cine
altcineva în țara asta are
pretenții financiare de nasul
francului elvețian?!

Deci, e vorba de
douăzeci-treizeci de mii de
debitori pentru a căror drep-
tate se zbate toată clasa
politică și presa aservită: Să
dea ordonanțe de urgență,
să convoace Parlamentul,

să facă legi care să-i apere,
să... să...să!...

Ăsta-i tot secretul:
S-au cocoțat în scaune de
făcători de legi, ca să și le
facă pe cele ale intereselor
lor. Așa cum Hrebenciuc  se
zbătea cât mai era parla-
mentar să grăbească o lege
prin care să scape când i se
va afla adevărata identitate
penală, așa cum alți parla-
mentari par că vin cu
năstrușnice propuneri leg-
islative, dar au în textul pro-
pus niște scopuri numai de
ei știute, așa cum unii
miniștri iau măsuri de apli-
care a  legilor care sunt, de
fapt, pregătirea cu trei
mișcări de șah mai înainte a
vreunei lovituri pe care vor
s-o dea sub protecția Legii
și, mai ales, cum, zeci de
legi de interes cu adevărat
național sunt amânate și
tergiversate sine die pentru
ca să-și facă loc cele ale in-
tereselor lor, se procedează
și acum.

Adică ni se distrage
încă o dată atenția de la
inexistența câtorva legi
temeinice care să asigure
progresul societății
românești, pentru a se im-
pune stufoasa legislație prin
care trece neobservat firul
roșu al unei activități legisla-
tive doar în favoarea
parveniților din clasa
politică.

●

„Eminescu suntem noi” – concurs de poezii omagiale ale poeților douăzeciști„Eminescu suntem noi” – concurs de poezii omagiale ale poeților douăzeciști

Romeo
Tarhon

RRecent, cu prilejul
aniversării marelui poet,
gânditor și patriot Mihai Em-
inescu, am lansat pe pagina
Facebook a grupului TER-
APIE PRIN POEZIE, un
concurs, eminamente sim-
bolic, de poezie
contemporană „proaspătă”,
dedicată spiritului emines-
cian sau de inspirație
eminesciană. Am fost încân-
tat să constat cât de mulți și
cât de talentați poeți „emi-
nescieni” activează în
cadrul acestui apreciat atel-
ier literar online. 

Așa cum am
anunțat, urma ca cei mai
buni dintre cei mai buni
participanții să fie gratulați
cu DIPLOMA NAȚIUNII în
cadrul Galei Premiilor
Grupului de presă 
Alcero & Fundația
ANDREI MUREȘANU -
D E Ș T E A P T Ă - T E
ROMÂNE, programată să
aibă loc la Sala Dalles din
București, sub forma unui
spectacol omagial dedicat

Zilei Eminescu și Zilei Unirii,
proiect care urmează să fie
materializat în curând.

Ajuns la final, con-
cursul literar EMINESCU
SUNTEM NOI, are, de fapt,
zeci de câștigători
participanți și mii de cititori
beneficiari ai sublimelor lec-
turi. Toți poeții care au trimis
creații lirice pentru jurizare
sunt declarați căștigătorii
unicului Premiu al concur-
sului și, în afară de Diploma
promisă, acordată întregului
grup, fiecare își poate regăsi
numele în desfășurătorul
concursului, fiind nume de
poeți pe care ziarul
Națiunea are onoarea de a
le publica spre aducere am-
inte și recunoaștere a merit-
ului de a omagia memoria
nemuritorului geniu româ-
nesc.

Este de menționat
faptul că nu toți poeții care
au creat versuri cu
semnificația „Eminescu” au
participat la concurs, ci doar
parte dintre poeziile postate
pe pagina grupului FB au
fost expediate pentru acest
regal de poezie. Având în
vedere că, în realitate, s-a

acumulat o cantitate de
zece ori mai mare de astfel
de creații lirice tematice
decât am anticipat, Editura
Națiunea are în vedere
lansarea, în curând, a unei
noi provocări editoriale de
excepție: tipărirea unui al
doilea volum antologic 
cu titlul LIMBA 
NOASTRĂ EMINEASCĂ,
primul aflându-se în faza de
procesare tipografică. În
acest sens, vom utliza acest
titlu de antologie drept
generic de colecție, cu
apariție nelimitată în timp,
similar colecției „Cu patria în
suflet” care, în acest an, va
pregăti al patrulea volum
antologic pentru târgul
Bookfest 2015.

Precizăm că ordinea
în lista cu poeții și titlurile
poerziilor nu are nici o
semnificație de ierarhizare
valorică, de clasament.
Mulțumiri și felicitări
„terapiștilor”, laureați și
nelaureați, din partea
Trustului NAȚIUNEA și a
Fundației DEȘTEAPTĂ-TE
ROMÂNE, cu speranța unei
și mai bune colaborări în
acest an cu profunde

semnificații în plan spiritual,
artistic.

Florentina Lupu - O inimă ce
bate

Elena Moisei – Eminescu, ne-
muritor în nemurire

Nedea Marioara – Remember
Eminescu

Vasile Lihăt - Scrisoare lui
Mihai Eminescu

Maria Teodorescu Bahnare-
anu - Primul poet

Alexandru Paraschiv - Fără
Eminescu

Amalia Năcrin - Privilegiul
Eminescu

Nicolae Danciu - Eminescu-i
viu

Gabriela Zidaru-Nanu -
Luceafărul nemuritor

Nichifor Silvia - Amintindu-ne
de Eminescu

Marcela Straua - Eminescu e
cu noi

Ileana Cornelia Neaga - Col-
ier de perle

Ion Ţoanţă - Dor de Eminescu
Bianca Buta - La aniversare

Leonte Petre Anghel –
Omagiu

Vera Craciun - Cu dor de Emi-
nescu

Bogdan Stoicescu - Cuvântul
aflat printre sentimente
Dora Pascu – Adnotare
Lili Lazăr – Poem etern
Alina Manu - Judecata

Regelui
Radu Mihăilescu - Luceafăr

blând....
Dania Badea - Și teiul suferă-

n Copou...
Magda Ignat - Eminescu a

fost și este
Alina Mateaș - În memoria lui

Eminescu
Violeta Petre - Emineşte-ne

pre noi!
Valentina Geambașu - Lui

Eminescu
Ștefania Rotariu - Pentru Emi-

nescu
Vasile David- Pe cerul rubin
Alexandru Enache - Steaua

lui Eminescu
Camelia Cristea - Eminescu

nemuritor
Andreea Arsene - Aşteptând

pe Eminescu
Mihaela Tălpău - Rid de stea
Costache Nastase - Catren-

șaradă
Urfet Şachir - La mulţi ani,

sfȃntă minune!
Constanța Buică – Dor de

Eminescu
Ana Maria Gîbu - La aniver-

sare
Emilian Lican – Sfânt

Luceafăr
Cosmina Cozmean - Tu, un

luceafăr

●



4 Tichia de politician

Naţionalism-extremismul şi antisemitismul Ungariei – Naţionalism-extremismul şi antisemitismul Ungariei – 
condamnat pe plan internaţional!   condamnat pe plan internaţional!   

Claudiu
Aiudeanu

RRecrudescenţa ex-
tremismului, xenofobiei şi
rasismului înregistrate în
Ungaria în ultima perioadă
de timp îngrijorează şi stâr-
nesc tot mai multe reacţii
din partea unor state
aparţinând Uniunii Eu-
ropene, SUA şi chiar a
ONU! Reprezentanţi ai
acestora, în dorinţa firească
de a stopa escaladarea
fenomenului şi de a preveni
accederea totală la putere
în Ungaria a partidelor
politice şi organizaţiilor de
e x t r e m ă - d r e a p t ă
ultranaţionaliste şi xeno-
fobe, au adoptat poziţii de-
schise prin care au
condamnat astfel de
manifestări, cerând impli-
carea fermă a autorităţilor
statului ungar pentru eradi-
carea lor.

Iată că, după poziţia
oficială a SUA, prezentată la
Conferinţa OSCE, din 02
octombrie 2012, în care se
critica în termeni concişi
amestecul Ungariei în prob-
lemele interne ale României
şi promovarea unui “nation-
alism agresiv şi şovinisn
etnic” de către reprezentanţi
ai acesteia pe teritoriul ţării
noastre, după decizia Curţii
de Justiţie a Uniunii Eu-
ropene de la Strasbourg,
din 16 octombrie 2012 prin
care se respingea acţiunea
formulată de Ungaria îm-
potriva Slovaciei pe tema
declarării ca ”persona non
grata” a preşedintelui Un-
gariei pe teritoriul slovac,
după semnalul tras de co-
tidianul “Washington Post”,
la 19 iulie 2010, care
aducea în atenţia opiniei
publice internaţionale faptul
că premierul “Victor Orban
devenise un apropiat al ex-
tremei drepte ungare,
antisemită şi practicantă a
unui naţionalism-extremist
de tipul anilor ’30” şi după
intervenţiile diplomaţiei
SUA, respectiv, ale am-
basadorului acesteia la Bu-
dapesta, în anul 2007, cu
scopul determinării
autorităţilor statului ungar
de a întreprinde măsurile
legale necesare scoaterii în
afara legii a organizaţiei ul-
traextremiste şi rasiste
“Garda Maghiara”, s-au în-
registrat şi alte asemenea
luări de poziţie faţă de acest
fenomen, devenit cotidian în
Ungaria, al extremismului,
şovinismului etnic şi anti-
semitismului. În acest con-
text, trebuie amintită poziţia
Congresului Mondial Evrei-
esc şi a Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din

Ungaria care au acuzat Gu-
vernul Ungariei că, prin or-
ganizarea comemorării a 70
de ani de la deportarea a
437.000 de evrei, în
lagărele de exterminare
naziste, acesta încearca să
minimalizeze rolul Bu-
dapestei în deportările din-
tre anii 1944-1945. Ronald
Lauder, preşedintele Con-
gresului Mondial Evreiesc, a
catalogat această intenţie
drept o „tentativă de falsifi-
care a istoriei despre exter-
minarea a două treimi dintre
evreii unguri ceea ce a
provocat o mare
dezamăgire”. El a caracteri-
zat comportamentul guver-
nului Orban ca „dezolant”.

Antisemitismul şi re-
vizionismul revanşard din

Ungaria au impus ca am-
basadorul acesteia în Israel
să fie convocat la Ministerul
de Externe, ocazie cu care
au fost denunţate de Israel
o serie de afirmaţii şi
manifestări politice cu car-
acter antisemit şi revizionist,
aducându-se acuzaţii că se
încearcă „rescrierea istoriei”
Ungariei, în al II-lea Razboi
Mondial, prin minimalizarea
rolului Guvernului Miklos
Horthy în deportarea a sute
de mii de evrei unguri.

Pe aceleaşi coordo-
nate se plasează şi poziţia
SUA, exprimată prin Vitoria
Nuland, subsecretar de stat
pentru Afaceri Euroasiatice,
care, în discursul la „Foru-
mul Strategic Central Euro-
pean”, de la Washington,
din toamna anului 2014, a
făcut afirmaţii deosebit de
dure la adresa unor lideri
europeni: „Cum puteţi dormi
sub umbrela Art. 5 al NATO,
noaptea, în timp ce 
ziua promovaţi democraţia
neliberală, incurajaţi
naţionalismul şi corupţia...?”
Faptul că aceasta s-a referit
şi la Ungaria este evident
întrucât aceasta este sin-
gura ţară din Europa
Centrală care încurajează şi
practică un naţionalism
agresiv şi revanşard. 

Evenimentele petre-
cute ulterior, în Ungaria, în

cursul lunii noiembrie 2014,
când zeci de mii de unguri
au protestat împotriva gu-
vernului Orban ca reacţie la
fenomenul alarmant al
corupţiei din structurile de-
cizionale ale statului,
demonstrează că şi referir-
ile la corupţie ale Vitoriei
Nuland vizau, de aseme-
nea, Ungaria. 

Că aşa stau lu-
crurile, o dovedesc şi
măsurile de interdicţie a
intrării a șapte oficialităţi ale
regimului Orban pe teritoriul
SUA – anunţate oficial -
considerate de autorităţile
americane ca fiind corupte!
Este locul să susţinem o
menţiune pertinentă, anume
că avertizările transmise
Ungariei de SUA, referitor la

derapajele extreme de la
democraţie, nu numai că au
luat prin surprindere obser-
vatorii scenei politice
internaţionale dar au mai re-
liefat faptul că „niciodată
însă, nici măcar după mine-
riada din iunie 90, Statele
Unite nu au avut o reacţie la
fel de dură faţă de România
cum au astăzi faţă de Un-
garia”. Aceasta dacă luăm
în calcul şi realitatea că,
„imediat după prăbuşirea
comunismului, în 1989,
Polonia şi Ungaria au fost
copiii preferaţi ai Statelor
Unite în regiune. Diaspora
ungară din SUA ajunsese
să demonizeze Romania.
Situaţia se depreciase sem-
nificativ...”(potrivit lui Bog-
dan Chireac in “Lumea”).

Condamnarea ultra-
extremismului xenofob, 
antiromânismului şi anti-
semitismului, ce
caracterizează, în prezent,
o bună parte a societăţii un-
gare este reflectată chiar şi
în luările de poziţie a unor
maghiari din Romania. Ex-
trem de relevantă în acest
sens este „Scrisoarea
deschisă” aparţinând unei
persoane de etnie maghiară
din Transilvania care a trăit
37 de ani în Romania şi 4
ani în Ungaria, publicată pe
site-ul ungar „Intrebari
frecvente”, cu titlul „Suntem

mândri/recunoscători că
Transilvania aparţine
României”. Dat fiind
conţinutul edificator al aces-
teia, pentru problema
abordată, îl redăm integral:
„Îmi pare rău pentru cei care
credeau că maghiarii din
Transilvania aveau de gând
să voteze în masă la
alegerile din Ungaria. Resp-
ingem modul de gândire din
Ungaria şi ne bucurăm că
ardelenii revin MASIV în
România. Ne-am săturat de
certurile permanente, de
defăimarea românilor, de
lipsa de suflet, de aderarea
maladivă la anumite reguli,
de deşertificarea relaţiilor
umane, de lipsa aproape
totală a adevaratului
creştinism.

De toate acestea
NU avem nevoie în Ardeal.
Şi nu vrem să fim în conflict
nici cu românii. Până acum,
necunoscând situaţia de la
voi, din Ungaria, ne gan-
deam <uite, ce am pierdut,
Ungaria este raiul pe
pământ etc.>. dar acum,
după ce am aflat ce se
întâmplă la voi, am început
să fim fericiţi că Ardealul
aparţine românilor şi
maghiarilor din România,
fiindcă altfel aţi fi făcut şi aici
ce aţi făcut în ţara voastră,
unde este considerat ungur
numai cel care urăşte pe
ceilalţi, care îi detestă pe
ţigani şi evrei. 

Păi, cu aşa ceva noi
NU avem nimic în comun.
Unei asemenea mentalităţi
noi îi punem stavilă la
graniţa de vest a României.
Dacă aţi fi trăit şi în Româ-
nia, ţara pe care sunteţi în
stare să o dispreţuiţi atât de
mult, după mine ar trebui să
vă fie ruşine. Desigur,
onoare puţinelor excepţii.
Eu sunt unguroaică, chiar
dacă vă surprinde.
Cunoscuţii tăi din Partium
merg în Ungaria doar ca viz-
itatori, dar nu trăiesc acolo.
Eu am trăit. 

Patru ani acolo şi 37
de ani în România. Sunt
unguroaică, dar pentru mine
ungurimea din ţara-mamă
este complet străina...Vă
spun vouă ce este un-
gurimea, sau cel puţin cea
văzută din Borsod. Urlete la
concertele Karpatia şi
răgete de beţivi, moarte ji-
danilor împuţiţi! încrederea
în teoriile conspiraţioniste şi
convingerea că tot ce există
mai important în lume a fost
inventat de unguri. Pone-
grirea altor popoare, de la
francezi la români şi de la
ruşi la negri. Ridiculizarea
ţiganilor, în gluma dar şi în
serios. Afirmaţia ca limba
maghiară este divină.
Credinţa în tot felul de tâm-

penii, ca aceea că...evreii
vor o patrie nouă în Ungaria
pentru proviziile ei de apă
(notez c1 judeţele Bekes şi
Hajdu importă apă din
România, pentru că apa de
acolo este nepotabilă).
Adică vorbim cam aceeaşi
limbă dar nu suntem
aceeaşi naţiune. Între noi
sunt deosebiri atât de mari,
încât după euforia începutu-
lui, ungurul din Ardeal
priveşte cu groază în jurul
său, încă tremurând din
cauza şocului cultural, în-
jositor şi gândurilor neabor-
dabile. Dumnezeule, unde
am ajuns. 

Atunci când stăm de
vorbă cu voi, la început totul
pare în ordine, dar după
aceea începeţi să spuneţi
nişte lucruri incredibile. În
clipa aceea, ne dam seama
că ne-am înşelat amarnic şi
că noi nu putem gandi la fel
ca voi. Societatea maghiară
este în declin. În degradare
accentuată. 

Oamenii nu se mai
căsătoresc, nu fac copii.
Deşi ei nu recunosc asta,
dar totuşi aşa trăiesc.
Mişcarea „Jobbik” (partid
politic radical naţionalist, al
3-lea din Ungaria, consid-
erat de unii ca fascist, rasist,
antisemit – n.n.) devine tot
mai popular, tocmai fiindcă
declară nişte „adevăruri” pe
care oamenii nu le spun, dar
le gandesc. Lumea este
plină acolo de organizaţii
paramilitare, portaluri fas-
ciste, care îi intoxică în
masă pe oameni. Este
exact ceea ce nouă nu ne
trebuie. 

Asta nu e adevarata
lume maghiară, ci înfumu-
rarea arogantă a unei
populaţii în scădere. Dacă
acest proces nu încetează,
Ungaria se va auto-fali-
menta. Un popor care nu
este în stare să-şi
recunoască greşelile şi în
permanenţă îi arată cu
degetul pe ceilalţi, îşi pierde
posibilitatea de vindecare.
Vindecarea începe cu
pocainţa, nu cu aroganţa.
Ardealul nu va urma
această cale.” Este de
reţinut că administratorul
site-ului ungar a postat
următorul comentariu: „ Asta
nu e maghiarime. Este um-
flarea arogantă în pene a
unui neam în declin”, iar
majoritatea comentariilor
postate de cititorii din Un-
garia împărtaşesc opinia
„unguroaicei din Transilva-
nia”. Fără comentarii!

●
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Adevăratul Adevăr Istoric!Adevăratul Adevăr Istoric!

Cezar 
A. Mihalache

ÎÎntâiul semnal l-a
dat prin prima sa nomi-
nalizare pentru acordarea
unei înalte distincții a
Cotrocenilor unei anumite
personalități! Când a ales,
chiar dacă a provocat in-
dignarea anumitor asociații,
să nu omagieze un
reprezentant (de dânșii
ales!) din rândurile eternelor
victime de serviciu, pe care
toți președinții anteriori au
avut grijă să le mențină în
prima linie a dovezilor lor de
frunți plecate, cu ipocrite
lacrimi și „kepahe” așezate
strâmb pe tichiile lor de
nemărgăritar, ci un român
care a suferit ororile
temnițelor comuniste. Un
ROMÂN. Primul deținut
politic care a primit o
asemenea distincție din
partea Cotrocenilor!

Al doilea mesaj a
venit în clipa în care ales să
meargă la CNSAS și nu la
un memorial „al dânșilor”.

Iar cel de al treilea semnal a
venit chiar în ziua
comememorării Holocaus-
tului. În ziua în care toți
președinții noștri anteriori se
îngrijeau să vorbească, nu
atât despre memoria vic-
timelor, cât mai ales să ne
găsească nouă noi și noi
culpe, pentru vini de care nu
eram responsabili, dar care
țineau nestinsă flacăra pro-
cesului de învinovățire,
garantând fundamentarea a
noi și noi restituiri și
compensări.

Acum, noul
președinte a tras o linie.
Plasată discret, dar care va
deveni pentru istoriografi
punctul de la care am în-
ceput a ne ridica frunțile
mult prea multă vreme ple-
cate.

Momentul de la
care, la asemenea
comemorării, firești și nece-
sare, nu doar „să apărăm
memoria victemelor holo-
caustului, dar să onorăm și
adevărul istoric”.

Și este pentru întâia
oară când un președinte

aduce pe același plan și
importanța celebrării memo-
riei românilor. Sau cel puțin
este primul șef de stat post-
decembrist care a spus
aceste lucuru cu fermitate,
nu șoptit, nu sugerat. Ci, alb
pe negru! Importanța unui
exercițiu de recunoștiință și
către acei „români care au
dat dovadă de solidaritate
umană, care şi-au riscat lib-
ertatea şi viaţa, pentru a
salva de la moarte semeni
evrei sau romi” (aici ar fi
sunat istoricește corect:
„țigani”; dar, în fine, nimeni
nu este perfect!).

Acesta este
Adevărul Istoric! Și pe el tre-
buie să-l onorăm, omagi-
indu-i pe toți aceia care
și-au riscat viețile pentru a-
și salva semenii, chiar și de
alte seminții.

Iar sublinierea
președintelui este esențială,
pentru că acest lucru trebuie
să se întâmple de azi
înainte, și nu doar acciden-
tal, ci întotdeauna „în paralel
cu comemorarea vic-
timelor”.

Și nu trebuie să
așteptăm următoarea
comemorare pentru a în-
cepe să cunoaștem „cât mai
mulţi dintre bravii cetăţeni
români care au făcut astfel
de gesturi în timpul
războiului”. Pentru că, dacă
adevărul istoric are suficient
timp la dispoziție, ei, bravii
cetățeni români (și oare de
câte ori au folosit această
sintagmă Ion Iliescu, Emil
Constantinescu și Traian
Băsescu?), nu!

Prea mult timp am
stat cu fruntea plecată pen-
tru a celebra doar ceea ce
ne permiteau alții! Mai ales
că au existat și momente
ilare în care istoriografi evrei
semnalau dovezile de soli-
daritate ale românilor dar pe
care „elitele” noastre, orien-
tate după clopotele trase de
la Cotroceni, se
încăpățâneau să nu le ia în
seamă. Din aceași aplecare
spre a nu deranja!

Acum, însă, a venit
clipa Adevărului Istoric!
Primul pas, restituirea către
memoria colectivă a faptelor

acelor români care s-au
sacrificat pentru a-și salva
semenii. Și de care noi și
generațiile viitoare să fim
cât se poate de mândri.

Desigur, este de
așteptat ca asociațiile cu
pricina să comenteze iar. Să
se plângă de discriminare
pentru că victimele lor nu
sunt lăsate singure în
panoplia pe care vor să ne-
o impună în locul cărților de
istorie și că, iată!, un
președinte a îndrăznit să
dea un semnal prin care să
nu mai stăm cu frunțile ple-
cate.

●

Asasinarea morală a părinților?Asasinarea morală a părinților?

Traian
B. Șuteanu

AAm asistat într-o
seară la o emisiune TV în care
doi tineri jurnalişti vedeau
părinţii, nu ca pe făpturile care
ne-au dat viaţă şi de care tre-
buie să avem un respect sfânt,
ci ca pe părinţii care au trăit în
comunism. Unul, care cică ar fi
„de dreapta” (deci, de-al lui
Băsescu!?! De când o fi
şurubarul acesta de
dreapta?)… s-a apucat şi-a
scris un articol incriminator la
adresa tuturor părinţilor şi buni-
cilor care au trăit în comunis,
făcându-i „mămăligi” care ar fi
avut „coloana vertebală zero”.
Celălat, – adică moderatorul
Mihai Gâdea,- sare să-i apere,
fiindcă „părinţii sunt părinţi, în
orice vreme şi-n orice sistem
politic”strigînd spre prietenul
Ponta că, uite unul „a asasinat
moral părinţii şi bunicii
noştri!”… Amândoi, însă, ca
doi „copii de părinţi” (veniţi
poate din „Repetabila povară”
a lui Păunescu), absolutizând,
greşesc flagrant. Că o fac ei
„înre ei”, nu ne-ar deranja dar
aici este vorba de ceva extrem
de important pentru
limperzirea noastră, ca neam –
odată pentru totdeauna, în a
şti: ce-a fost, domnule, comu-
nismul acela?… Şi de ce, iată!,
după 25 de ani nu contenim a-
l invoca?…

Ca unul care m-am
ocupat cu scrisul de la tinereţe
şi până în prezent (preocupare
care cere a fi la curent cu tot ce
se întâmplă în societatea
contemporană), trecut prin
toate situațile, de la a fi jurnal-
ist (chiar în presa MAI,- când
am publicat copios în
Luceafărul, Flacăra, Scânteia,
Munca, Scânteia tineretului, cu

versuri citite la radio),- până la
marile buşiri de-a fi scos din
presă apoi de la catedră, chin-
uindu-mi viaţa zeci de ani la
munca de jos într-o fabrică din
Capitală, dau amândurora
dreptate, cu felicitare, că au
deschis acest subiect enorm,
esenţial pentru limpezirea su-
fletelor noastre, ca Neam, ca
Naţiune, mai întâi, apoi ca
popor.

În comunism au fost
practic TREI FELURI DE
PĂRINŢI… Masa de ţărani,
funcţionari, învăţători, preoţi,
medici, militari,specialişti în
toate domeniile, cu şcoli profe-
sionale, licee, facultăţi, ciobani,
tăietori de lemne şi meseriaşi,
în general oameni care ne-am
văzut de treabă, urmărind cu
dinţii strânşi derularea eveni-
mentelor grave, cum sunt cele
de sub o ocupaţie străină,
transformată, după plecarea
lor, într-o dictatură feroce,
aşteptând, cu răbdare de catâr,
trecerea şi a acestui rău. Dar el
a durat atât de mult încât mulţi
„îşi luaseră nădejdea”, aban-
donând, cum nu s-a înregistrat
niciodată în istoria noastră ex-
trem de chinuită şi de
încercată, din cauza existenţei
noastre la confluienţa imperiilor
care au căutat întotdeauna să
pună mâna pe bogăţiile noas-
tre, – care acestora le lipseau,-
pentru care, ca să ne poate
stăpâni, ne-au dezbinat… Cei
care n-au putut accepta umiliţa
ocupării, s-au retras în munţi şi
au rezistat acolo 15 ani, cu
arma în mână, aşteptând să
vie anglo-americanii să ne
salveze; toţi au murit până la
unul !…

Ceilalţi, – care atunci
constituiau elita noastră
militară, culturală, tehnică şi de
mari proprietari sau mici, s-au
opus celor veniţi de foarte de

jos, şi ei părinţii şi bunicii cuiva.
Între părinţii, care au ţinut cu
dinţii de felul nostru milenar de
viaţă şi părinţii care au trecut
cu ocupantul, devenind marea
masă a membrilor partidului
comunist, s-a declanşat crân-
cenul război psihologic
româno-român, bineînţeles ca
rezultat al strategiei ocupantu-
lui. Când aceştia, pregătiţi
asiduu de consilierii sovietici,
au ajuns sub numele generic
de „activişti” autodenumiţi
„revoluţionari de profesie”
(cum sunt azi islamiştii), au pus
mâna total pe putere, creând
un regim mai inchiziţional
decât cel din Rusia sovietizată,
consilierii şi-au luat armata şi
au plecat. Au plecat ei dar au
lăsat în urmă o altfel de
Românie, cu totul altfel decât
cea unde o urcaseră regii reîn-
tregitori şi marii oameni de
cultură, care pe atunci erau
somităţi deosebite în lumea
civilizată a Europei…

Dar, părinţi şi unii,
părinţi şi alţii. ..

Întrucât în democraţie,
dreptatea, – şi puterea, – se
măsoară după numărul celor
care sunt mai mult de jumătate
cu o părere, trebuie să ştie cei
doi tineri că majoritatea
covâşitoare au constituit-o cei
neimplicaţi politic, lumea
comună, şi apoi cei care au
avut de suferit consecin-ţele
mai grave, cum este lipsirea de
libertate. Cei 20 – 30 la sută
care s-au repezit în posturile
de putere sunt părinţii care au
toată răspunderea celor
4.000.000 de arestaţi şi mai
ales pentru jumătate dintre ei
care nu s-au mai întors
niciodată acasă… Geaba
construcţii, geaba „avea tot
omul de lucru” (neadevăr fla-
grant, întrucât dictatura acop-
erea somajul enorm, printr-o

presă care lăuda ceea ce tre-
buia veştejit şi condamna ceea
ce era curaj şi valoare umană),
căci totul s-a făcut cu enorme
sacrificii umane…

Așadar, părinţi… şi
părinţi!… În alte ţări, foste co-
muniste, răspunzătorii au fost
devoalaţi la nominal, iar unii au
şi suferit condmnări juridice
pentru abuzuri criminale. Dacă
aceşti tineri vor să ducă
subiectul până la capăt, ca ţara
să se lumineze asupra a ceea
ce a fost şi să ne liniştim cu
toţii, prin tardiva reconciliere
naţională, e bine s-o înceapă
la nominal.

Primul nume sună
simplu, dar sinistru: ION ILICI
ILIESCU… Omul care, din
liceu (când a vrut să fugă în
URSS că în România comu-
nismul se făcea prea încet!) şi
până astăzi, a făcut „politică de
stânga”, cum singur s-a
„lăudat” în cartea care şi-a
scris-o. El este cel care a con-
tribuit, cu tinerii utecişti, la
pedepsirea chiaburilor, el a dat
cadre pentru miliţie şi securi-
tate, dintre uteciştii „verificaţi”
de el (şi Ceauşescu), el a fost
normator voluntar la canal şi a
făcut norme de exterminare
pentru deţinuţii care au făcut
canalul cu lopata, el a adus
studenţi daţi de partea
revoluţiei din Ungaria în sala
Floreasca, unde i-a înfierat cu
mânie proletară ca vânduţi
capitalismului anglo-american,
el a creat conceptul marxist
„educaţia ateistă a tinerei
generaţii” , el este suges-
tionerul „reeducării cu parul” a
tinerilor studenţi închişi la
Piteşti, lui i se datorează
„fenomenul Piteşti”, adică
modul bestial de tratare a
deţinuţilor politici, care i-a uimit
până şi pe ruşi şi pe chinezi,
socotiţi cei mai mari

„specialişti”în acest mod de
„cercetare” şi tratare a adver-
sarilor politici. El este cel care
a folosit sistemul medieval de
mazilire a adversarului politic,
dispunând luarea vieţii sferto-
docşilor ceauşişti, el este au-
torul celor peste o mie de tineri
care nu mai doreau să se ducă
acasă după zilele de „revoluţie”
(fiindcă văzuseră că tot
comuniştii se reaşezaseră la
putere), el a adus de atâtea ori
minerii în capitală, care, în
marea mineriadă a şi creat
șase victime apoi zeci, care au
sfârşit mai târziu după acele
loviri în burtă cu ranga de către
mineri, el este cel care, de 25
de ani protejează foştii utecişti
ajunşi acum baroni locali (gen
Hrebenciuc şi Mitică Dragomir,
Pinalti,etc) şi „mari oameni de
afaceri”, proprietari deveniţi
peste noapte, el este cel care
l-a creat până şi pe Victor
Ponta, el este cel de care dom-
nul Mihai Gâdea n-a avut
niciodată „curiozitatea” să-i
pronunţe numele (şi să vadă,
domne, ăsta cine-i?), bătând
cu toate pietrele verbale în de-
rapatul Băsescu, neclintit, ba
parcă mereu mai întărit din
toate acuzele aduse pe drept –
dar neconvingător – acestui
şmecher patentat, dat în toată
perioada lui lucrativă
drept”mare comu-nist”şi care
vine acum şi ni se prezintă ca
„liderul dreptei” româneşti. De
unde şi până unde?!

Aceşti fel de părinţi
este necesar să aibă sub
observaţie cei doi tineri
jurnalişti, dacă vor să con-
tribuie cu ceva la desmeticirea
şi liniştirea neamului. De Ili-
escu nu ştim dacă se pot lua:
deoarece el niciodată n-a fost
părinte!

●


