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- N. Iorga
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Mâna întinsă a ministrului fără dialog…Mâna întinsă a ministrului fără dialog…

Cezar 
Adonis Mihalache

(sau de ce oamenii inteligenți
eșuează în viață, iar proștii

reușesc...)

NNu ne-am bucura
dacă prostia ar durea! Căci nu
ne-ar ferici defel durerea se-
menilor noștri… politici. Dar
poate așa ar mai sta și ei pe
acasă. Și nu s-ar mai afișa
public cu tot felul de aberații.
Din păcate, prostia nu le
provoacă suferință celor
stăpâniți de ea! Ci acelora
vizați de măsurile acestor bol-
navi politici. Adesea, pacienți
fără să (se) știe! Și care, în loc
să stea acasă, feriți de ochii
lumii, își expun nestingheriți
rețetarul de inepții.

Liviu Marian Pop este
(încă) ministru! Și nu s-a vin-
decat peste noapte de prostie.
Dar nici n-ar avea șanse să se
vindece chiar dacă ar renunța
la funcția politică. Pentru că,
uneori, minunile chiar sunt im-
posibile. Și, deși nu știe el prea
multe, că de aia e încă min-
istru!, Liviu Pop are măcar un
principiu în viață: „decât să
muncească degeaba, mai bine
stă degeaba”. Că de aia e și
om politic, nu?!

Și dacă tot stă dege-
aba, pe banii noștri, măcar să
se dea sfătos. Și fudul. Și re-
voltat. Și înfoiat. Așa că s-a
trezit pe post de gura soacrei
naționale. Un fel de Vocea
Prostului Naționale, cu junele
Lică Pop Mareanu Agreseanu
pe post de aforist politic al Di-
alogului neSocial al cărui tar-
tore-trântor este (firește,
„stând degeaba”!). Și ne zice
cu aer de filfizon social-demo-
crat, că s-a săturat să tot vadă
în ultimii 25 de ani „oameni
care ajung în diverse funcții și
preferă să fie eterni specta-
tori”. Păiʹ, dar tu ce ești măi
Lică al lui Pop?!

Și mai zice ministrul,
cu aerul teatral al „scriitorului
Hamlet”, dixit ministrul colega
de la Cultură – tot un fel de
minister al Dialogului, dar mai
stilat (de pe unde i-o fi adunat
PSD-ul pe toți ageamii ăștia,
adevărate cranii goale neham-
letiene – aceasta este între-
barea?!), că s-a săturat de
„eternii spectatori” care refuză
„să devină actori acolo unde
au fost aleși de către colegii
lor”. Și noi care credeam că
sunt bilețele de papagal din
butaforia managerială a lui
Ponta, regizorul plagiator! De
fapt, gura nărodului o spune
pe ăia dreaptă. Și poate nici nu

ne-ar interesa cine alege
miniștrii! Puteți, fraților, să va
faceți și loterie fiscală pe roată
de bancă țigănească…

Dar Popică ăsta o mai
dă de un pomelnic! Că el,
„Marean”, dar nu pe persoană
fizică, că pe ăla l-au indexat la
tubulatură, ci pe stat (dege-
aba) de ministru, e supărat că
un sfert dintre angajații țării
„continuă să aibă contracte de
muncă pe salariul minim”. Și
fiscalizează prin impozitul pe
negândire, transmițând, cică
subtil!, că „trebuie schimbat
acest lucru”. Iar asta ne
îngrijorează. Și chiar ne face
să ne pară rău că prostia nu
doare! Pentru că, după pitro-
cirea aberației de a forța
firmele, cât de curând, să aibă
cel puțin trei angajați (altfel, le
va pune mușchiul lui Ponta o
taxă trimestrială să-l ținem
minte) probabil se vrea și o
ordonanță pentru a limita
numărul contractelor pe
salariul minim.

Că trebuie mulți bani
la buget pentru a le asigura
acestor bolnavi politici de la
guvernare banii necesari pen-
tru „a sta degeaba”. Adică a
munci degeaba, că la ei, măi
Popică, cam tot aia e!

●

Președintele „mut”!Președintele „mut”!

Petre
Iosipescu

CCred că i-a venit rân-
dul lui Klaus Iohannis să
creionez câteva nuanţe 
ale comportamentului sau,
deoarece s-au adunat
destule argumente în acest
sens. 

L-aş numi dară
„preşedintele jucăuş”, nu
„jucător”. Să mă explic...

Aşadar, chiar de la
începutul mandatului sau, Io-
hannis ne-a dat a înţelege că
este o „mâţă blândă care
zgârie rău” şi chiar a venit cu
argumente. Primul ar fi acela
că el vrea să facă o altfel de
politică, deşi Constituţia,
legea fundamentală a ţării, îi
interzice să facă politică.
Apoi a declarat că vrea să
aibă un guvern al său, cu
toate că un guvern, conform
aceleiaşi Constituţii, rezultă
din votul cetăţenilor care
aleg Parlamentul şi care, la
rându-i, propune premierul,
iar acesta îşi alege echipa de
guvernământ.

Or, preşedintele
jucăuş ce face? Pe „terenul”
denumit Facebook, tot
solicită ca Parlamentul să nu
se mai opună Justiţiei. De
fapt, în această solicitare
constă prima sa mare „fentă
de jucăuş” deoarece vrea să
determine realizarea unei
majorităţi a „marelui PNL”
care să dea jos Guvernul
Ponta. De asemenea, tre-
buie să observăm că Iohan-
nis face abstracţie totală de
rolul puterii legislative din
România, pe care o doreşte
subordonată justiţiei,
sperând, totodată, să cam
închidă gura tocmai poporu-
lui care şi-a trimis
reprezentanţii în Parlament.

Tot publicând ceea
ce ar trebui să spună un
preşedinte, şi în alt mod
decât pe Facebook, celor
care l-au ales, nu cred că
greşesc dacă – ţinând cont
că dumnealui este, de
meserie, profesor – îi voi
spune că se comportă ca un
pedagog de şcoală nouă,
deoarece consideră că tot
ceea ce consemnează, deci
nu spune verbal, ar trebui să
fie apreciate drept dogme,
legi general valabile, direcţii
neabătute de urmat?!

Ei, dar domnul
preşedinte Iohannis joacă
foarte bine şi în alte două
domenii: al cofetarului, unde

are prăjitura „Klaus” şi al tur-
ismului, în care a stabilit,
deja, „Drumul preşedintelui”. 

Păi, dacă vrei să-l
simţi aproape pe şeful statu-
lui, mănânci o prăjitură
„Klaus”, iar dacă în lipsă de
altceva vrei să te plimbi, o
poţi face, contra a 50 de lei
pe oră, hălăduind pe „Drumul
preşedintelui”. 

Astfel, poţi vizita ne-
maipomenitele foste locuri
de joacă ale copilului Iohan-
nis, bineînţeles şi casa în
care s-a născut, parcul prin
care, probabil, s-a plimbat cu
prima iubită, şcoala în care a
învăţat şi colegiul în care a
predat profesorul Iohannis.
Ca să nu mai vorbim de
sediul Forumului Democrat
German şi Biserica
evanghelică în care se ruga
Iohannis.

Dar să vorbim puţin
şi de purtătorul de cuvânt al
preşedintelui Klaus Iohannis.
Este uşor să fii purtătorul de
cuvânt al unui om căruia îi
place să vorbeacă. Ce te faci
însă atunci când eşti purtător
de cuvânt al unuia „mut”,
cum se zice în popor, al
unuia care „tace ca mortu-n
popuşoi”? 

Rolul purtătorului de
cuvânt este să-l facă vizibil,
însă nu poate face minuni
atâta vreme cât „materialul”
este prost. Purtătoarea sa de
cuvânt, din câte s-a spus, a
fost un jurnalist bun. Dar în
cele patru luni de zile nu a
reuşit să transmită mare
lucru de la Cotroceni. Este şi
motivul pentru care şi-a dat
demisia sau a fost invitată
să-şi înainteze demisia.

Preşedintele Iohan-
nis este un om dificil, în sen-
sul că vorbeşte puţin. Cel
puţin în public. În al doilea
rând, că preşedinte Klaus Io-
hannis nu doreşte să
transmită foarte multe lucruri.

Nu-l interesează can-
canurile, nu înţelege să co-
menteze tot ce se întâmplă
pe scena politică. 

Din acest punct de
vedere, este în totalitate un
altfel de preşedinte, în totală
contradicţie cu predecesorul
său.

●

Balamuc la ICR New York! (din nou, „organe”…)Balamuc la ICR New York! (din nou, „organe”…)

Grid 
Modorcea

AAm primit zilele trecute
o Scrisoare deschisă de la o
româncă din Manhattan, New
York, un material de revoltă în-
dreptat împotriva Institutului
Cultural Român din New York,
de fapt, un apel dramatic
adresat unor oameni din vârful
puterii, ministrul de externe,
Bogdan Aurescu, şi directorul
ICR, Lilian Zamfiroiu. Problema
cheie din SCRISOARE coincide
cu vestea primită de la
Bucureşti: Bogdan Aurescu a
anunţat că va face o curăţenie
în ograda diplomaţiei româneşti,
plină de diplomaţi îmbătrâniţi,
ramoliţi, aflaţi de ani de zile ile-
gal în posturi. E timpul să se
facă aerisiri profunde şi la ICR,
să se lumineze lumea ce statut
are acest Institut, cu un buget
mai mare decât al Ministerului
Culturii, fiindcă el ar trebui să fie
vitrina noastră în lume, să pro-
moveze cultura română, tot ce
au mai valoros românii. De ani
de zile însă, din „era Pat-
apievici”, ICR duce o politică
anti-românească. Face tot ce
poate, pe banii poporului
român, să compromită imag-
inea României.

Aşa este şi recentă
fapta, care pune capac la toate.
Cum se ştie, în perioada
interbelică a existat un ziar de
avangardă numit „P**Ă”, scos
de evreii Aureliu Baranga,

Gherasim Luca, Paul Păun şi S.
Perahim. A apărut un singur
număr, pe 1 octombrie 1931,
fiindcă foaia a fost imediat
interzisă datorită unei atitudini
severe, radicale, venite din
partea unei autorităţi morale că
Nicolae Iorga. Ce s-a întâm-
plat? Derbedeii care au scos
fiţuica, au pus un exemplar în
cutia de scrisori a lui Iorga, scri-
ind „Tu ai? N-ai!”. Poliţia şi-a
făcut datoria şi derbedeii au stat
câteva zile după gratii.Şi Doina
Uricariu, directoarea de la ICR
NY, zisă Urticariu ar trebui
trimisă… însă nu după gratii, ci
direct la balamuc, aşa cum au
făcut evreii cu care ea a colab-
orat, care l-au internat cu forţa
la un azil pe sculptorul Con-
stantin Antonovici şi apoi i-au
furat opera! Iată cine reprezintă
România la New York, iată cine
este pusă să promoveze cultura
română în America! E important
un ziar de scandal, care a
apărut în 20 de exemplare, ca
un accident? Este „P**A”
cumva, azi, o punte între Amer-
ica şi România? În fotografiile
trimise de doamna revoltată se
vede o caricatură de expoziţie,
aşa cum am arătat că face de
obicei acest Institut Român, lip-
sit de profesionişti, într-un
spaţiu meschin, pe un hol, o
expoziţie total infantilă, dar e
pus în prim-plan, în ramă, nudul
a doi bărbaţi goi, redactorii re-
vistei, poate că este poza
preferată a Doinitei, s-o fi cul-
când cu ea sub pernă!

Ce reparaţie culturală
se face dacă este reînviată
această mizerie? Nu mai are
România evenimente demne de
prezentat în lumea americană?
Iată ce semnal dă ICR, după
zvastica pe ponei a micului fürer
Patapievici, acum „P**A” Doinei
Uricariu!  Ce vrea să semnifice
acest fapt, să vedem cum arată
relaţia României cu America?

Nu are rost să ne
gândim mai departe, nu merită.
Este clar că Doina Uricariu e
dusă cu pluta, e urticată rău şi
trebuie urgent schimbată. I-am
semnalat de doi ani, sistematic,
lui Zamfiroiu gafele făcute de
această persoană bolnavă. I-
am trimis articolele mele şi
doamnei Simona Mirela
Miculescu,  reprezentanta
noastră la ONU. I-am atras
atenţia şi ministrului Remus Pri-
copie, care mi-a spus că e pri-
eten cu Lilian şi că-i va
semnala, dar nu s-a întâmplat
nimic. Nici şeful ei de la MAE,
Ţârlea, nu a făcut nimic. Doar
se benoclează şi hăhăie.

Am tot avertizat ce
lepădătură se află la cârma
ICR, am tot spus, schimbaţi-o,
fraţilor, cât nu e prea târziu! Şi,
uite, acum e prea târziu! Nu se
mai poate face nimic. Răul a
fost făcut.  Degradarea a atins
apogeul. Nu se mai poate
şterge cu buretele. Aceasta
este opera de neuitat a ICR la
New York, o P**A, una… UR-
TICATA!

●
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Vara războaielor mari (I)Vara războaielor mari (I)

Corneliu
Florea

EEram la volan, când la
radio am auzit un comentariu
despre împlinirea a o sută de
ani de la începutul Primului
Război Mondial. Era un co-
mentariu plat, o umplutură a
zilei de 28 Iulie 1914, când
Austro-Ungaria a tras prima
salvă de tunuri a începutului
unui război cum nu a mai fost –
unul mondial. Crainica citea cu
o voce dezinteresată,
monotonă ca roţile neunse a
unui car cu boi pe un drum cu
praf de vară de o palmă. O
auzeam tot mai slab şi
îndepărtată, la fel ca pe un car
hodorogit ce se pierdea de-a
lungul drumului, pentru că în
mintea mea se auzeau tot mai
tare tobele evenimentelor
acelui război.

Eu nu am trăit acel
război, bunicii mei l-au făcut şi
a rămas încrustat în ei pentru
tot restul vieţii lor. Bunicu’
Aurel, tatăl Mamei, era cătană
la împăratul Franz Iosiph şi,
îndată ce italienii au declarat
război Austro-Ungariei, a ple-
cat cu divizia lor pe front toc-
mai în Slovenia unde s-a
desfăşurat Soska Fronta cum
l-au numit slovenii, majoritari
acolo, dar parte a Austro-Un-
gariei, cunoscut în istorie ca
Isonzo Front ce a durat con-
tinuu trei ani, având ca singur
rezultat o jumătate de milion
de morţi şi răniţi în total. Un iad
în tranşee spunea Bunicul
Aurel, din care a scăpat că s-a
rugat tot timpul, spre deosebire
de celălalt bunic, tata Tatei,
care a scăpat că avusei zâle. A
scăpat cu viaţa, dar a fost grav
rănit, pierzându-şi un ochi. El
povestea mult mai mult despre
război; despre ofiţeri şi soldaţi,
despre cum trecură ei Carpaţii
şi cum îi bătură ei pe boangh-
ine, la început că pe urmă îl
răniră şi-l lăsară la vatră. Eram
copil şi când îl ascultam cum
povestea aveam impresia că,
de aia ne-au bătut, la urmă,
nemţii pentru că nu mai era el
în faţa lor. Pe urmă m-am luat
cu şcoala, cu cartelele de
pâine şi ulei, cu învăţatul limbii
ruse cântând, cu istoria şi ge-
ografia URSS-ului, adică uni-
unea republicilor socialiste
sovietice, învăţând toate
realizările şi biruinţele lor. Noi
doar aplaudam puternic, scan-
dam lozinci şi manifestam pen-
tru ei. E drept că între timp am
aflat cum ne-au luat ruşii
Basarabia, ungurii s-au crezut
stăpâni pe Ardeal, austriecii au
luat o parte din Moldova lui
Ştefan cel Mare şi i-au zis Bu-
covina, dar noi tăceam, aplau-
dam, scandam şi manifestam,
în frunte cu Dej, Ana Pauker şi
Laszlo Luka. Pe urmă am aflat
tot mai multe despre istoria
noastră cea de toate zilele, cea
adevărată, dar numai prin grai
viu, în şoapte.

Abia în 1980, când am
ajuns aici, în vestul sălbatic al
Canadei, am început să citesc
pagini din istoria românilor ce
ne-au fost ascunse, interzise în
România. În 1984 A.R.A.

(Academia Româno-
Americană, al cărei membru
asociat eram) a editat la Davis
– California Istoria Românilor –
de la origini până în zilele
noastre – de Vlad Georgescu
şi mi-am comandat şi eu volu-
mul. Am fost bucuros când l-
am primit şi l-am citit cu
încordare şi nesaţ. Îl răsfoiesc
şi acum, când memoria nu mai
poate duce pe toate pe care i
le-am pus în cârcă, dar ştiu că
în această istorie toate sunt
clare şi la locul lor. Pe urmă i-
am citit şi alte cărţi de istorie,
pentru că le scria într-un stil
personal, reuşind să sistem-
atizeze esenţialul în aşa fel
încât evenimentele decurgeau
continuu pe o albie logică.
Pentru mine, cititorul de istorii,
rămâne un foarte bun istoric
român şi nu m-au interesat
ţesăturile împletite, două pe
faţă, două pe dos, în jurul cari-
erei sale, de la cercetător is-
toric al Muzeului de Istorie
Româno-Rus din Bucureşti
până la director al secţiei
române de la Postul de Radio
Europa Liberă din München.
Regret că a sfârşit atât de
tragic, cunosc semnele şi
evoluţia unei tumori cerebrale,
este o tortură a minţii şi sufle-
tului, iar în ultimile luni rămâne
doar o inimă care mai bate într-
un corp decapitat de percepţie,
inteligenţă şi cultură, în cazul
lui de o vastă cultură. Se
consideră, de către apropiaţii
săi, că acest sfârşit a fost indus
de braţul lung al revoluţiei. Se
prea poate, având în vedere că
de peste patruzeci de ani dic-
tatura comunistă, instalată cu
forţa în România, se preocupa
intens şi criminal de anihilarea
inteligenţei şi culturii naţionale
româneşti.

Vlad Georgescu, în is-
toria sa scriind despre Româ-
nia în Primul Război Mondial,
face un sistematizat şi edifica-
tor preambul al dorinţei
românilor de întregire pe
vechea lor vatră dacică. În-
ceputul acestui preambul,
numit elocvent naşterea
conştiinţei naţionale, îl atribuie
munteanului de origine
transilvăneană Naum Râm-
niceanu la începutul secolului
al XIX-lea, la care s-a alăturat
imediat transilvăneanul bu-
covinizat I. Budai Deleanu.
După un sfert de veac au vorbit
şi scris despre unirea celor trei
principate A.C. Golescu-Albu şi
Ion Câmpineanu. Apoi a urmat
valul revoluţionarilor paşoptişti,
care în mai 1848, la Blaj au
proclamat, printre voinţele lor,
şi noi vrem să ne unim cu ţara!
Termenul de România Mare a
fost creat de Dinu Brătianu în
1852 şi de atunci s-a răsfrânt
continuu şi tot mai puternic în
mintea şi sufletul românilor,
fiind absolut firesc din punct de
vedere istoric, geografic, de-
mografic. În 1871, la mormân-
tul lui Ştefan cel Mare, Xenopol
a ţinut un însufleţit discurs de-
spre marea şi inevitabila unire.
Apoi la Bucureşti a apărut Liga
Culturală ce a sprijinit ideile
unirii, ale ardelenilor români, la
care s-a alăturat şi Partidul Lib-
eral, chiar şi unii conservatori,

cu excepţia unor care nici nu
mai trebuie menţionaţi. În tim-
pul celor doi ani de neutralitate,
liberalii au avut întâlniri cu
reprezentanţi ai Antantei care
le-au promis sprijin militar şi
satisfacerea cerinţelor de unire
după încheierea războiului.
Războiul românesc pentru
unire a pornit cu mult elan şi
succese împotriva Austro-Un-
gariei până la apariţia celor
două armate germane şi a încă
două armate inamice: turcă şi
bulgară. Vlad Georgescu
subliniază buna ţinută
combatantă a Armatei
Române, nerespectarea
promisiunilor făcute de aliaţi la
începutul războiului şi mai ales
dezastrul bolşevic, când ruşii
din aliaţi devin inamici, şi astfel
Moldova la sfârşitul anului
1917 era încercuită numai de
armate duşmane, ofensive.

Într-o istorie a
românilor „de la origini până în
zilele noastre” de numai patru
sute de pagini, Vlad
Georgescu a trebuit să se lim-
iteze la numai opt pagini de-
spre marele război, aşa că am
cercetat şi alte surse
englezeşti, la vremea aceea,
încă, citeam cu dicţionarul
lângă mine.

***
Este adevărat că în

zilele noastre omenirea e din
ce în ce mai puţin interesată de
istorie, datorită preocupărilor
societăţi noastre avansate (?!!)
suprasolicitată în aglomeraţia
ei, de competiţia ei, reală sau
fabricată, nu prea ne mai lasă
timp să privim înapoi prin is-
toriile trecute. Şi totuşi cu cât
ne trece timpul fiecăruia, mulţi
dintre noi ne oprim din vâl-
toarea zilnică şi ne aducem
aminte de istoriile străbunicilor
şi bunicilor, ale neamului nos-
tru şi ale altora, ce s-a schim-
bat de atunci, întrebându-se
cum şi de ce, şi aşa se trezesc
că pun mâna pe o istorie sau
alta. Pe lângă această cale
spre istorie, mai sunt destui ce
ştiu şi cred, că într-adevăr,
citind istorie trăiesc şi ei anii,
ceea ce e mult mai mult decât
viaţa lor de toate zilele.

Citind istorie, trăiesc şi
ei anii... Trăiesc anii bunicilor
mei, ce au fost soldaţi ai
Primului Război Mondial în-
ceput dintr-o scânteie(!?!). Tot
timpul sar scântei, dar numai
unele sunt alese de cei ce con-
duc lumea să declanşeze un
război, şi odată cu începutul
secolului XX, puterile eu-
ropene căutau cu lumânarea
aprinsă o scânteie să mai
înceapă un război mare, nu
doar încăierări balcanice. Şi au
ales-o pe cea din 28 iunie 1914
din Sarajevo, Bosnia-
Herţegovina ce făcea parte din
Austo-Ungaria la acea vreme.

Gavrilo Princip, un
tânăr sârb de 19 ani, a reuşit
să-l asasineze pe prinţul
moştenitor al Austro-Ungariei,
Franz Ferdinand şi pe soţia lui,
prinţesa Sophia. Această scân-
teie a fost pretextul războiui
mondial. Tot de prin istoria,
auzită şi citită, ştim că după
Revoluţia din 1848, atentatele
la capetele încoronate sau la

cele ce urmau să fie încoro-
nate erau la ordinea zilei, o
modalitate de încercare de re-
zolvare a marilor nedreptăţi so-
ciale. Să nu dăm o listă
întreagă, să menţionăm doar
atentatul asupra împăratului
Franz Joseph şi asasinarea
soţiei sale, Sisi, sau adevărul
despre sinuciderea fiului lor,
Rudolf.

Cine a fost Gavrilo
Princip şi de ce a făcut parte
din conspiraţia împotriva vi-
itorului moştenitor al tronului
Austro-Ungar? Cel mai bine îl
caracterizează propria să
declaraţie de la proces: „Eu
sunt un naţionalist iugoslav, ce
năzuiesc la unificarea tuturor
iugoslavilor şi nu-mi pasă ce
formă de stat va fi, dar trebuie
eliberată de Austria”. Acesta a
fost ţelul vieţii sale din moment
ce Bosnia şi Herţegovina au
fost anexate Austro-Ungariei,
în 1909. Era elev la un gim-
naziu din Sarajevo când, în
1912, a fost exmatriculat pen-
tru că a manifestat împotriva
autorităţilor austro-ungare. A
plecat pe jos la Belgrad, un
drum de aproape 300 de kilo-
metri, ca să se alăture Mâinii
Negre cea mai conspirativă
organizaţie sârbă anti-
otomană şi anti-habsburgică,
ungurii fiind consideraţi numai
jandarmii josnici ai habs-
burgilor. Iniţial, Gavrilo Princip
a fost respins din punct de
vedere fizic, dar văzându-l atât
de determinat a fost acceptat
şi trimis într-un centru naţional
secret de pregătire
paramilitară.

Când s-a anunţat în
Sarajevo vizita înaltului cuplu
habsburgic, cei şapte tineri
naţionalişti erau deja pregătiţi
şi i-au   aşteptat de-a lungul
traseului să-i asasineze. Pe cât
de mare era misiunea la care
se angajaseră voluntar, tot pe
atât de puternică era tensiunea
şi emoţiile care îi stăpâneau.
Aşa se face că primul conspir-
ator nici nu a mai avut tăria să
apese pe trăgaci, şi coloana
celor şase maşini a trecut mai
departe. Al doilea a aruncat o
grenadă asupra maşinii în care
se afla Franz Ferdinand şi
soţia sa, şoferul a sesizat şi a
accelerat aşa încât grenada a
explodat în următoarea
maşină, rănind ocupanţii şi
câţiva privitori din schijele
grenadei. Panică totală,
tânărul atacator a înghiţit o
capsulă de cianură şi a sărit în
râu în ideea de-a se sinucide
să nu cadă în mâinile poliţiei.
Destinul nu a fost de partea
vrerii sale, capsula de cianură
era expirată, deci fără efect, iar
apa râului era foarte mică aşa
că a fost imediat prins. Ceilalţi
cinci nu au mai putut să
acţioneze datorită vitezei con-
voiului şi panicii de pe traseu.
S-au retras decepţionaţi.
Părea un atentat eşuat şi, să
zicem din nou, că destinul a
vrut altceva. După recepţia,
care de fapt nu a mai avut
nimic din ceea ce fusese
pregătit, Franz Ferdinand a
hotărât să meargă la spital să
se intereseze de starea celor
răniţi din anturajul lui. Ideea sa

a fost imediat interpretată ca
un gest de înaltă ţinută
monarhică, s-a pregătit un
traseu ocolitor şi au pornit spre
spital. Ce trist e când o
hotărâre este învinsă de o în-
tâmplare – Publilius Syirus. La
o intersecţie, şoferul a luat un
viraj greşit, a realizat, a oprit să
întoarcă, dar exact acolo, ab-
solut din întâmplare se afla
Gavrilo Princip, care automat a
scos pistolul si de la nici doi
metri i-a împuşcat mortal pe
amândoi viitori monarhi. Ime-
diat a luat pastila de cianură,
dar şi a lui a fost expirată,
atunci a vrut să se împuşte,
dar cineva i-a prins puternic
mâna, a ameţit. Totul a fost o
clipă de clipă, surprinzătoare,
încât pe Gavrilo Princip nici
emoţiile nu au mai avut timp
să-l cuprindă, abia pe urmă şi
de altă natură. A fost duminică,
28 iunie 1914.

În 28 iulie, Austro-Un-
garia având pretextul mult
aşteptat, a dat un ultimatum
formal şi a început războiul de
pedepsire a Serbiei. Ce
nesocotinţă de cap senil în-
coronat, ce nenorocire
mondială, când prinţi
moştenitori de tron imperial se
găseau pe toate drumurile
Austriei! Ce de capete încoro-
nate şi-au declarat război unii
altora, în câteva zile, de parcă
dăduse strechea în ele.
Dăduse de mult, acum îi
mânca pielea şi-i lovise neb-
unia de-a mai împărţi încă
odată lumea, în care fiecare să
apuce o halcă mai mare. După
patru ani de streche, a celor
mai încoronate capete imperi-
ale, saturaţia de război mon-
dial şi epuizarea a adus
sfârşitul, în care cei ce se cre-
deau mari învingători de la în-
ceput au fost învinşi. Nu e de
vină Gavrilo Princip, el a fost
doar scânteia aleasă de
capetele încoronate ca să
înceapă marele război.

Gavrilo Princip fiind
numai de 19 ani, după legile
imperiului habsburgic nu putea
fi condamnat la moarte, doar la
închisoare pe viaţă. Ştim, tot
din istorie, că sunt mari
diferenţe de condamnări, unele
se termină în sala de judecată
şi altele continuă în închisori,
mai ales cele politice. Gavrilo
Princip a fost încarcerat în
Boemia, în condiţii bestiale, a
făcut o tuberculoză cu evoluţie
rapidă, pulmonară şi osoasă, o
formă galopantă cum se
numea la vremea aceea. Într-
un moment avansat i-au am-
putat şi un braţ, degeaba. Era
braţul cu care a comis asasi-
natul şi bineînţeles s-a inter-
pretat prin prismele credinţei
creştine. Când a murit înainte,
de-a se termina războiul, mai
avea doar 40 de kilograme atât
de mult l-au denutrit. L-au în-
mormântat într-un loc ascuns.
Mult mai târziu, unul din gardi-
eni, un ceh, a dezvăluit locul şi
a fost dezhumat, era de acum
doar un schelet friabil căruia îi
lipsea mâna şi antebraţul. L-au
reînhumat la Saraievo. (ur-
mare în pagina a 4-a)

●



4 Tichia de politician

Vara războaielor mariVara războaielor mari

(continuare din pagina 
a -3-a)

ÎÎn 1941, Germania a
invadat Iugoslavia iar Sarajevo
a devenit parte a Croaţiei, stat
independent, şi fiind croaţii mai
catolici, superiori ortodoxului
Gavrilo Princip, i-au dărâmat
casa, să se şteargă ceva din
istorie, necunoscând axioma
că din istorie poţi ascunde,
pentru un timp, evenimente
sau personalităţi dar nu le poţi
şterge. După terminarea şi
celui de-al Doilea Război Mon-
dial, Croaţia a reintrat ispăşită
sub dictatura comunistă a lui
Tito iar casa lui Gavrilo Princip
a fost din nou refăcută în
muzeu, un timp. Acum recent,
în războiul pentru scindarea Iu-
goslaviei în părţile de dinaintea
primului război, era de aşteptat
ca să nu mai rămână nici casa
lui întreagă. Jos cu ea, doar la
proces Gavrilo Princip a spus:
„năzuinţa mea este ca toţii io-
goslavii să fie uniţi într-un stat”,
ceea ce nu mai era politicaly
correct după 1990. Acum,
datorită grijii militare a Statelor
Unite au ajuns şase state mi-
titele, dar fericit de democrat-
ice la fel cum a fost şi prima
femeie secretară de stat,
Madeleine Albright.

Proprietarul editurii
Coresi, domnul Nicolae Con-
stantinescu, un om deosebit şi
recunoscut în Exilul Româ-
nesc, aşa se numeau atunci,
între 1940 şi 1989, românii
care au scăpat, cum au
scăpat, din lagărul comunist şi
au continuat să se manifeste
împotriva dictaturii comuniste,
puternic anti-românească în
primul deceniu de după război,
când ne-au distrus întreaga
suprastructură naţională. Era
legionar, codrenist, ce a plecat
din România doar cu haina de
pe el, dar fiind un spirit
întreprinzător a făcut o bună
avere în Europa apuseană.
Din averea făcută a cumpărat
o tipografie, la   Freiburg in Br.-
Germania, pe care a pus-o la
dispoziţia românilor, editându-
le scrierile, editând cărţile cul-
turii româneşti ce erau
interzise în RPR (Republica
Populară Romînă, adjectiv cu î
din i!) ce a devenit, odată cu
Ceauşescu, RSR (Republica
Socialistă România, substantiv
cu â din a!).

Nicolae Constanti-
nescu a fost un mare patriot şi
un binefăcător al românilor ce
doreau să citească ceea ce
era interzis în ţară. Dânsul mi-
a oferit Războiul de întregire a
Neamului scrisă de Mircea
Vulcănescu, interzisă în Ţară,
pe care a editat-o în 1985 la
Freiburg in Br. Locuia în Elveţia
la Viganello, venea foarte des
la Freiburg, unde ne-am şi
cunoscut. Era foarte activ în
exil, şi-a cheltuit o mare parte
din avere pentru a da cărţi
românilor, mai ales celor din
generaţia mea, ce aveam un
minim de cunoştinţe istorice,
politice şi culturale româneşti
în bagaj. Un timp am fost şi în
corespondenţă, pe vremea
aceea eram cu toţii epistolari.
Era un generos distinct, un

Badea Cârţan un secol mai
târziu, urmărit, ameninţat şi
hărţuit de securişti prin oamenii
lor, fiindcă multe uscături erau
şi-n exilul românesc. Târziu,
când am aflat că s-a dus, mi-a
părut rău şi din nou mi-a venit
în minte, ceea ce îl mai ru-
gasem, de mai multe ori în tre-
cut, pe Dumnezeul Nostru, al
creştinilor, că nu trebuia să ac-
cepte ideea judecăţii de apoi,
cândva în ceruri, ci trebuia
făcută la sfârşitul fiecăruia aici,
pe pământ în faţa noastră a
muritorilor de rând, să aflăm
totul unii despre alţii, aşa am fi
devenit mai buni creştini, cum
a fost Nicolae Constantinescu.

Mircea Vulcănescu a
fost o minte şi un caracter mar-
cant al secolului XX Românesc.
În RPR şi RSR nu se vorbea în
public despre el, nici în univer-
sitate sau academie, era un
proscris, deci a fost omorât cu
zile iar opera lui distrusă,
interzisă. Abia, aici, în
străinătate am aflat cine a fost
Mircea Vulcanescu de la poetul,
eseistul, scriitorul Horia Sta-
matu, care i-a făcut o
prezentare academică autorului
istoriei Războiului de Întregirea
Neamului, binevenită pentru
generaţia noastră, pentru pos-
teritate. Mircea Vulcănescu a
fost superior dotat intelectual şi
şi-a însumat o vastă cultură de
la cea literară la cea sociologică
şi filosofică. Cultura şi-a manife-
stat-o oral fiind un remarcabil
orator, conferenţiar, cadru di-
dactic universitar, iar prin scris a
lăsat o vastă operă de la poezie
şi eseuri la studii religioase şi
filozofice. A fost filosof, a avut
sistemul lui filosofic pe care-l
prezintă în scrierile sale „De-
spre spiritul românesc”, despre
„Ethosul nostru” sau „Omenia
ce presupune în primul rând in-
coruptibilitatea raţiunii, cel mai
înalt dar al omului’’. Originală şi
superioară definiţie a omeniei.
Horia Stamatu scrie că era un
creştin convins şi adânc iniţiat,
dar respingea categoric
amestecul creştinismului cu po-
litica. Îmbrăţişez ideea, fiindcă
amestecul uneia cu alta duce la
imoralitate. Dar ceea ce am
notat separat, pentru că trebuie
reţinut şi transmis mai departe
românilor şi preoţimii sale, este:
„Fără să fie „mistic” sau
„mesianic”, poporul nostru este
însă un popor pios, cu adânc
simţ religios’’. Cea mai
frumoasă caracterizare făcută
vreodată poporului român, aşa
este, aşa ar trebui să rămână.
Din nefericire, destrămarea
acestei însuşiri divine pleacă de
la comportamentul unor prelaţi
ce şi-au pierdut din pioşenie.

Mircea Vulcănescu ca
înalt funcţionar de stat, director
general al vămilor, a fost
destoinic, competent şi corect.
Pentru aceste calităţi a fost
demis din funcţie dând dovadă
de incoruptibilitatea raţiunii: a
dezvăluit contrabanda cu ţigări
şi alcool făcută de un ministru.
Pentru aceeaşi incoruptibilitate
a raţiunii, cel mai înalt dar al
omului, Ion Antonescu l-a numit
secretar de stat în Ministerul de
Finanţe al guvernului său.
Mircea Vulcănescu s-a achitat
corect de această funcţie, fiind
unul dintre negociatorii comer-
ciali cu Reich-ul lui Hitler, care

pe produsele noastre ne-a
înzestrat militar Armata a IV-a,
plus 8 (opt) vagoane de aur, pe
care URSS-ul le-a confiscat
imediat ce a ajuns la Bucureşti
în august 1944, preţul eliberării
de sub faşişti! Nimeni de la
monarhie sau guvern nu a avut
curajul să întrebe în baza căror
legi internaţionale au avut acest
drept de tâlhărie. După doi ani,
Mircea Vulcănescu a fost are-
stat, în lotul al doilea al foştilor
membri ai guvernului Antonescu
şi condamnat la 8 (opt) ani
temniţă grea. Dar, ştim de
acum, condamnaţii politici sunt
condamnaţi de două ori: întâi de
justiţia obedientă şi a doua oară
în închisoare, unde subordonaţii
execută a doua condamnare,
prin condiţiile de detenţie. Lui
Mircea Vulcănescu i s-au apli-
cat condiţiile de moarte şi a
murit, cerând: Să nu ne
răzbunaţi. Nu e vorba de
răzbunare, nu suntem nici ruşii
pravoslavnici nici sovieticii elib-
eratori, dar o judecată dreaptă
trebuie făcută. Acest popor pios,
Doamne, are si el dreptul la
dreptate pe acest pământ.

Când, în iulie 1914, s-a
pornit războiul de pedepsire a
Serbiei nimeni nu credea că va
avea o asemenea amploare şi
durată, dar odată intrate în el
marile imperii – german, bri-
tanic, rusesc şi otoman –
războiul şi-a schimbat motivaţia
iniţială în scopuri de dominaţie
şi reîmpărţire a lumii. Regatul
Român a rămas neutru, neutru
doar în fapt pentru că politic era
un adevărat război între an-
tantofili ce optau pentru unirea
cu Ardealul şi Banatul şi ger-
manofili care vedeau calea spre
dezrobirea Basarabiei. An-
tantofili aveau în faţă un mare
obstacol: tratatul regelui Carol
Întâi cu Imperiul Austro-Ungar
prin care eram legaţi de a fi de
partea lui în caz de război. Tre-
buie adăugat şi reţinut ceea ce
istoricii de trei parale omit, nu şi
autorul acestei istorii, că acest
tratat Carol Întâi l-a semnat
după ce a fost ameninţat de Bis-
mark cu războiul! Din fericire
pentru români, în tratat se pre-
ciza numai dacă imperiul va fi
atacat, ori imperiul a fost ataca-
torul. Şi astfel am rămas noi în
neutralitate timp de doi ani, în
care Regele Carol Întâiul a
murit iar antantofilii, liberalii pur-
tau stindardul, negociau cu
aliaţii doleanţele de întregire a
neamului, aceştia promiţându-le
satisfacerea dezideratelor dacă
luptă alături de ei împotriva Put-
erilor Centrale. 
Mircea Vulcănescu detaliază,
ca un istoric profund documen-
tat, starea de spirit a naţiunii
noastre care, înclina, pe zi ce
trece, tot mai mult spre unirea
cu Antanta şi declararea de
război Puterilor Centrale. În Ro-
mania şi Ardeal idealul unirii de-
venea tot mai puternic iar
dinafară, Antanta, prinsă într-un
război de uzură şi durată, făcea
tot mai mult presiuni asupra
României să se hotărască. În
acest sens Comandamentul
Suprem Francez trimite o notă
categorică guvernului român. În
19 iulie 1916, Ionel Brătianu a
primit nota franceză care, printr-
un categoric acum, ori
niciodată, cerea ferm României
să intre în război alături de

aliaţi, asigurându-i îndeplinirea
promisiunilor de întregire
naţională în caz de izbândă
comună.

În acest moment, fixat
acum, trebuia luată hotărârea
cea mare, una a destinului
naţional. Brătianu îi expune
nota şi situaţia războiului
Regelui Ferdinand, acesta
convoacă consiliul de coroană.
Amănunţit se mai analizează
situaţia şi variantele iar în con-
cluzie Regele Ferdinad
semnează un tratat cu Aliaţii în
17 august 1916 şi dă ordin de
mobilizare totală ce însumează
un milion de romani, în Patru Ar-
mate, cu un total de 31 de di-
vizii, dintre care numai zece
erau bine instruite şi echipate,
cinci slab dotate şi opt în
pregătire.

În data de 27 august
1916, Romania declară război
Austro-Ungariei în vederea
unirii cu Ardealul şi trupele
române pornesc spre trecători.
A doua zi Germania declară
război României, era de
aşteptat din partea Kaiserului
Wilhelm al II-lea, ce visa la un
imperiu mai mare decât cel bri-
tanic. Germanii, naţiune
organizată în orişice, dar mai
ales în ale războaielor, scot din
Der Vaterland – la ei patria e de
gen masculin – două Armate,
pregătite gata, ca din cutie, şi le
trimit spre România. Armata IX-
a, sub conducerea generalului
Falkenhyn, perfect instruită şi
echipată să facă joncţiune cu
Armata Întâia austro-ungară în
Ardeal. La Sud de Dunăre, Ar-
mata III-a germană, unită cu di-
vizii turceşti şi bulgăreşti, care
între timp ne-au declarat şi ele
război, doar nu era să piardă o
asemenea ocazie, toate sub co-
manda generalului Makensen
zis şi „spărgătorul de fronturi” ce
va ataca din Bulgaria, prin Do-
brogea, spre Bucureşti. Rapor-
tul era de 5 naţiuni, din care trei
imperiale, împotriva micului
nostru regat, în comparaţie cu
cel al celor cinci inamici. Armata
ţaristă ni se alătură, în dorul lelii,
să ne acopere spatele frontului.

Prima campanie

Înaintând spre Ardeal
cu determinare şi elan au reuşit
ca în primele trei zile să
depăşească trecătorile şi să
intre în Ardealul Românesc,
acum sub ocupaţie austro-
ungară.

Armata Întâia sub co-
manda   precautului general
Culceru, a fost împărţită de Înal-
tul Comandament în trei grupe.
Grupul Cerna în cel mai greu
sector, între Dunăre şi munţii
grei, înalţi şi păduroşi, ştiind că
vor fi aşteptaţi şi atacaţi de aus-
tro-ungari. Al doilea, Grupul Jiul
sub comanda generalului
Muică, din care făcea parte şi
bunicul meu, pătrunde foarte
curajos în defileul Jiului, pune
pe fugă Brigada 144 austro-
ungară trece în bazinul
Petroşani şi înaintează pe Valea
Streiului spre Defileul Merişor,
unde primeşte ordin de la gen-
eralul Culceru să rămână pe
poziţie deşi ei aveau drum
aproape liber, până în Haţeg,
unde erau aşteptaţi cu braţele
deschise de masa compactă a
românilor haţegani. Oprirea pe

poziţie a fost o frânare a elanu-
lui oltenesc. Al treilea grup Oltul,
condus de generalul Popovici
are o foarte bună înaintare până
în jurul Sibiului ajungând la
Răşinari, Orlat şi Avrig întâlnind
divizia 51 Honvezi ce acoperea
debarcarea Armatei a IX-a Ger-
mane la Sebeş.

Armata a Doua – De
asemenea face un progres
rapid prin trecători. Divizia a 3-a
prin Pasul Bran ajunge în Ţara
Bârsei, înfrângând rezistenţa
Diviziei 71 austro-ungare şi
continuă spre Valea Oltului. Di-
viziile 4 şi 5 urcă şi trec în
Ardeal prin pasul Bratocei
ajungând până la Feldioara şi
Sângeorz, unde sunt oprite pe
poziţie, din ordinul Marelui
Cartier, altă greşeală.

Armata a Treia,
amplasată în Moldova, este sub
comanda generalului Prezan,
se divide în două. Divizia a 7-a
depăşeşte Trecătorile
Ghimeşului, Trotuşului, Bicazu-
lui şi ajunge în Secuime fără
prea mare opoziţie. Divizia a 8-
a condusă de generalul
Pătraşcu deschide calea
Oituzului şi ocupă Târgul Secui-
esc şi apoi Miercurea Ciuc. În
acest moment, Armata Română
a depăşit toate trecătorile
Carpaţilor şi înainta victorioasă
în Ardealul Românesc pe care-l
vroia unit cu Muntenia şi
Moldova, primul ei moment de
glorie.

În această fază, Bul-
garia, care a fost împinsă de
Germania să declare război
României, deschide front şi în
frunte cu generalul Mackensen
atacă Dobrogea…

Armata a Patra, întinsă
de-a lungul frontierei de Sud din
Porţile de Fier până la Marea
Neagră, se afla sub comanda
generalului Arghirescu, un
şovăitor – sovăiala e mama
greşelilor – în faţă forţelor ger-
mano-turco-bulgare şi pierde,
apoi urmează marele dezastru
de la Turtucaia ce va declanşa
panică la Marele Cartier Militar
Român şi de acolo a radiat în
toată armata. Despre acest
dezastru un istoric militar a scris
că Turtucaia „a fost un cap de
pod fără pod”, un adevăr la care
se adaugă şi superioritatea
numerică a inamicului şi forţa
lor mare de foc. A fost un
prăpăd cu foarte mari pierderi,
răniţi, morţi, prizonieri, cu
înecaţi în Dunăre dintre cei ce
au încercat să o treacă. S-a
scris mult despre această
bătălie fatală, datorită estimării
greşite a situaţiei şi a lipsei de-
ciziei de retragere în momentul
în care erau copleşiţi. A fost o
singură excepţie, Regimentul
84, al cărui colonel l-a scos
afară din încercuire, prin
dibăcie şi riposte bine calcu-
late, ajungând cu pierderi min-
ime la Silistra, ceea ce trebuia
şi putea să facă întreaga
garnizoană.

(va urma)

●



Ghimpele Națiunii

Loto „Fisc din Nimic”…Loto „Fisc din Nimic”…

Cezar 
Adonis Mihalache

ÎÎn curând i-ar putea
spune „Ministerul Loteriei
Fiscale”. Dar nu al extrager-
ilor hazard, ci al
incompetenței guvernamen-
tale, singura care pare a
depăși, ca număr de vari-
ante, numărul de
„câștigători” de la prima ex-
tragere a bonurilor fiscale.
Iar felul de organizare a Lo-
teriei Fiscului vine să demon-
streze că, în matematica
guvernării prin hazard, există
totuși o constantă: ignoranța.
Pentru că și acest mecanism
„de recompensare” a
cetățenilor care cer bonul fis-
cal este aidoma felului de
managerierea a țării. Măsuri
luate pompieristic-populist,
fără analize, fără însumarea
costurilor, că oricum le
suportă contribuabilii, ori a
eficienței previzionate, toate
ca parte a unor exerciții 
din seminarul miniștrilor
lobotomizați care, când
eșuează, cu efecte devasta-
toare pentru credibilitatea și
predictibilitatea mediului de
afaceri, sunt îndreptate
grosolan prin azvârlirea altor

aberații în fasolea inițială.
Când a inițiat „Loteria

bonurilor fiscal”, ministrul
Disco (pe lângă ăsta, și
domnișoara funie-de-usturoi
era parcă un mic geniu!) nu
a luat în calcul numărul
maxim posibil de câștigători.
Iar sistemul gândit pentru
premierea culegătorilor de
bonuri (de prin coșurile de
cumpărături și, meserie nouă
în nomenclatorul de profe-

siuni, culegătorii de bonuri
din ghene – că e mai efcient
decât să strângi plastice și
fiare pentru centrele de
colectare!) nu a ținut cont de
probabilitatea matematică a
șansei ca numărul de
câștigători să fie egal cu
numărul de cumpărători din
ziua decisă prin tragerea la

sorți.
Așa că, deși nimeni

nu se aștepta ca la prima ex-
tragere să avem un număr
de câstigători apropiat de
maximul înregistrat vreodată
la jocurile Loteriei (clasice),
totuși, nici nu ne gândeam la
înmulțirea câștigătorilor în
medie geometrică.

De aceea, în clipa în
care Loteria Fiscală a cen-
tralizat 9000 de câștigători,

ministrul a început să caute
„îndreptări” ale sistemului.
Când s-a ajuns însă la 15
000 de posesori de bonuri,
acesta a început să vină cu
trăznăi și mai „dezvoltate”.
Ba, să se schimbe metodolo-
gia, prin organizarea de ex-
trageri pe grupe de produse,
ba să se recompenseze

cștigătorii, nu cu bani, ci
prin… deduceri din im-
pozitele pe cap de contribua-
bil. Doar că ministrul nu a
spus ce deduceri va
„câștiga” cetățeanul colector
de prin tomberoane când
acesta nu are, nu fișă de
venit, ci venituri?!

Dar ultima versiune
de corectare a aberației
inițiale este cu adevărat
demnă de numele acestui
guvern, ministrul propunând
selectarea dintre câștigători
ai unui număr limitat de
câștigători-recompensați.
Maxim 100! Eventual ăia
care au și carnet de partid în
culoarea casei de marcat
(constribuabili) a guvernului!

Cum vor fi selectați
cei 100 din lotul de 10-15
000 de posesori de bonuri
fiscale „câștigătoare”? Evi-
dent, printr-o altă… ex-
tragere! Așa, o loterie a
loteriei. Eventual și cu o
ruletă rusească, mai
eficientă ca final selectiv.

Astfel, ministerul
finanțelor a ajuns să aibă ca
prioritate dezvoltarea vari-
antelor de extrageri loto! Și
asteaptă probabil de la Lote-
ria Națională structurare
fiscală a țării. Ba, ministrul

Disco ar putea completa reg-
ulamentul inepțiilor prin
măsura dotării inspectorilor
ANAF cu minirulete, că
beculețe albastre au oricum
pe capotele mașinilor, prin
„extrageri” urmând a fi aleși
fericiții câștigători ai mara-
tonului ultrafiscal. Iar aceste
sesiuni de extragere să fie
eventual realizate cu auto-
graf-olograf în beciurile
(ne)domenști ale structurii
terifiante de altădată.

Și totuși, poate că la
următoarea loterie se va face
și o extragere în și pentru gu-
vern. Să vedem care cade
pe post de popa prostu pe
mâna aberațiilor și pleacă.
Poate va fi chiar ministrul
Disco, ăsta care a venit cu
idei reparatorii la propria-i
problemă, propunând „o
soluție la loteria bonurilor fis-
cale”. Că doar ceea ce tre-
buia să fie ideea cincinalului
pontist a devenit, cum altfel?,
o problemă! Ei, și de parcă
ar fi prima!

●

Lucian Boia un activist propagandist al teoriei sovietice Lucian Boia un activist propagandist al teoriei sovietice 
privind limba moldoveneascăprivind limba moldovenească

Ionuț
Țene

SSe pare că
apropierea între Viktor
Orban şi Vladimir Putin a
ricoşat ideologic la postul
DIGI TV a cărui patron este
un român de origine
maghiară Zoltan Teszari. Nu
cred că a fost întâmplătoare
invitaţia „mistificatorului” is-
toriei româneşti, eseistul lit-
erar Lucian Boia. Sub
pretextul că-şi prezintă noua
carte „De ce este România
altfel”, apărută la fosta
Editură Politică marxist-
leninistă, rebotezată Hu-
manitas, Lucian Boia susţine
public şi la o oră de vârf ve-
tusta teză „moldovenistă”
susţinută pe vremuri de Ac-
ademia URSS privind
existenţa limbii moldovene şi
a poporului moldovenesc. E
interesant cum Lucian Boia
pozând în „occidentalist” şi
„europenist” de ocazie, de
fapt se poartă ca un agent
sovietic de influenţă, care îi
pute tot ce este românesc.
Lucian Boia afirma în emisi-
unea lui Luka Niculescu,
care nu are nicio tresărire de
conştiinţă şi cunoştină
istorică că „Ştefan 
cel Mare vorbea limba
moldovenească şi aceasta
ar fi fost aproape aceeaşi
limbă”, care se vorbea în
Muntenia. Se putea ca şi la
noi – cum s-a întâmplat între
Austria şi Germania – să se

constituie o naţiune
moldovenescă distinctă de
naţiunea muntenească”.
Aberaţiile în cauză au fost
susţinute de “istoricul” Lu-
cian Boia, fost propagandist
PCR, care reiterează o
teorie promovată de VI
Lenin şi IV Stalin. În data de
12 octombrie 1924, Uniunea
Sovietică a înființat 
o republică autonomă,
RSSA Moldovenească, 
în componența RSS
Ucrainene, împlinind o idee
mai veche a lui Lenin, pe o
parte din teritoriul dintre
râurile Nistru și Bug,
republică în cadrul căreia
românii constituiau puţin
peste 40% din populație.
Această republică fantomă a
fost înfiinţată în speranța
determinării românilor
basarabeni să se rupă de
România. În 1944, când
Basarabia a fost
reîncorporată în URSS, oa-
menii de ştiinţă sovietici au
promovat teoria etnogenezei
moldoveneşti şi a limbii
moldovene susţinută de aca-
demicianul Artiom Lazarev.
El a fost un răsfăţat al
regimului sovietic, cu funţii
de răspundere în aparatul
de stat, și-a avut ca arie de
cercetare perioada secolelor
XIX-XX din istoria Republicii
Moldova, fiind autorul mai
multor teorii cu privire la
“poporul moldovenesc” și
“limba moldovenească”. În
anul 1947 este numit
vicepreședinte, iar din 1949

devine președinte al
Comisiei de pe lângă CC al
PCM pentru scrierea și
redactarea lucrării “Istoria
RSS Moldovenești” (vol. 1-2,
1951-55). În 1949, A.M.
Lazarev, ministrul Educației
Publice, alături de istoricii
Iachim Grosul și N. Mohov, a
scris un Curs de istorie a
Moldovei, în care era
prezentat mitul “etnogenezei
moldovenești”.

Astăzi nici măcar
savanţii ruşi de la Moscova
nu mai susţin teoria poporu-
lui moldovenesc şi a limbii
moldovene. Prof. Dr. Raj-
mund Piotrowski, academi-
cian al A.Ș. din Rusia, şeful
Sectorului de Lingvistică
Aplicată de la Universitatea
pedagogică”A.I. Herzen”,
conducătorul Grupului
Internațional “Statistica Vor-
birii”, din Sankt-Petersburg
susţine că limba
moldovenească nu există,
fiind doar limba română:
„Termenul de ‘limbă
moldovenească’ are o istorie
mai veche pe teritoriul
Basarabiei. Acest termen a
fost un instrument al politicii
imperiale țariste, iar apoi al
politicii imperiale Stalinist-
bolșevice. Menirea acestui
instrument era de a izola
Basarabia, iar mai târziu Re-
publica Moldova de arealul
românesc. Indiferent de car-
acterul “argumentelor” lingis-
tice invocate, false sau
neîntemeiate, scopul era
limpede. Oamenii de știință

au conștientizat întotdeauna
acest adevăr, reliefat cu
pregnanță în special după
evenimentele din ’89 – ’90.
Personal, eu nu pot nicide-
cum înțelege atitudinea
acelor locuitori și purtători ai
limbii care insistă 
cu îndărătnicie asupra
folosirii glotonimului ‚limbă
moldovenească’ . Unii
întreabă de ce continuă
aceste discuții interminabile
despre denumirea limbii.
Răspund: mulți dintre
cetățenii Moldovei – eu am
lucrat aici și cunosc situația
– mai judecă după
calapoadele propagandei
staliniste, când se făcea tot
posibilul pentru a-I contra-
pune pe moldoveni și
români. Îmi amintesc de anii
’50, după moartea lui Stalin.,
când se vehicular ideea că
cel mai de temut dușman al
poporului moldovenesc și al
P.S.S.M. este România, deși
această țară atunci făcea
deja parte din blocul com-
munist. Din păcate, această
mentalitate cultivată pre-
meditat decenii în șir este
încă vie și continuă să
influențeze negativ soci-
etatea. (…) Introducerea 
în Constituția Republicii
Moldova a modificărilor de
rigoare privind denumirea
corectă a limbii de stat 
ar înlesni funcționarea
nestingherită a acesteia.”
(Limba Română, nr. 4 (22),
1995, p.25-26).

E mai mult decât ciu-

dat că din punct de vedere
ştiinţific Lucian Boia, un pro-
fesor de la Facultatea de Is-
torie din Bucureşti, susţine
într-o emisiune TV la o oră
de vârf, teoria poporului
moldovenesc şi a limbii
moldovene, care nu o mai
recunosc nici măcar cei care
iniţiat-o, savanţii şi academi-
cienii ruşi de la Moscova şi
Chişinău. Din păcate,
asistăm la o anchilozare
mentală a eseistului Lucian
Boia în proiectul istoriografic
sovietic, care a fost de mult
demantelat de lumea
ştiinţifică şi aruncat la lada
de gunoi a propagan-
dei comuniste. Istoriografia
sovietică încă nu a murit la
Editura Humanitas, ci e
promovată prin fostul istoric
şi eseist Lucian Boia, care
se confundă până la identi-
tate cu istoricul bolşevic Mi-
hail Roller. Liniile directoare
ale istoriografiei lui Lucian
Boia continuă cauzalităţiile şi
paradigmele promovate de
istoriografia sovietică din anii
50, cu anumite nuanţe da-
torate atmosferei istorice şi
contextului geopolitic actual.
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