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„Spune nu doar acela care îl ştie
pe da. Însă el, care ştie totul, la

nu şi da are foile rupte.”

- Nichita Stănescu
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Enclava manualelor Enclava manualelor 
de mucava…de mucava…

Cezar Adonis
Mihalache

DDacă este nevoie cu
adevărat de vreun nou man-
ual, la acest moment, atunci
acesta ar trebui să fie 
unul dedicat „Centenarului”!
Punct! Și, da!, ar trebui
tradus „nelimitat” și în limbile
minorităților. Ba, nu ne-am
supăra dacă ar fi tipărit în
milioanele de exemplare pe
care se bazează tipografiile
pesediste! Dar să vii cu
manuale pentru ora de sport
și cea de dirigenție, este

cam sărit din… orar. Mai
ales când nu știi dacă, la în-
ceputul anului școlar, elevii
vor avea pe bănci măcar
manualele pentru disci-
plinele de bază.

Primii care ar trebui
să se revolte ar trebui să fie
părinții… Vor adăuga în
ghiozdane încă un manual,
culmea!, pentru ora de sport
care ar trebui să asigure o
bună dezvoltare copiilor, dar
care, până la ora de neuti-
lizare, va fi bun doar să le
încovoaie spatele alături de
alte zeci de manuale inutile!
Apoi ar trebui să protesteze
profesorii! Pentru că la dis-
ciplinele esențiale tot rotim
alternative, până le vom
scoate din orar, dar venim
cu manuale de bază pentru
Sport și Dirigenție.

Sigur, ca parte de
impunere a altor „alterna-
tive”, schema inventării unor
noi manuale poate fi o idee
genială. Căci, un manual de
sport și unul de dirigenție,
amândouă traduse în limbile
minorităților existente și in-
ventate, ar mai dilua din
ponderea limbii oficiale. Și
nici nu ar fi așa cum ar
părea la prima vedere, cu
bătaie lungă, cu o zi „H”, de
la care să numeri ceasurile

până când se va fi obișnuit
societatea să caute în librării
un manual în limba română
printre versiunile „mi-
noritare”. Ci este o presiune
gândită pentru un orizont
mult mai apropiat!

De altfel, este sufi-
cient să răsfoiești „opisul”
manualelor considerate de
importanță imediată de
către Ministerul Educației:
„Zece manuale de educație
muzicală pentru diferite
minorități, 16 manuale de
religie pentru mai multe
culte și 15 manuale pentru
istoria și tradițiile

minorităților”. Or, pare că pe
linia de carte școlară
educația a luat-o deja înain-
tea regionalizării! Aproape
că s-a „federalizat” și a sor-
tat atâtea enclave că o să
avem nevoie de Transport
Școlar, nu pentru elevi, ci
pentru manuale.

S-a ajuns la un ab-
surd greu de definit prin
ceea ce s-a mai întâmplat
pe la alții… „Educație
muzicală pentru minorități”?!
Păi’ ce, unii aud doar într-o
ureche, aud mai bine, au
auzul absolut mai… minori-
tar sau, în cele din urmă,
este vorba de cât mai  multe
limbi străine pe linia oficială
cea mai ușor de impus
printr-o curriculă și un ordin
de ministru?! Sau la ce sunt
atât de urgente manualele
de religie pentru feluritele
culte? Manualul nostru de
religie a fost hulit și alungat
din școli, trecut la „și altele”,
permis doar cu un soi de
cerere parentală, iar acum
facem istoria religiilor al-
tora? Dacă vor manuale
specifice, toate cultele pot
să le „producă” acolo, în
sânul bisericilor lor! Dar să
vii cu ele peste o școală
oricum asaltată de lucruri in-
utile este prea de tot.

„Istoria și tradițiile
minorităților”? Pentru 15
„identități”? Când o să
vedem că au învățat Istoria
țării în care trăiesc o să vor-
bim poate de tipărirea man-
ualelor lor pe banii noștri!
Până atunci, însă, manuale,
cât mai multe manuale de
Limba Română! Că au
nevoie!

Din panteonul Isto-
riei se rostogolește peste
noi „Centenarul”. Iar în loc
să ducem acest moment as-
tral în școli, în loc să
organizăm ore dedicate Ju-
bileului, și da!, acolo putem

vorbi despre un manual,
unul de istorie și cultură
națională care să hrănească
sentimentele patriotice, noi
căutăm corcodușe printre
brusturi?! Chiar am luat-o
razna cu toții?

Suntem în fața unui
moment unic. Unul în care
ministerul Educației și cel al
Identității Naționale, căci alt-
minteri la ce am pus așa tit-
ulatura pe lângă Cultură?,
să inițieze extensii de cur-
ricule, să stimuleze concur-
suri școlare pe tema unei
Istorii care ne bate la ușă
pentru neuitarea
înaintașilor.

Sunt atâtea de făcut!
Dar nu trebuie să le facem
cu acel gust amar al
obligației de serviciu. Mai
bine lipsă. Trebuie să ne
aducem aminte de dreptul
unei națiuni de a-și purta
Demnitatea și Mândria în
lume. Trebuie să mergem în
școli să le sădim copiilor
semințele viitorului lor.

Altminteri să nu ne
mire dacă „americanismul”
generației noastre își va
găsi ecoul generației lor în
felurite legitimații de seminții
străine…

●

Relaţiile Bucureşti-Moscova,Relaţiile Bucureşti-Moscova,
între ridicol şi pericol…între ridicol şi pericol…

Corneliu
Vlad

DDin nou, isterie în
relaţiile româno-ruse. Oameni
de stat şi politicieni, ziarişti şi
bloggeri de la Moscova,
Bucureşti şi Chişinău se întrec
în explicaţii şi controverse pe
ton ridicat, dar mai ales în in-
sulte şi reproşuri pe tema peni-
bilului în care s-a pus
vicepremierul rus Rogozin care,
din cauza sancţiunilor instituite
de UE, n-a putut survola, cu
avionul, România. Românii se
explică, ruşii şi interfeţele lor de
peste Prut acuză, ba chiar
ameninţă.

Judecată la rece,
situaţia e furtună-ntr-un pahar
cu apă. Sau, mai potrivit spus,
pretext. Demnitarul rus s-a mai
pus într-o situaţie identică în
urmă cu ceva timp, dar dacă i-a
plăcut acest joc de societate, s-
a mai dat o dată degeaba cu
avionul. Numai că e jenant să
constaţi că un personaj atât de
important în ierarhia puterii – vi-
cepremier care se ocupă cu
probleme de securitate,
apărare, înarmare şi nu într-o
ţară oarecare – pleacă în
călătorie peste graniţa fără că
nimeni să nu se asigure că totul
e în ordine şi conform legilor,
reglementărilor etc.si se invarte
prin vazduhul european ca
titirezul. Dar s-a vrut scandal.
De ce?

Rusiei tocmai i s-au
aplicat o nouă serie de sancţiuni
din partea comunităţii euroat-
lantice. Nu România, singură,
le-a instituit, dar şi ea trebuie să
le respecte. Atunci, de unde
supărarea Moscovei? Sau
poate că pricina e scutul 
de la Deveselu, instalat în 
baza Parteneriatului strategic
româno-american.Dar apărarea
antirachetă americană e o prob-
lema geopolitică, nu politică,
adică, în clar spus, una între
americani şi ruşi, nu între ruşi şi
români. Iar lideri de prim rang
de la Moscova au precizat ex-
plicit că nu au ce discuta cu
Bucureştiul despre Deveselu, ci
cu Washingtonul. Ştie cineva
dintre noi ce culoare are
covoraşul de la intrarea în
bază? Ori poate că supărarea
porneşte de la cele câteva ra-
chete Patriot pe care le va
cumpăra, cu bani grei, Româ-
nia. Dar vor schimba ele „echili-
brul” strategic în materie între
Rusia şi România?

Motive sau pretexte de
supărare sunt sau pot fi inven-
tate câte se vrea. De ce-ar fi
însă nevoie de aşa ceva?
Fiindcă, totuşi, cu toate
sancţiunile, cu toată încleştarea
strategică Rusia-NATO, majori-
tatea covârşitoare a statelor
vesteuropene dar şi unele ţări

din fosta Europa Răsăriteană
au relaţii normale, cuviincioase,
chiar de cooperare, cu
Moscova. De ce, atunci,
această ostilizare cronicizată,
cronică, a relaţiilor româno-
ruse? Din cauza a ceea ce se
cheamă acum Republica
Moldova? Dar România a de-
clarat că viitorul acestui stat
doar cetăţenii lui trebuie să-l
decidă. Şi atunci?

Cel mai lesne e să pui
totul pe seama ruşilor, ei şi doar
ei sunt de vină pentru totul. Dar
de ce cu germanii, francezii,
italienii, spaniolii, ungurii etc.
ruşii se înţeleg şi cu Bucureştiul
nu e chip de detensionare, con-
tacte, dialog, normalizare? În is-
torie, polonezii au avut
probleme cel puţin la fel de
dureroase ca noi cu ruşii, trage-
dia aviatică recentă de la Katyn
este de un dramatism greu de
imaginat, dar polonezii „sunt în
vorbă” cu Moscova, întreţin cu
ea relaţii bilaterale fireşti. Nu
neapărat bune, nu cele dorite,
dar relaţii fireşti, civilizate, aşa
cum se cuvine să existe între
state cu comportament normal
în concertul naţiunilor.

Cu nişte ani în urmă, un
cap isteţ de la Bucureşti a arun-
cat pe ventilatorul public o
vorba fără nicio noimă despre
relaţiile româno-ruse: pragma-
tism. În hăul dezolant al acestei
vorbe golite de sens, pe care au
preluat-o ca pe o mantra
providenţială alţi şi alţi isteţi
investiţi cu gestionarea relaţiilor
cu Rusia, se cuibăresc de ani şi
ani incompetenţa, iresponsabil-
itatea, inacţiunea, eschivele şi,
nu o dată, laşitatea factorilor
aşa-zişi de decizie care s-au tot
succedat de la putere de câteva
decenii la Bucureşti. Căci după
1989, România nu a mai avut o
politică faţă de Rusia. Rusia,
însă, are. Diferenţa poate costă
scump. “Suntem în NATO”, ni
se tot spune. Excelent, putem
răspunde, dar NATO, ca şi
Socrate, e muritor. (Plus că, în
Carta Atlantică, înainte de
faimosul art. 5 e ignoratul dar
decisivul art. 4, care hotărăşte
el, mai întâi, dacă un stat mem-
bru al Alianţei e sau nu în peri-
col, adică dacă trebuie salvat
sau lăsat în voia lui.) „Avem
Parteneriat strategic întărit cu
America”, ni se mai spune. Da,
însă mai ştim şi că statele au
mai întâi interese şi abia apoi
aliaţi.

Drept care, cu
Moscova trebuie (încercat de)
vorbit şi nu făcând haz scremut
de calea-ntoarsă a lui Rogozin.
Relaţiile noastre cu Rusia sunt
parcă mai puţin nostime pe fond
decât momentele vesele cu
comici vestiţi ai politicii ca Elţîn,
Jirinovski sau Rogozin.

●



Firea românilor 3

Martiri români din TransilvaniaMartiri români din Transilvania

Aurel I
Rogojan

AA d m i n i s t r a ţ i a
hortystă a săvârşit în terito-
riul ocupat în urma Dictatului
de la Viena, numai în primii
doi ani de administraţie,
peste 22.700 de atrocităţi,
din care 991 de omoruri indi-
viduale. De asemenea,
peste 140.00 de evrei, dintre
cei 160.000 deportaţi în
lagăre, au dispărut fără
urmă. Autorii, instigatorii şi
complicii la masacrele
săvârşite în 16 localităţi din
Ardealul de Nord au fost
condamnaţi în şedinţa
publică a Tribunalului
Poporului din Cluj, în 13 mar-
tie 1946 (Anexa 11). Sentinţa
Tribunalului Poporului de la
Cluj a fost confirmată de Tri-
bunalul Internaţional pentru
Crime de Război. În pofida
vinovăţiilor de necontestat
ale criminalului de război
Wass Albert (Adalbert),
conte de Czege şi Szente-
gyed (n. 1908, Răscruci,
judeţul Cluj – d. 17 februarie
1998, Astor, Florida, SUA),
istoriografia ungară îl
consideră un nobil, scriitor şi
poet – premiat de înalte
instituţii academice din Un-
garia. (Vezi Anexa nr. 12)
Deşi este documentat crimi-
nal de război de către
Muzeul Holocaustului, Wass
Albert are cel puţin trei statui
comemorative în România.
Una dintre statui este
„anonimizată” ca fiind a „Se-
cuiului Rătăcitor” („Vandor
Szekely”) şi a fost amplasată
în parcul memorial din cen-
trul municipiului Odorheiu
Secuiesc. Busturi ale crimi-
nalului de război Wass Albert
mai sunt amplasate în curtea
şcolii din Lunca Mureşului
(judeţul Mureş) şi în curtea
bisericii romano-catolice din
Reghin.

Oficialităţi din Un-
garia şi politicieni maghiari
din România oficiază
frecvent cultul lui Wass Al-
bert. Lideri marcanţi ai
U.D.M.R. şi ai celorlalte
formaţiuni maghiare sunt
activ implicaţi în promovarea
imaginii de „erou al naţiunii
ungare” a lui Wass Albert.
Editura „Mentor” din Târgu
Mureş (la care Markó Béla
deţine 45% din acţiuni – n.n.)
s-a judecat la Curtea
Supremă de Justiţie din Bu-
dapesta cu editura ungară
„Kráter”, pentru dreptul de a
edita scrierile şovine ale lui
Wass Albert. Editura „Men-
tor” a avut câştig de cauză şi
a putut cumpăra drepturile
de editare a unor „opere” în
care românii sunt
caracterizaţi, printre alte
formulări, drept „viermi” şi
„animale ţigăneşti”.

Senatorul Frunda
György a solicitat procuroru-

lui general de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie a
României, în 2002, anularea
sentinţei prin care Wass Al-
bert a fost condamnat în
1946 la moarte, în contuma-
cie, pentru crimele de război
comise în 1940. Protestele
comunităţilor româneşti îm-
potriva acţiunilor de reabil-
itare a criminalului de război
au rămas fără ecou. În faţa
unei astfel de sfidări nu ne
rămâne decât să înţelegem
că acei care-l reabilitează pe
criminalul Wass Albert sunt
de acord cu faptele pentru
care acesta a fost con-
damnat şi doresc să legit-
imeze etnogenocidul ungar
în România din toate tim-
purile. În timpul dominaţiei
asupra Transilvaniei – o
perioadă de patru ani, până
la eliberarea întregului terito-
riu al României – trăsăsturile
şi caracteristicile horthysmu-
lui s-au etalat la lumina zilei.

Programul pe care
fasciştii unguri aveau să-l
pună în aplicare în teritoriul
românesc cotropit a fost
făcut public printr-o directivă
de propagandă în acţiune
intitulată „Fără îndurare”,
editată din ordinul personal
al lui Horthy şi destinată jan-
darmilor şi formaţiunilor
paramilitare horthyste, din
care am reprodus un extras.
Cu obiectivitate se poate
aprecia că nici „Mein
Kampf”-ul lui Hitler nui
cuprinde, tipărite negru pe
alb, asemenea accese pato-
logice de ură. Autorităţile
horthyste au urmărit inocu-
larea acestui spirit pe scară
largă, fiind organizate
adunări publice pentru insti-
garea populaţiei maghiare
împotriva românilor: „Pe
aceşti valahi opincari trebuie
să-i extirpăm, să-i ucidem ca
pe duşmanii noştri. Preoţii
predică poporului iubirea,
dar aceasta este o momeală,
fiindcă Dumnezeu nu ajută
decât forţa brutp, iar această
forţă brută noi, cu toţii trebuie
s-o întrebuinţăm pentru a
ucide şi extermina pe aceşti
valahi. Religia, prin cele zece
porunci ale ei spune: nu
ucide, nu fura, nu dori femeia
altuia, pentru că acestea
sunt păcate. Acestea să fie
însă păcate? Nu sunt
păcate! Păcat va fi cu
adevărat dacă nu vom exter-
mina această bandă valahi
opincari. Vom organiza o
„Noapte a Sfântului Bar-
tolomeu” şi vom ucide şi
copiii în pântecele mamelor
lor.”

Un astfel de discurs
a fost rostit în localitatea
Şimleu Silvaniei de baronul
Aczél Ede, şeful
circumscripţiei regionale a
10-a Cluj a organizaţiei para-
militare horthyste a Tiranilor.

Propaganda şovină,
fidelă acelei directive crimi-

nale „Fără îndurare”, nu a
rămas la stadiul de simple
incitări, ci a devenit linie de
conduită practică. În acelaşi
spirit, a fost declanşat un
utiaş val de omoruri şi
măceluri, maltratări şi
schingiuiri, un lung şir de
cirme înspăimântătoare. Tru-
pele horthyste de ocupaţie,
împreună cu organizaţiile
naţionaliste paramilitare,
cum erau „Rongyos Gárda”
(„Garda zdrenţăroşilor),
alcătuită din ofiţeri unguri,
„Nemzetőrseg” („Garda
naţională”), „Tűzharcosok”
(„Luptătorii din liniile de foc”)
şi altele, au săvârşit asasi-
nate de o cruzime rar
cunoscută chiar şi în istoria
secolelor trecute. Este
semnificativă declaraţia unui
contemporan al eveni-
mentelor, maghiarul
Szenczei László, care scria:
„Soldăţimea pătrunsă până
în măduva oaselor de teroi-
ile fascise, odată ajunsă în
nordul Transilvaniei, a
săvârşit atrocităţi odioase
faţă de locuitorii neajutoraţi
ai satelor româneşti.”

Trupele horthyste au
pătruns în oraşul Zalău la o
săptămână după Dictatul de
la Viena – în ziua de 8 sep-
tembrie 1940, deschizând
focul orbeşte asurpa
populaţiei, iar cadavrele fe-
meilor au fost dezgolite şi
batjocorite. (Soţia agrono-
mului Gheorghe Prunea,
gravidă în luna a opta, a fost
legată de cozile a doi cai şi
târâtă 2 km până la mar-
ginea unei păduri, unde, cu
baionetele, i-au scos copilul
din pântec. Ambele cadavre
au fost îngropate numai pe
jumătate, spre a fi mâncate
de câini. Au fost ucişi
numeroşi localnici – în aba-
torul oraşului, în curtea liceu-
lui şi pe serpentinele
muntoase din apropiere.
Învăţătorul Ion Toma relata
îngrozit: „Munţii Meseşului
sunt plini de cadavre ale
românilor din Stâna,
Ciumărna, Unguraşi şi alte
sate”. Voind să-şi afirme cu
demnitate sentimentele pa-
triotice, unii lcoalnici purtau
la butonieră cocarda cu cele
trei culori ale steagului
României; horthystii i-au ucis
bătându-le cocardele cu
piroane în piept. Alţii au fost
legaţi de maşini şi târâţi zeci
de kilometri. În localitatea
românească Trăznea,
horthyştii au pătruns la 10
septembrie 1940. La intrarea
în comună, câţiva copii
români ieşiseră cu vitele la
păscut. Au fost împuşcaţi toţi
pe izlazul comunei. Apoi
horthyştii au invadat uliţele
satului; au dat foc caselor,
împuşcând pe oricine întâl-
neau. A ars întregul sat, vic-
timele zăceau pe străzi, prin
curţi şi grajduri, pe câmp.
Preotul creştin ortodox s-a

ascuns în casa parohială;
când preoteasa cu fiica sa
au sărit pe fereastră încer-
când să se salveze de flăcări
au fost împuşcate. În
masacrul de la Trăznea au
fost ucişi şi răniţi 263 de
români – copii, femei,
bărbaţi, tineri şi vârstnici. În
aceeaşi zi de 10 septembrie,
în comuna Ciumărna trupele
horthyste au executat un alt
grup de români. În comuna
Suma, 11 români au fost
omorâţi în chinuri, ciopârţiţi
cu baionetele, trupurile fiind
lăsate şase zile neîngropate,
pe marginile râului Bereteu.

În comun Ip, judeţul
Sălaj, a avut loc într-adevăr
o „noapte a Sfântului Bar-
tolomeu”, cum preconiza
baronul Aczél. La începutul
nopţii, plutoane de ostaşi un-
guri, însoţite de echipe ale
gărzii horthyste
(Nemzetőrség) au scos din
case şi i-au schingiuit pe toţi
românii care nu fugiseră; li s-
au zdrobit oasele, li s-au
smuls unghiile, după care au
fost împuşcaţi cu toţii, cu
focuri de armă şi de
mitralieră. Femeile au fost vi-
olate, copiii spintecaţi cu
baioneta. După măcel a
urmat jaful cadavrelor şi al
caselor; cadavrele au fost
cărate apoi cu căruţele,
amestecate cu răniţii care
mai respirau, şi aruncaţi cu
toţii într-o groapă comună de
35/25 mp, peste care s-a tur-
nat 400 kg var, acoperită
apoi cu pământ. Au căzut
victimă acestui masacru 165
de români, copii, bătrâni,
femei şi bărbaţi. Totalul celor
ucişi de trupele horthyste şi
formaţiunile paralmilitare fas-
ciste numai în luna septem-
brie 1940 şi numai pe
teritoriul unui singur judeţ,
Sălaj, se ridică la 481 de per-
soane, dintre care 460
români, 16 slovaci, 5 evrei.
Din numărul total al vic-
timelor 190 au fost copii, iar
179 – femei.

Statisticile vremii, ev-
ident incomplete, consem-
nau după numai primii doi
ani de stăpânire hortystă,
991 de români executaţi ofi-
cial fără nici un fel de
judecată, 6813 cazuri de
crime şi maltratări grave –
dintre care: în judeţele Bihor
– 1305; Ciuc – 412; Cluj –
1050; Maramureş – 133;
Mureş – 117; Năsăud – 166;
Odorhei – 57; Satu Mare –
691; Sălaj – 1236; Someş –
477; Trei Scaune 493. Docu-
mentele doveditoare au fost
prezentate de delegaţia
română de la Conferinţa de
pace din 1947 de la Paris.
Amploarea crimelor, dimen-
siunile atrocităţilor săvârşite
de autorităţile horthyste nu
vor putea fi niciodată cunos-
cute cu exactitate. Mai ales
că, încercând să şteargă pe
cât posibil urmele

masacrelor, autorităţile hor-
thyste au emis ordine spe-
ciale, draconice, de
confiscare şi distrugere
imediată a oricăror alte
dovezi.

O crimă se poate
comite nu numai cu puşca,
mitraliera sau baioneta.
Asasinatelor sălbatice,
horthyştii le-au adăugat şi
crime în alte forme, cu
acelaşi scop: lichidarea
populaţei româneşti din
Transilvania. O parte
integrantă a acestui genocid
l-au constituit expulzările,
dislocarea colectivă şi
individuală.

Cine avea deschis
aparatul de radio în seara
zilei de 24 noiembrie 1940 a
putut auzi, în emisiunea de
la orele 20,15, a postului de
radio Budapesta, lectura
unui comunicat oficial:
numărul românilor expulzaţi.
Comunicatul horthyst in-
forma despre expulzările din
partea nord-estică a Transil-
vaniei în perioada 5 septem-
brie – 14 noiembrie,
înştiinţând că în acest inter-
val au fost expulzaţi din
jueţeul Cluj 329 persoane,
Someş – 92, Ciuc – 467,
Sălaj – 3.513, Bihor – 653,
Maramureş – 1.120, Năsăud
– 1.332, Satu Mare – 1.200,
Mureş – 1178 etc. Între cei
expulzaţi, în afarăî de romîni,
se aflau chiar şi maghiari
căsătoriţi cu românce sau
femei maghiare căsătorite cu
români. Totalul expulzaţilor
numai în prioada noiembrie
1940 – 1 decembrie 1943 se
ridică la 218.927 persoane.
Acestora li se audaugă însă
şi refugiaţii care, terorizaţi, n-
au mai trecut pe la controlul
şi fişierul central – circa
60.000 – 70.000 de oameni
– astfel că numărul total se
ricică la 280.000 – 290.000.

Tragedia trăită de
populaţia romînească
expulzată de horthyşti este
relatată de scriitorul de limbă
maghiară Méliusz József:
„Înghesuiţi în vagoane de
marfă, ticsiţi unul peste altul
în modul cel mai barbar,
înfometaţi, cu buzele crăpate
de sete, bolnavi de febră au
trecut graniţa la Arad. Când
jandarmul s-a prezentat să-i
ridice şi-au părăsit în pripă,
de la o oră la alta, casele,
vitele de jug, pământurile,
uneltele”. Copiind cu zel
modelul hitlerist, horthyştii au
introdus pe scară largă sis-
temul lagărelor de de con-
centrare pentru români,
evrei, cehi şi slovaci, precum
şi maghiari cu vederi democ-
ratice. Numai în perioada
lunii septembrie 1940 totalul
celor arestaţi şi internaţi s-a
ridicat la 13.359.

●
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La ce servește sindromul supremației?La ce servește sindromul supremației?

Galina
Martea

AAvând la bază poziția
dominanță cu întreaga com-
plexitate de autoritate și put-
ere, supremația este o formă
de manifestare prin care omul
se identifică prin atitudine
imperativă și anume: de a
deține stăpânire pe un anumit
număr de persoane sau/și pe
un întreg public social. Astfel,
când este vorba de o întreagă
comunitate socială, atunci
componentele fenomenului de
supremație devin extrem de
vizibile și, nemijlocit, cu efecte
nespus de umilitoare pentru
mase, iar cârmuitorul sindro-
mului de putere este omul sau
oamenii care dețin fotoliul în
administrarea societății re-
spective.

Deci, prin fenomenul
supremației se definește com-
portamentul unei persoane, se
definește comportamentul unui
conducător de orice treaptă
ierarhică din structura domeni-
ilor de activitate publică și
privată, și, respectiv, se
definește comportamentul unui
conducător de țară sau a celor
persoane care fac parte din
clasa dominantă a unei
societăți. Astfel, prin întreaga
complexitate a fenomenelor ce
identifică înțelesul cuvantului
„supremație” se vizualizează,
nemijlocit, imaginea în dez-
voltare a unei persoane, a unei
societati, a unei țări unde, în
consecință, se reliefează
modul de viață și cultură ale
acestora. Pentru a pune în
lumină imaginea reală de dez-
voltare a unei țări, în mod
aparte a unei țări slab dez-
voltate, atunci, cu suguranță,
în acest tablou va apărea în
evidență   fenomenul sindro-
mului de „supremație”, aspect
care se răsfrânge destul de
distrugător în dezvoltarea
comunității sociale, cât și în
dezvoltarea individului. În
acest caz vor fi vizibile, în mod
cert, care sunt cauzele ce
frânează evoluția unei aseme-
nea țări, respectiv, vor fi vizibile
componentele precum: cine
sunt deținătorii funcțiilor din ad-
ministrarea statală și care este
conduita morală ale acestora.
Între aceste ipostaze, desigur,
se vor regăsi conducătorii sau
mai bine zis clasa dominantă a
unei tări slab dezvoltate, care
este mereu în recesiune. Re-
spectiv, o asemenea societate
având în capul puterii indivizi
cu un ansamblu de însușiri psi-
hice-morale care prin compor-
tamentul lor definesc continuu
fenomenul supremației prin
orice acțiune realizată (în cele
din urmă, fiind prezente intere-
sele personale egoiste ce se
vor mai presus decât cele
colective), atunci și comuni-
tatea în cauză va fi mereu în
impas prin procesele involuției
și degradării sociale. Este
cazul de remarcat, conform
realității existente o țară devine
tot mai săracă și mai
degradantă doar din motivul că
este administrată de oameni
dornici de putere care, în rezul-

tat, produc numai fenomenul
supremației și nu bunăstare
concetățenilor săi. Asemenea
cadre de conducere ce fac
parte din clasa dominantă a
unei societății slab dezvoltate
sunt indivizi cu o purtare
sfidătoare și cu o atitudine de
dispreț față de cei din jur, în
consecință, tot ei provocând
dificultăți în dezvoltarea pro-
priei țări. Aceste descrieri, mai
mult sau mai puțin, ar fi foarte
caracteristice Basarabiei, țara
unde oamenii puterii, clasa
dominantă a societății este
„fermecată” de sindromul
supremației sau mai bine zis,
oamenii puterii sunt înfrățiți cu
atitudinea extrem de exagerată
a aroganței, mândrie de sine
și, în același timp, de dispreț
față de cei din subordine -
poporul. Astfel, omul puterii din
societatea basarabeană deține
poziția dominantă, însă, con-
comitent, credem noi, și-a pier-
dut terenul aproape în fața
tuturor locuitorilor, aceștea ne-
maiavând încredere în clasa
de guvernare și politică. Neîn-
crederea poporului în clasa
politică și de guvernare se
manifestă prin faptul că
aceasta nu mai este capabilă
de a conduce o țară pe principii
umane și civilizate, dar este
capabilă numai pentru a
degrada și stagna întreaga
viață socială care deja a atins
apogeul. Este o situație cu totul
ieșită de sub control și total-
mente critică pentru popor și
societate, însă clasa de gu-
vernare și politică continuă să
dețină supremația prin putere
și depravare, nefiind capabilă
să vadă sau să înțeleagă
câtuși de puțin gravitatea lu-
crurilor din lumea
înconjurătoare. Aici, credem,
se potrivește proverbul: „casa
arde, dar baba se peaptănă”.
Deci, conform realității exis-
tente și proceselor istorice ce
au loc în cadrul țării, principala
grijă a guvernanților
basarabeni este doar satisfac-
erea chestiunilor personale și
nu satisfacerea intereselor
publice. Astfel, fenomenul
supremației din partea clasei
dominante își pune amprente
clare doar pe dezvoltarea
sărăciei/degradării și ruinării
sociale, rezultat că nimic nu se
face în interesul omului din
subordine.

Deci, este cazul să ne
întrebăm: la se servește și
până unde se ajunge atunci
când în cadrul unei societăți
există sindromul supremației
din partea clasei dominante?
Bineînțeles, orice formă de
putere poate fi interpretată prin
diverse metode, însă când
este vorba de supremație
exagerată atunci semnificația
acestor lucruri își schimbă
traiectoria. Așadar, prin rezul-
tatele dezvoltării culturale, eco-
nomice și sociale în anii de
independență a Republicii
Moldova s-au marcat o
întreagă varietate de aspecte
care, nu în ultimul rând, au
scos în evidență și capacitatea
clasei politice și de guvernare
în administrarea țării. Este clar,
o bună parte a acestor aspecte
țin de mentalitatea factorului

uman care a fost educat în pe-
rioada comunistă, dar, mai
ales, a celor persoane care
continuă să dețină funcții de
conducere în administrarea
țării și după anii 1991. Fiind
caracteristică conduita unui
conducător de tip comunist,
atunci modelarea unui aseme-
nea comportament nu poate fi
efectuată într-o zi/lună/an-ani,
cu atât mai mult când acest
lucru individul nu-l dorește. Ast-
fel, procesele evolutive în dez-
voltarea statului moldovenesc
s-au dovedit a fi nereușite
până în ziua de azi, deoarece
clasa dominantă, cu
drepturi/imunitate și împuterni-
ciri statale, a realizat tot ceea
ce a dorit, în mod prioritar, mai
mult soluționarea problemelor
în scopuri personale. Spre ex-
emplu, după anii 1991, așa
zisa „privatizare a bunurilor
publice” sau transformarea în-
treprinderilor comerciale/indus-
triale și a instituțiilor din
sectorul de stat cu cel privat, în
cele din urmă, s-a dovedit a fi
din nou în mâinile
guvernanților, unii fiind încă din
nomenclatura comunistă, alții
din noua generație care, la fel,
au învățat aceeași metodă de
gândire  în acțiuni. În rezultat,
toată bogăția țării a fost
împărțită între ei, iar poporul s-
a ales doar cu o situație
materială și socială plină de
mizerie și nevoi. Nemijlocit, cu
încrederea deplină în drepturi
în calitate de guvernanți și
reprezentanți ai claselor
politice, s-a instituit în stat așa
zisa „oligarhie” - o formă de
conducere în care puterea
politică și economică este
deținută de un număr restrâns
de persoane, în ultimii 10 ani
situația devenind tot mai
critică. Astfel, statul moldove-
nesc este foarte departe de a
fi democratic, iar forma de or-
ganizare și existență a
societății nu face parte nici în
de aproape din principiul
„deținerii puterii de către
popor”. Poporul este prezent
doat o dată la patru ani, atunci
când trebuie să susțină elec-
toratul, în rest masele nu
reprezintă niciun interes pentru
clasa dominantă. Situația
politică, economică, socială din
Basarabia actuală este nespus
de critică, iar îmbunătățirea
condițiilor de viață și de trai ai
populației sunt încă o realitate
numai de vis. Dacă să ne
concentrăm atenția asupra
faptului care ar fi soluția reală
în salvarea situației existente,
atunci unicul procedeu prin
care s-ar putea stopa cât de
cât degradarea socială ar fi
eliminarea sau, cel puțin, re-
ducerea parțială a „corupției”,
fenomen nespus de periculos
care s-a declanșat în proporții
înspăimântătoare pe întreg ter-
itoriul țării, dar mai ales la nivel
de stat. În acest sens, secre-
tarului general al Consiliului
Europei, Thorbjorn Jagland,
fost prim-ministru al Norvegiei.
într-un articol publicat în The
New York Times, afirmă că
„Republica Moldova este un
stat pe marginea prăpastiei,
capturat de oligarhi, şi riscă să
devină următoarea criză de se-

curitate a Europei… Republica
Moldova - o ţară mică, de doar
3,5 milioane de oameni – riscă
să devină următoarea criză de
securitate a Europei, cu
potenţiale consecinţe dincolo
de frontierele sale. Fostă
republică sovietică dintre
România şi Ucraina, RM se
află la intersecţia dintre Estul şi
Vestul Europei. De la de-
clararea independenţei, în
1991, puterea a oscilat între
partidul comuniştilor,… şi par-
tidele proeuropene,… În 2009,
proeuropenii au venit la putere
şi au înregistrat unele progrese
în acest sens. Cu toate aces-
tea, astăzi situaţia este mult
mai puţin optimistă. În ultimii
şase ani, s-a făcut foarte puţin
pentru dezvoltarea economiei
ţării şi instituţiilor statului.
Corupţia rămâne endemică şi
statul încă se află în mâinile oli-
garhilor, în timp ce veniturile
mici au determinat sute de mii
de moldoveni să plece peste
hotare în căutarea unei vieţi
mai bune…”. (Jurnal.md, „Sec-
retarul general al CoE, despre
Republica Moldova, în New
York Times: „Acest stat cap-
turat de oligarhi trebuie să fie
întors cetăţenilor”, 11.08.2015).
Deci, imaginea țării în plan
internațional nu numai că este
dărâmată, dar, totodată,
aceasta este un pericol și pen-
tru securitatea în zonă, o criză
de securitate a Europei, așa
cum se pronunță secretarul
general al Consiliului Europei,
Thorbjorn Jagland).

Ținând cont de faptul
că situația din Basarabia este
mereu în decădere, ba chiar
până la valori    catastrofale de
existență, nu știm dacă prin
crearea unor noi mecanisme
de îmbunătățire a metodelor
de guvernare ar putea fi un
colac de salvare. Cu
precădere, esențial ar fi lichi-
darea integrală a fenomenului
de supremație din partea cla-
sei dominante asupra poporu-
lui, fenomen social nespus de
distrugător care ar trebui să
devină inferior în fața tuturor
proceselor de administrare
statală și existență socială, și,
nu în ultimul rând, să devină un
proces de schimbare radicală
a mentalității acestora. Efectiv,
ar fi foarte greu de realizat
acest lucru în condițiile când
țara este condusă și împânzită
de oameni corupți. Ar fi foarte
greu de realizat o schimbare și
din motivul că țara este în
pragul unei sărăcii și degradări
absolute, iar cea mai mare
parte a capitalului financiar se
regăsește în mâinile unor dem-
nitari; poporul este foarte
dezbinat atât pe criterii etnice,
cât și pe aspecte politice care,
în rezultat, nu este un scop
concret de a consolida soci-
etatea; dar, cel mai grav, este
că puterea în stat este
exercitată de un grup restrâns
de reprezentanți care dețin
monopolul financiar solid și,
astfel, pot exercita dominația
politică-economică; iar,
corupția este un aspect care
dărâmă orice domeniu de ac-
tivitate socială-umană și orice
speranță de a construi un stat
de drept. Astfel, în toți anii de

independență, 1991 – prezent,
clasa politică și de guvernare
din Basarabia a devastat/furat
țara fiecare cum a putut,
lăsând poporul să existe în
condiții de sclavie. La ziua de
azi, R.Moldova este
considerată una dintre cele
mai corupte țări din Europa și
chiar din lume. Conform rapor-
tului anual al Departamentului
de Stat al SUA privind re-
spectarea drepturilor omului la
nivel mondial în 2015,
referințele la R.Moldova
denotă o degradare fără prece-
dent a situației în domeniul
combaterii corupției. Potrivit ra-
portului se menționează:
„răspândirea corupţiei continuă
să fie cea mai gravă problemă
în Republica Moldova în ceea
ce priveşte drepturile omului”.
Cât privește drepturile omului
din Moldova, atunci ele sunt
neglijate permanent, acest
lucru fiind prezent, în mod pri-
oritar, prin faptul că populația
acestei țări nu are dreptul civil
la o viață decentă (fiind
considerată cea mai săracă
țară din Europa, ziarul Dagens
Nyheter din Suedia, dar, fiind și
aproape cea mai săracă din
lume). Cât despre alte aspecte
ce reglementează drepturile
omului într-o societate, atunci
societatea basarabeană este
arhiplină de inechități sociale
în toate sectoarele de
existență umană și, astfel, nu
este cazul de enumerat care
sunt problemele principale în
acest sens. Dar, cel mai grav
este că poporul basarabean
este prea răbdător și se
împacă foarte ușor cu orice
umilință și fărădelege comisă
de omul puterii. În așa mod, s-
a ajuns la o situație fără prece-
dent în evoluția unei țări, cu o
degradare și sărăcie
halucinantă a societății, rezul-
tat că sistemul de guvernare se
bazează în toate pe fenomenul
supremației, putere de stat în
care o persoană sau mai multe
persoane este învestită cu au-
toritate nelimitată/exagerată în
a comite diverse acte de
încălcare a ordinii legale/pub-
lice. Deci, în așa mod, o soci-
etate nu va avea niciodată
progrese în dezvoltare, atâta
timp cât în capul puterii se vor
regăsi oameni fără bunul simț.
Astfel, situația socială din
Basarabia reprezintă o dificul-
tate nespus de complexă,
deoarece clasa politică și de
guvernare există doar pentru
interese proprii, cu unicul scop
de a deține supremație asupra
maselor.

Actualmente, Basara-
bia se află într-o stare primitivă
de existență, de dezordine și
beznă confuză unde poporul
nu deslușește imaginea reală
prin care se regăsește. S-a in-
staurat o situație de tăcere
unde cetățeanul nu numai că
nu are curajul de a-și exprima
doleanțele, dar îi sunt încălcate
și drepturile fundamentale de a
fi informat corect de către
presa și puterea națională. 

●
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Estetica urâtului non-monumentalEstetica urâtului non-monumental

Cezar Adonis
Mihalache

CCe simplu a fost să
ni se mai demonteze un
reper! Au apărut din neant
niște dobitoci, au spus ei cât
de urât și neinspirat ar fi, de
fapt, monumentul „Marii
Uniri”, apoi a venit ea și a
decis, nu doar în numele
bucureștenilor, ci a unei
Națiuni, că nu avem nevoie
„de această lucrare”. O
operă monumentală, în
primul rând, prin simbolis-
tica lucrării, nu prin cuprin-
sul ei ca piatră. Nu este,
așadar, momentul pentru
acest monument așa că va
trebui să așteptăm alt prilej!
Următoarea mare cele-
brare. Peste cinzeci, o sută
de ani… Ce mai contează?!

Or, în ritmul acesta
de Centenar în
degringoladă diktată,
curând o să mai apară niște
nevertebrate politice și gu-
vernamentale și o să ne
spună, poate cu mai puțin
ruj pe buzele strepezite, că
nu e momentul nici pentru
Centenar! Nu în amploarea
lui! Că românii oricum se
ceartă pe estetica frumosu-
lui și mai bine îi lăsăm cu
urâtul guvernamental să-și
ducă soarta de adormiți ai

somnului rațiunii.
Dar cine este ea să

decidă că nu mai avem
nevoie de monumentul Marii
Unirii? Cine este ea să pună
această apostilă peste o
țară, în numele și pe jocul
făcut de detractori și ale lor
retardate cozi de topor, pen-
tru a lăsa în istorie mesajul-
„dovadă” al marii dezbinării
a românilor în prag de Cen-
tenar?

Firește, la scara
mandatului ei de Primar
General, Gabi Firea rămâne
o oarecare. Căci mai mult
nu găsești dacă o scobești
pe din lături în coconul ei
politic și mediatic. Iar la
scara măreției pe care o
visează, de care se agață
cu unghiile încarnate într-o
imaginea a perfecțiunii, va fi

un mare nimic. Un rest, o
firimitură uscată pe o buză
înveninată.

Deși nu reprezintă
nimic pentru această țară,
ea vorbește în numele nos-
tru! Dar cine i-a spus că
românii nu mai vor un mon-
ument al Marii Unirii? Cine i-
a spus că diversele etichete,
de la nereușit la kitsch,
aruncate asupra machetei
monumentului, sunt similare

cu refuzul românilor de a-și
celebra Centenarul în Capi-
tala lor printr-un simbol
grandios? Sau, de fapt, de-
cizia era luată cu mult
înainte ca însuși sculptorul
să afle „de la popor” cât de
nedorită este lucrarea lui?!

Primarului, zisului
„primar general”, ar trebui
ca numele să-i fie luat în

derâdere un veac de acum
înainte de către generațiile
ce vor urma. Pentru că a
reușit să-și dovedească
micimea.

Când a avut un in-
teres personal, când în joc
era imaginea ei de inspira-
toare a necesității unui
„logo” pentru București, s-a
luptat ca o vrâncioaică! Și
nu s-a strivit bine de fundul
prăpastiei primul eșec al
plagiatorului de logo al Cap-
italei, că a și venit ea să în-
drepte greșeala. Nu a
anulat concursul, nu a decis
nici amânarea presupusei
necesității a unui logo pen-
tru București, nu a decis că
„nu este încă momentul”
pentru o scrijelătură pe care
și un puștan decorator în
graffiti ar fi realizat-o mai
bine. (De fapt, dacă ar fi
bătut cotloanele orașului pe
care se laudă că-l
cârmuiește, ar fi găsit zeci
de desene graffiti cu mult
mai inspirate!). Atunci nu a
decis amânarea momentu-
lui. Căci era poate clipa de
glorie a unei afaceri, e drept,
chiar de moment.

Acum însă, Gabriela
Firea strivește dreptul
românilor de a-și onora
înaintașii! Și nici nu se pune
problema dacă ar fi trebuit
să organizeze un referen-

dum local pentru a vedea
dacă bucureștenii mai vor
ori nu acest monument.
Pentru că în clipa în care
vorbim de Istorie, de sim-
bolurile pe care le lăsăm în
urma noastră, despre
omagierea Eroilor Neamu-
lui, drepturile noastre de a
decide despre ceva în fața
căruia suntem oricum mult
prea mici, prin faptele, prin
contribuțiile noastre, se pre-
scriu aidoma literei
Constituției. Căci sunt lu-
cruri care nu se supun
opiniei colective, „revizuirii”,
referendumului! Nu se
supun dezbaterii mai ales
de către o generație care
oricum nu a făcut nimic pen-
tru a avea acest „drept”
măcar la nivel imaginativ.

Să-ți fie rușine,
Gabriela Firea! Am putea
să-ți zicem de blestem de
vrâncioaică, să se facă
scrum numele și cenușă
renumele, literă cu literă, la
picioarele unei Istorii pe
care nu vrei să o onorezi.
Căci, oricare ți-ar fi
(răs)plata de acum, peste
vremuri, tot despre arginții
trădării vor vorbi cei ce ne
vor urma. Și tot în neamul
lui barabbas vei atârna în
paginile istoriei.

●
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Ionuț
Țene

AAm citit cu interes
un editorial scris deunăzi de
Andrei Pleșu în Adevărul.
Articolul despre educație
pare un pamflet, o
interogație sau o mărturisire
de credință? Greu de spus
pentru că printre rânduri se
citește o ușoară auto-ironie.
Editorialul se cheamă
peremptoriu: Vom învinge!
Pare un manifest progresit
în maniera determinismului
binecunoscut. 

Articolul duce cu
gândul la o continuare a
„Manifestului partidului co-
munist” al lui Karl Marx sau
la critica dură din „Ce-i de
făcut!” a lui V. I. Lenin. 

Istoria ce reiese din
articol pare o teleologie de
tip milenarist comunist. Ori
Pleșu e chiar în subsidiar 
un dept al „dictatu-
rii” comunității împotriva
individualității, ori doar un
instrument de propagandă a
noii revoluții canonice ce se
impune pe plan global?

Istoria propusă e un
determinism cu final utopic.
Victoria ideologiei care
ucide spiritul liber și filoso-
farea pare fără tăgadă: „Dar
vom avea, pînă la urmă,
cîştig de cauză. Pentru că

umanitatea e în marş spre o
versiune îmbunătăţită a ei
înseşi. Egalitatea va învinge
diferenţele! Comunitatea va
învinge identităţile! Cei care
încă nu par să aibă dreptate
vor avea! Şi cei care
păreau, pînă mai ieri, 
să aibă o dreptate
subînţeleasă, o vor pierde”.

Am recitit cu atenție
textul lui Pleșu ce pare de-
cupat cu minuțiozitate și
malițiozitate auto-ironică din
gândirea lui Marx și Engels.
Aceste rânduri sunt ușor de-
sprinse din contextul arti-
colului, mai degrabă pare
un mesaj subliminal cu
tente ironice, o definiție de
credință. 

Evident pare că
asistăm la un îndemn pen-
tru victoria comunității îm-
potriva individualității, în cel
mai pur stil comunizant. Co-
munitatea are un ascendent
față de individualitate 
și singularitate în filoso-
fia marxistă. Uciderea
individualității ca expresie a

libertății este peremptorie în
comunism, când colectivi-
tatea abstractă trebuie să
elimine omul ca singulari-
tate, originalitate și legătură
între cer și pământ. Colec-
tivismul vrea să rupă
rădăcinile individualismului.
„Comunitatea va învinge
identitățile” e manifestul
marxismului, adică nive-

larea omului într-o umani-
tate abstractă și tiranică
transglobală, total sufocantă
pentru spirit. 

Tocmai identitățile
construiesc democrația și
asigură libertatea, tirania
colectivității înăbușă spiritul
liber și diversitatea. Forma
zdrobește substanța, iar

esența se pierde. 
Adepții diversității

care comunizează perfid so-
cietatea într-o masă amorfă
aglutinantă în numele 
unei pseudo-toleranțe
transformă de fapt lumea
într-un 1984 real. Mersul im-
placabil al istoriei este o
paradigmă deterministă.

Dictatura omnitudinii

e acel zid de care se
plângea Gogol, Cehov sau
Dostoievski în care person-
ajele libere își sparg capul.
Tirania sensului comun
omoară spiritul și sufletul,
iar individualitatea e dusă la
un numitor comun colectiv
futil, fără identitate și sens. 

Să ne ferească
Dumnezeu de tirania
direcției comune, a
mediocrității și omnitudinii
pentru că vom redevini niște
personaje din romanele lui
Gogol sau Dostoievski, „su-
flete moarte” în fața unui zid
al minciunii totalitare și su-
focante care ucide inițiativa
în numele unei toleranțe
prost înțelese și aplicate.
Ieșirea din canon, ideologie
și trezitul din patul lui Pro-
cust este cu adevărat misi-
unea generației noastre. Iar
ironiile subtile ale lui Andrei
Pleșu în elogiarea
colectivității în defavoarea
individualității și identității,
nu pot fi decât petarde care
împrășite ceața pentru ca
tinerii să nu mai vadă
adevărata cale de urmat
printre spinii unui rafinament
post-marxist?
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