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„Vin vremuri roşii de răscoală,

Cuţit să-mi vâre-n palma

goală...”

- Nichita Stănescu
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Budapesta via Catalania… Budapesta via Catalania… 
Cât mai răbdăm?Cât mai răbdăm?

Cezar Adonis
Mihalache

NNu faptul că un lider
secesionist al Cataloniei a
venit la Cluj-Napoca să (ne)
vorbească despre autonomia
Transilvaniei reprezintă cea
mai mare ofensă, ci lipsa de
reacție a autorităților române.
Pentru că imaginea creată de
indiferența Statului Român
față de declarațiile secesion-
iste ale liderului catalan,
nesancționarea imediată a
acestora printr-o poziție
fermă, va conta foarte mult
pentru încrederea Europei în
posibilitățile noastre de
acțiune la momentul preluării

președinției Consiliului Uniu-
nii Europene.

Și avem în față două
momente de dovedire a co-
eziuni… Unitatea Națională,
prin „Anul Centenarului”, și
Unitatea Europeană, prin pre-
luarea președinției de la 1
ianuarie 2019 a unei structuri
bazate pe unitate. Or, ce
semnal dăm noi permițând
astfel de manifestări? Nu ne
ajungeau revizioniștii de la
Budapesta? Acum le facem
culoar prin Transilvania și
celor catalani?

În pregătirea marelui
moment european al
României, nu cel al Cente-
narului, pentru că este tot mai
clar că guvernații nu vor reuși
să aducă nici măcar la un
nivel național pregnant
memorialul de recunoștință
dedicat Unirii de la 1918, ce
să mai vorbim despre o ex-
plozie de mesaje și acțiuni 
la nivel european?!, așadar 
în pregătirea preluării
președinției UE, lecțiile
guvernanților se referă doar
la bifarea unei foi de parcurs
cu teme pe placul Europei
(poate nu se mai uită la ceea
ce nu facem, nu?!), precum
„combaterea rasismului și 
a anti-semitismului”… Nimic
însă despre felul de pregătire
pentru gestionarea unor noi
posibile situații de criză în

UE, inclusiv a forțări unor en-
clave secesioniste.

Cum va fi pregătită
România să gestioneze alte
tentative catalane, cât de „po-
litically correct” va reuși să se
dovedească în abordare unor
astfel de teme, și, mai ales,
până unde va merge tipicul
românesc de a privi în altă
parte când la picioarele țării,
de acum și ale Europei pen-
tru șase luni, se aprind focuri
provocatoare? Sau abor-
darea guvernanților vizează
faptul că oricum șase luni trec
repede, iar noi, maeștri în a
tergiversa rezolvări necesare
și un sfert de secol, ne vom
„descurca” și de această
dată?…

Evident, liderul cata-
lan nu a venit întâmplător în
România… Putea să meargă
direct la Budapesta, dar Un-
garia știe să manevreze 
politica europeană într-o du-
plicitate în care să nu fie
acuzată că a pus paie pe foc.
În Transilvania însă, orice
este posibil, orice derapaje
sunt permise, și chiar dacă
jocurile se fac de la Bu-
dapesta, eventuala vinovăție
a deschiderii unei cutii a Pan-
dorei va cădea, firesc, în
sarcina Bucureștilor…

Câtă credibilitate și
drept de reacție va avea
Statul Român în 2019, când
se va prezenta la exercițiul de
șase luni de dovedire a
maturității diplomatice, având
în spate doar un bogat mem-
oriu al permisivității acțiunilor
revizionist-iredentiste și, iată,
și un sprijin, prin lipsa de
reacție, pentru secesionismul
la nivel european?

Și mai terifiantă este
însă lipsa de vigilență a
societății civile… Pentru că
semnalul de alarmă despre
prezența unui lider secesion-
ist al Catalaniei la Cluj-
Napoca nu a venit dinspre
ONG-uri ori media, țara fiind
ocupată cu „dinții” plugului fis-
cal la care ascuțeau
guvernanții, aruncându-ne în
ochi tocmai acele scântei

care să ne orbească în fața
mizeriilor petrecute și as-
cunse în inima țării, a venit
dară dinspre fostul premier A.
Năstase.

Într-o ironie a sorții,
am putea spune, sau poate
că misterul glonțului deviat a
născut tocmai o stare de
„mea culpa” din partea
aceluia care a cimentat
fundația de nesimțire a
maghiarimii politice într-un
rău care astăzi își întinde
umoarea verzuie și peste eu-
ropenismul nostru?… Mai
lipsea doar Traian Băsescu,
să vocifereze și el, eventual
din fața unui poster în care se
pupa pe gura zaharisită a
kurtos-kolacsului cu Marko
Bela și Laszlo Tockes, pentru
a avea în față imaginea
ipocriziei. Sigur, Traian
Băsescu nu are nevoie (nu
încă!) de asemenea „extrem-
isme” pentru a se băga în
seamă! Celălalt personaj,
însă, vecinul de scară de
altădată, și, din nefericire,
niciodată și de celulă, are
nevoie de lucruri mult mai
acide pentru a conta măcar o
miime de băgare în seamă în
fața românilor.

Dar faptul că Adrian
Năstase a atras atenția
asupra a ceea ce se petrecea
la Cluj-Napoca în timp ce
românii întorceau pe toate
fețele diferența aritmetică din-
tre doi și trei lei, nu îi
anulează vinovăția, pentru
care nu a plătit, și nu ar putea
plăti nici într-o viață nici de ar
sta numai la pușcărie, pentru
trădările pe care le-a 
făcut, permițând maghiarimii
politice să ajungă la nivelul de
implicare de astăzi.

Ce puteau face
autoritățile în cazul concret al
promovării secesionismului
de la Cluj-Napoca? De-
clararea ca „persona non-
grata” a personajului, și, prin
extensie, preventiv, a tuturor
liderilor catalani, delimitarea
de organizatorii „simpozionu-
lui” și, mai ales, cercetarea
penală a formațiunii folosite
de UDMR pentru a ațâța jarul
din care vrea să scornească
nu doar „focuri de veghe
secuiești”, întinse peste linia
fostului Partium, ci focare se-
cesioniste prin întreaga
Europă.

●

Oare chiar sunt slujitorii altarelorOare chiar sunt slujitorii altarelor
(preoţii) vinovaţi pentru orice?!…(preoţii) vinovaţi pentru orice?!…

Stelian
Gomboș

AAsistăm, în ultima
perioadă, la o campanie
fulminantă împotriva Bisericii,
a slujitorilor ei, împotriva Patri-
arhului, a ierarhilor, a mon-
ahilor şi a preoţilor Ei!…

Sunt de-a dreptul uluit
de virulenţa cu care este
atacată, pe toate fronturile,
instituţia Bisericii, în orice con-
text şi orice împrejurare,
(de)sigur în special, Biserica
Ortodoxă Română!…

Că sunt de vină că nu
sunt, că s-a întâmplat ceva,
din cauza lor sau nu, că au
săvârşit ceva, cu premeditare,
în mod intenţionat sau nu, clar
şi limpede, adjudecat: ei sunt
de vină! Mai ales preoţii, ei
sunt autorii, morali, ai tuturor
relelor săvârşite, cu voie sau
fără de voie, cu ştiinţă sau
fără, în Biserică! Ce mai, sunt
nişte adevăraţi inculpaţi şi, de-
a dreptul, infractori!…

Că, de, despre
vinovaţi fără vină nici nu mai
încape vorba!…

Preoţii altarelor noas-
tre, oarecând o categorie
profesională şi socială ce se
bucura de un anumit respect
în societatea românească, au
ajuns, astăzi, să fie arătaţi,
pentru orice, oriunde şi
oricând, cu degetul!…

Nu mai contează
deloc lucrurile bune pe 
care le împlinesc, sfintele 
slujbe pe care le  
săvârşesc, misiunea, aposto-
latul, propovăduirea şi fi-
lantropia şi activitatea pe care
o realizează, cu timp şi fără
timp!…

Gata, nu mai ţinem
cont de nimeni şi de nimic!…

Nu mai ţinem seamă
nici de faptul că putem foarte
uşor afecta/altera imaginea,
viaţa şi slujirea preotului, care
este şi el, om, cu probleme, cu
lipsuri şi greutăţi, cu familie şi
copii, cu bune şi cu rele, cu
bucurii şi cu necazuri, nuuu!…

Nu ne mai
interesează nimic din toate
acestea!… Dăm în el cât ne
ţin puterile!…

La ce bun să mă in-
tereseze dacă unul ca acesta
suferă, pe (ne)drept sau nu,
ce să mai zic de familia lui! Pe
cine mai interesează acest as-
pect ori detaliu, că doar noi
suntem îngerii luminii, ai
dreptăţii şi echităţii sociale,
înţelegeţi?!…

Ce să mai, la deal la
vale – noi vom restabili toată
ordinea, socială, materială,

culturală, naţională poate
chiar cosmică, şi, îndeosebi,
de ce nu, pe cea religioasă şi
spirituală, cum n-a mai fost de
când lumea şi pământul!… Ce
să mai! Veţi vedea
dumneavoastră, ce şi cum!…

Aşa că, vă rugăm fru-
mos să nu jucaţi cu noi, ăştia,
luminaţii şi purificaţii, sau pu-
rificatorii!…

Nu mai stăm, prea
mult, ori chiar deloc, 
să verificăm, să ne
elucidăm/edificăm, nu, nici
vorbă, că doar noi trăim într-o
societate, absolută corectă,
onestă şi cinstită, nu 
vedeţi, în care domină 
numai dreptatea, onestitatea,
corectitudinea, echidistanţa,
altruismul şi percepţia, abso-
lut corectă, adevărată şi
obiectivă a tuturor lucrurilor!
Nu-i aşa?! În care ne
amestecăm unii în treburile al-
tora cu motivul şi scopul, sin-
cer, de a le îndrepta şi
corecta, căci până să inter-
venim noi, mărita societate
liberă, democratică şi civilă,
nimic nu era la locul şi la ros-
tul lui!…

Iar dacă ceva 
din toate acestea nu
funcţionează la parametri
maximi sigur, instituţia Bisericii
cu slujitorii ei, sunt de vină,
fără nici o discuţie, nu-i
aşa?!…

Poate că ar fi totuşi,
foarte bine dacă ne-am vedea
fiecare de treaba, de activi-
tatea şi de acţiunile şi de prob-
lemele noastre, ale fiecăruia
în parte, scoţându-ne, în
primul rând, bârnele din pro-
prii noştri ochi şi abia apoi,
paiele din ochii altora, fie ei şi
sacerdoţi ai Sfintelor Altare,
care, dincolo, de o pregătire/o
calificare, de care pare-se că
nu mai ţine nimeni seama,
nicăieri, sunt oameni, ca şi
noi, ăştia – ultracorecţii şi ul-
traobiectivii, care stăm, ca
hienele şi jivinele, la pândă şi
la vânătoare, de vrăjitoare!…

Poate că ar fi mai indi-
cat să-i cercetăm şi să-i
cunoaştem mai bine, pe toţi
aceşti slujitori ai Bisericii, tineri
sau bătrâni, preoţi la ţară sau
la oraş şi, s-ar putea să ne
bucurăm, realmente, de nişte
surprize deosebit de plăcute,
nemaivorbind de folosul spiri-
tual al unei întâlniri/convorbiri
sincere cu un Părinte
Duhovnicesc!…

„Ce ziceţi? Încercăm?
Eu vă asigur că merită, iar
după aceea mai stăm de
vorbă!…

●



Firea românilor 3

Procesomanii Institutului „Elie Wiesel”Procesomanii Institutului „Elie Wiesel”

Corneliu
Florea

M I R C E A
VULCĂNESCU, să nu uităm,
înainte de a muri, în peniten-
ciarul de la  Aiud în 1952, tes-
tamentar a spus:  „Să nu ne
răzbunați!”.

În 2017, URMAȘII
BADELUI VASILE DIN BÂR-
SANA  MARAMUREȘULUI
au hotărât : Nu te răzbunăm,
te apărăm fiindcă ți se face a
doua oară nedreptate în isto-
rie. Întâi, ai fost pe nedrept
acuzat și condamnat de
Alexandra Sidorovici, soția lui
Saul Bruckner (Silviu Brucan)
în Tribunalul Poporului, o
unealtă comunistă pusă acolo
să lichideze marii patrioți
români și cea mai  strălucită
elită  intelectuală
românească, iar acum, ești
din nou condamnat tot de
străini, de unul cu neaoș
nume românesc, Alexandru
Radu Florian, directorul
INSHR”EW” (Institutul
Național pentru Studierea
Holocaustului în România,
numit ”Elie Wiesel”)  Acest  in-
stitut a fost înființat și  finanțat
de stalul român, la propunerile
lui Ion Marcel Ilici Iliescu, ca
să se ocupe de holocaustul
evreilor. La scurtă vreme, in-
stitutul lui Wiesel a început să
dea ordine, indirecte prin
interpuși docili, servili, de pro-
scriere au unor mari
personalități istorice, culturale
ce au fost deja condamnate
pe nedrept și sacrificate  în în-
chisorile comuniste. Nu știm
de la cine au asemenea drep-
turi, dar știm că dacă noi ne-
am amesteca, asemănător, în
viața și memoria evreilor, ei ar
face o hărmălaie  până la cer,
la Dumnezeul lor, acuzându-
ne  de antisemitism, ceea ce,
după ei este un păcat mai
mare decât păcatul biblic, cel
de la începutul lumii, de a lua
poame din pomul cunoașterii.
Deci, după acest institut,
românii trebuie să rămână de-
finitiv cu ochii închiși pentru a
nu vedea lumina adevărului și
datornici priponiți pentru vecie
ai anilor 1934 – 1944.

DE LA OBSESII INCUR-
ABILE LA INTERMINABILE

PROCESE

În revista ”CONTEM-
PORANUL – ideea
europeană” din iulie 2017,
numărul 7 (784) am citit arti-
colul ”Apel pentru Mircea
Vulcănescu” semnat, în
apărarea lui, de  istorici,
jurnaliști, scriitori, artiști, regi-
zori, profesori, medici, pen-
sionari ca urmare a unor noi
răbufniri de obsesii maligne
cu înțelesuri și sub înțelesuri,
cu sensuri ascunse, a institu-
tului Wiesel, care a trimis
Ministerului Afacerilor Interne
o plângere  și o listă cu pro-
scrierea unor  personalități de
mare valoare în cultura  nea-
mului românesc ce au fost
condamnate de Tribunalele

Poporului, între 1946-1950, la
ani grei de închisoare
comunistă. Pe această listă
se număra scriitorul și filoso-
ful Mircea Vulcănescu, econ-
omist de profesie, care a murit
în închisoarea din Aiud în
1952, datorită maltratărilor
sălbatice și refuzului de-a fi in-
ternat în spitalul închisorii
pentru pneumonia cu
pleurezie care, netratată, l-a și
răpus. Institutul lui Wiesel
pretinde expres ca Mircea
Vulcănescu, Radu Gyr, Gheo-
rghe Jienescu, Horia Vintilă,
I.C. Petrescu să fie proscriși,
precum era la romani, să li se
șteargă urma și memoria, ar-
gumentând că au fost
condamnați de tribunalele
populare din anii 1946-1950
pentru  vinovăția de
săvârșirea unor infracțiuni de
genocid contra umanității și
crime de război. Astăzi, se știe
precis că acele tribunale erau
doar formale și trebuiau doar
să pronunțe sentințele primite
dinaintea procesului. Acum In-
stitutul lui Wiesel nu mai are
loc în România de memori-
alele și busturile celor de pe
lista lor – publicată în Con-
temporanul nr 784 – de insti-
tutele publice sau străzile ce
poartă numele acestor
personalități românești,
printre acestea, nici de școala
și bustul lui Mircea
Vulcănescu din Bârsana
Maramureșului. Conform
celor primite, Ministerului
Afacerilor Interne al României
trebuie să ia masuri în baza
OUG 31/2002 și s-a executat
imediat trimețând copii după
nota  pârâtorilor  Institutului
Wiesel împreună cu
ordonanța guvernului Adrian
Năstase – nomen odiosissi-
mum – și la prefectura
județului Maramureș cu
următoarele cuvinte ”vă
adresăm rugămintea de a dis-
pune verificarea situației din
județul dumneavoastră și lu-
area măsurilor ce le
apreciați…” Și prefectura
Maramureșului a transmis mai
departe pâra institutului
Wiesel – ce tot studiază holo-
caustul de vreo 12 ani și cine
știe câte încă zeci de ani –
Primăriei Comunei Bârsana,
unde consilierii locali s-au
adunat, și-au făcut cruce când
au văzut pâra și au hotărât, în
unanimitate, să lege pâra in-
stitutului  Wiesel  de coada
pisicii mătușii Varvara, care
să o trimită, ață, la  șoricelul
Adrian Năstase să și-o lege
de coadă și să meargă cu ea
unde o vrea, în lume.
Locuitorii  comunei Bârsana
țin foarte mult la Mircea
Vulcănescu, este cetățeanul
lor de  onoare, și au trimis o
scrisoare deschisă Institutului
”Elie Wiesel” intitulată ”Pe aici
nu se trece” pe care au sem-
nat-o Urmașii Baciului Vasile
din Bârsana Maramureșului.

CINE ESTE BACIUL VASILE
DIN BÂRSANA

MARAMUREȘULUI ?

Călătorul care ajunge în
Maramureșul dacilor liberi, pe
istorica Vale a Izei, a lui Bog-
dan Vodă, va trece și prin
marea comună Bârsana,
unde în curtea școli gim-
naziale se află bustul lui
Mircea Vulcănescu. Pe soclu
este o placă de marmoră pe
care scrie: ”Ție Baciule Vasile
din Bârsana Maramureșului îți
dau astăzi, aici, mai presus
chiar și de această curte, so-
coteala !” Sub acest citat, cu
majuscule scrie MIRCEA
VULCĂNESCU 1904 – 1952.
Trebuie precizat că aici era
Tribunalul Poporului  iar
astăzi era în Ianuarie 1948,
când Mircea Vulcănescu își
susține excepționala lui ple-
doarie de apărare, timp de
peste trei ore, în care so-
coteala faptelor sale nu o dă
înaltei curți  –   ce nu făcea
dreptate, doar dând sentințele
primite, după cum constatase
la primul proces din 1946,
când a fost arestat în lotul doi
a celor ce au făcut parte din
guvernul  lui Ion Antonescu –
ci a voit pentru viitorime și
adevărul istoric dând  seamă
de toate faptele vieții sale unei
autorități morale, Baciului
Vasile din Bârsana
Maramureșului.  După ce am
citit articolele corecte din Con-
temporanul și pe cele pro și
contra din  Observator Cul-
tural pe această temă, am
hotărât, scriitorul Virgil Rațiu și
cu mine, să mergem în
Maramureș, la Bârsana să-i
felicităm pentru hotărâre lor,
să-i susținem, să ne informăm
și să scriem, dar și să aflăm
mai multe despre Baciul
Vasile, maramureșeanul ce a
lăsat o atât de puternică im-
presie de înțelepciune asupra
filosofului  Mircea Vulcănescu,
autorul lucrării Dimensiunea
românească a existenței.

Primul, cu care am
vorbit în Bârsana  a fost  Preo-
tul Gheorghe Urda de la care
am vrut să aflăm care a fost
legătura, relația dintre Mircea
Vulcănescu și Baciul Vasile,
unde și când s-au cunoscut.
Vroiam să aflăm să aflăm nu-
mele de familie al Baciului,
având în vedere că în Bâr-
sana  sunt foarte mulți Vasile,
dar cunoscuți după nume,
după loc sau o poreclă.
Părintele, ne-a înțeles imediat
și, liniștit, plin de bunăvoință a
început: Întemeietorul sociolo-
giei romanești, marele profe-
sor Dimitrie Gusti, în secolul
trecut, în cadrul cercetărilor
sale monografice în satele
românești a venit și în co-
muna Bârsana, împreuna cu
studenții și asistenți săi în
1931, timp de câteva
săptămâni. Mircea
Vulcănescu l-a însoțit, fiind
asistentul onorific al profe-
sorului și, câtă vreme a stat în
Bârsana, a fost găzduit la
Baciul Vasile, fiindcă profe-
sorul vroia ca studenții și
asistenți săi să fie găzduiți în
casele localnicilor ca să  ob-
serve și să cunoască cât mai
bine firea și tradițiile gazdelor,

pe care, apoi le discutau
împreună și le notau în mono-
grafiile lor. În acest mod, între
Mircea Vulcănescu și Baciul
Vasile s-a produs o apropiere
deosebită, de o aleasă ome-
nie, o întrepătrundere
religioasă și sufletească.
Mircea Vulcănescu, de o rară
inteligență, a descoperit și a
fost captivat de gândirea
limpede, înțeleaptă a baciului
Vasile, comună multor bătrâni
de la noi, ce au acea filosofie
țărănească, transmisă și
îmbogățită  oral de la o
generație la alta. Eu, și nu
numai eu, o compar cu antica
filosofie pentru că în
amândouă găsim multe
adevăruri comune și baze
morale asemănătoare, dar al-
tfel transmise; ale lor în cărți,
ale noastre în vechile noastre
zicători și proverbe. În esență
au aceleași sens,
semnificație. Eu mai cred că
toate astea  descoperite
atunci, aici  l-au unit definitiv
sufletește și rațional de baciul
nostru. Cu ocazia studiilor
monografice, făceau și fo-
tografii, iar Mircea Vulcănescu
avea o fotografie a Baciului
Vasile pe biroul lui de lucru.
Poate vă uimește ce spun,
dar spun adevărul aflat  de la
fetele lui Mircea Vulcănescu,
ce au fost, aici la noi, la
dezvelirea bustului tatălui lor.
Vă dați seama ce onoare pen-
tru comuna noastră ca pe
biroul de lucru al marelui
cărturar și filosof al națiunii să
fie fotografia unui Vasile de-al
nostru. El,   ce a avut mentori
pe Dimitrie Gusti și Nae
Ionescu, cel ce a citit si studiat
enorm, cel cu un sistem
filosofic egal cu ale  lui  Con-
stantin Noica si Lucian Blaga,
privea îndelung la Baciul
Vasile din Bârsana
Maramureșului  când medita
sau avea o situație greu de re-
zolvat.  Și acum, după 85 de
ani, Dumnezeule Mare pe ce
lume trăim, niște domni evrei
din București ne trimit
poruncă să nu-i mai spunem
școlii cum vrem noi și să-i
dăm  bustul jos. Câtă ură
antiromânească.  Nu ne-o fost
destul, ca doar la câțiva ani au
venit ungurii peste noi,
Doamne cât am pătimit, apoi
o venit rușii cu comunismul,
ce-or făcut cu țara asta  lăsăm
în urma noastră dar chinul
nostru sub ei îl ducem  pe
lumea cealaltă la Judecata de
Apoi. Iar acum, când am
crezut ca va fi senin peste
țară și noi slobozi, nu ne dau
liniște și pace Institutul lui
Wiesel. Tare ne mâhnesc și
mânie în suflet acești  oameni
ce odată au suferit cumplit
după care, acum, când au
scăpat,  încep să urască și să
facă numai  rău în jurul lor. La
vremea aceia,
maramureșenilor, cu toată
năpasta lor le-o fost milă de ei
și după împrejurări, cât s-a
putut, i-au ajutat  când i-au
dus ungurii lui Horthy în Ger-
mania, iar institutul  lor de
astăzi, după trei generații, as-

cunde adevărul istoric și ne
judecă nedrept tot pe noi. Și
nenorocitul asta de Elie
Wiesel, care-i de la noi din
Sighet și i-a rămas familia prin
lagărele germane, după ce a
fost eliberat din lagăr a spus
și scris la Paris: că jandarmii
români i-au trimis în lagărele
germane, ceea ce l-a mâniat
pe dramaturgul Eugen
Ionesco, care-l cunoștea pe
Wiesel și l-a tras zdravăn  de
mânecă pentru grosolanul fals
istoric. Degeaba, ne acuză pe
noi de toată tragedia lor, cere
despăgubiri iar urmașii lui vin
cu porunca să-l scoatem din
comuna noastră, că-i a
noastră de când lumea, pe
Mircea Vulcănescu, că o fost
antisemit și în guvernul lui Ion
Antonescu. Pe toate le-a plătit
cu viața în închisorile comu-
niste. Ajunge!

Pentru un moment
ne-am îndepărtat cu discuțiile,
comentând Ordonanța de
Urgență Guvernamentală
31/2002 semnată de marele
parvenit, Adrian Năstase și
Legea 217/2015 promulgată,
cu ochii închiși, de Klaus
Werner Johannis, nerespec-
tând Constituția României pe
care a jurat că o va respecta
și ne-am întors la Baciul
Vasile din Bârsana
Maramureșului, aflând toată
istoria lui. Vremurile care au
urmat odată cu începerea
războiului și mai ales ce a
urmat după război, în lagărul
comunist ce a distrus și int-
electualitatea împreună cu
meritele și operele ei, au fost
de restriște și restricții, nu se
vorbea de ei, de Mircea
Vulcănescu. Într-un târziu, în
1983 a venit în Bârsana
Vasile Vetișanu, directorul In-
stitutului Etnografic, Gheo-
rghe Focșa  directorul
Muzeului Satului și poetul Ion
Alexandru pentru a vedea
evoluția etnografică
maramureșeană și din
discuțiile cu dânșii am aflat de
Mircea Vulcănescu și
afecțiunea, cordialitatea lui
față de Baciul Vasile. A fost o
istorie ce a stat îngropată de
vremurile cele rele timp de
cincizeci de ani și prin acești
intelectuali ieșea la lumină și
pe mine m-au rugat să aflu
cine a fost Baciu Vasile și cum
îl chema. Am fost  onorat, is-
toria m-a însuflețit și m-am
apucat să-l caut pe Baciul
Vasile, a fost greu și mi-a
cerut multă stăruință; căutam
un ac într-o claie de fân, co-
muna e plină de bârsani cu
numele de Vasile iar cel pe
care-l căutam eu făcea parte
dintr-o generație stinsă. Din
arhive am găsit peste o sută
de săteni botezați Vasile din
acea generație. Am mers din
familie in familie să aflu
amănunte de la copiii lor, de la
neamuri. Și l-am aflat, îl
chema Bologa Vasile, fiul său
a fost Mihai Bologa, diplomat
la Budapesta, decedat între
timp.

(continuare în pagina a 4 a)
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CCe nu știa părintele
Gheorghe Urda  era  faptul
ca după ultimul cuvânt, ple-
doaria prin care dădea
socoteală Baciului Vasile și
nu falsului tribunal al
poporului, când a ajuns 
în închisoare, Mircea
Vulcănescu a fost anchetat
dur, după metodele NKVD
de legătură lui cu Baciul
Vasile. Liniștit Mircea
Vulcănescu le-a spus istoria
adevărată dar nu-și mai
aducea aminte de numele
de familie a lui Baciului
Vasile, ceea ce securiștilor li
s-a părut că ascunde un
dușman al clasei munci-
toare. 

Mai târziu, când au
început mișcările de parti-
zani anticomuniști și-n
Munții Maramureșului în
cadrul cercetărilor Securi-
tatea l-au suspectat și pe
Baciu Vasile din Bârsana.
Între timp, atât Mircea
Vulcănescu cât și Baciul

Vasile muriseră, dar Securi-
tatea căuta orbește
dușmanii clasei muncitoare
și dacă nu-i găsea îi
plăsmuia. 

Au descins o
grămadă, vijelioși și
înarmați în Bârsana,

zguduind toată comuna
câteva zile, aducând la post
pe toți ce purtau prenumele
de Vasile și-i interogau în
legătură cu Mircea
Vulcănescu. Cei interogați,
când  ieșeau din post erau
vineți și umflați de bătaie.

Nu toți, câțiva au fost ridicați
și duși la Sighet și la Baia
Mare. După un timp, pe
rând s-au întors acasă
betegi de câtă bătaie au
primit în detenția  Securității.
Unul dintre ei nu s-a mai în-
tors niciodată acasă, nu se

știe de ce. Securitatea nu
dădea socoteală de viețile
oamenilor ce încăpeau  pe
mâinile lor, în pușcăriile lor.
Bârsanii, strâmtorați de
nevoi și Securitate, nu l-au
mai pomenit pe acest Vasile
al lor, l-au uitat. Uitare pe

care nu o merită.
„Am hotărât să

mergem împreună și la
primărie să luăm un interviu
primarului, Teodor Ștefanca.
Pe drum  am depănat vechi
amintiri, de peste cincizeci
de ani, fiindcă părintele m-a

recunoscut că am fost
medic în Leordina
Maramureșului, o foarte
veche comună pe Valea
Vișeului, când dânsul era
elev, fiind leordean. Ne-am
bucurat mult. 

Domnul primar, ne-a

primit jovial și am intrat di-
rect în subiect, spunându-
ne câtă susținere și ajutor
moral a primit din partea
preoților celor două biserici,
ortodoxă și unită, din partea
întregi comune și astfel con-
siliul local s-a simțit împut-
ernicit să respingă cerințele
impertinente ale institutului
și să-i răspundă cu argu-
mente. Acum, are  în plan
să refacă mult mai
impunător monumentul lui
Mircea Vulcănescu și să re-
alizeze, după ideea
părintelui Gheorghe Urda,
un  muzeu în casa  Baciului
Vasile Bologa, în care a fost
găzduit cărturarul iar în
curte să ridice statuile celor
doi români adevărați . Am
fost sincer entuziasmați i-
am felicitat dorindu-le suc-
ces și vom scrie românilor
exemplul lor,  să-i urmeze
pe urmașii Baciului 
Vasile din Bârsana
Maramureșului...

●

S-a făcut dreptate!S-a făcut dreptate!

Ionuț
Țene

A A avut loc un mo-
ment istoric în aceste zile.
Limba română a fost
recunoscută cu denumirea
ca atare în Constituția Rep.
Moldova. Este primul pas
spre unificare a celor două
state românești. Absurdi-
tatea denumirii de limbă
moldovenească dată de
bolșevici celei române din-
colo de Prut ține de politi-
cianism, ideologie și
patologic.

A susține că româna
e moldovenească în
Basarabia o chestiune ce
încalcă toate normele
științifice și lingvistice posi-
bile. Este de fapt aceeași
limbă cu denumiri diferite. E
ca și cum ai spune că aus-
triecii nu vorbesc limba
germană, ci austriaca. Chiar
și Academia de Științe din
Moscova a criticat de-a lun-
gul anilor nomenklatura de
la Chișinău pentru
susținerea existenței limbii
moldovenești diferită de
limba română, o invenție
teoretică stalinistă. Curtea
Constituţională de la
Chișinău a decis marţi că
termenul de „limba română”
poate fi utilizat în Constituţie
pentru a înlocui formularea
„limbă moldovenească cu
grafie latină” utilizată în
prezent pentru a defini limba
oficială de peste Prut.
Curtea Constituțională a
avizat pozitiv inițiativa
PLDM privind modificarea
art.13 din Constituție, 

iar sintagma „limba
m o l d o v e n e a s c ă ,
funcționând pe baza grafiei
latine” ar putea fi înlocuită
prin „limba română”. Curtea
a stabilit că inițiativa
deputaților PLDM este
constituțională. Liberal – de-
mocratul Tudor Deliu a de-
clarat că deputații care nu
vor vota pentru modificarea
Constituției „nu au ce căuta
în Parlament”. „Ei nu
reprezintă cetățenii. Vom
discuta cu toate fracțiunile
cel puțin cei care au semnat
vor vota pentru această
modificare. Din câte cunosc
sunt parlamentari și în PD,
de exemplu președintele
Parlamentului Andrian
Candu, care a declarat an-
terior că limba vorbită este
limba română”, a spus
Deliu.

În data de 12 oc-
tombrie 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 la sută 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 etno-
genezei moldoveneşti şi a
limbii moldovene susţinută

de academicianul 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 au-
torul mai multor teorii cu
privire la „poporul moldove-
nesc” 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 „etno-
genezei moldovenești”.
Prof. Dr. Rajmund Pi-
otrowski, academician al
A.Ș. din Rusia, şeful Sec-
torului 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 isto-
rie 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
Republica Moldova de are-
alul românesc. Indiferent de
caracterul “argumentelor”
lingistice 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 vehicula
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 comunist.Din
păcate, această mentalitate
cultivată premeditat decenii
în șir este încă vie și
continuă să influențeze neg-
ativ societatea. (…) Intro-
ducerea 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).
Reiese tot mai clar că ideea
limbii moldovenești diferită
de cea română a fost și o
teorie susținută de nomen-
klatura de la Chișinău pen-
tru a se menține diferențele
și separatismul față de
România în vederea
păstrării privilegiilor de clasă
conducătoare.

Separatiștii de la
Chișinău, socialiști și
comuniști, urmașii elitei so-
vietice nivelatoare doresc
ca să mențină prizonier
poporul român din stânga
Prutului pentru a îl stăpâni și
exploata în interesul propri-
ilor beneficii profane și
provinciale. Sunt tot mai
sigur că dacă Chișinăul
dorea unirea cu țara mamă,
aceasta s-ar fi realizat în
ciuda teoriei că Rusia s-ar
opune. De aceea victoria de
la Curtea Constituțională in-
troduce firescul în locul arti-
ficialului: limba română va fi
recunoscută ca atare în
Constituția Rep. Moldova. E
primul pas spre unificarea
României cu Rep. Moldova.
Acum s-a făcut unirea
lingvistic, mâine se va face
unirea economic, iar
poimâine politic. În timp ce
alte popoare ale Europe se
destramă, România se va
uni în granițele firești cu ter-
itoriul românesc de dincolo
de Prut. Unirea face pu-
terea!

●



Ghimpele Națiunii

Salonele de carte și inventică ale „generației” zăbreleSalonele de carte și inventică ale „generației” zăbrele

Cezar Adonis
Mihalache

DDacă ar fi stat
măcar câteva săptămâni pe
la pârnaie, pentru a-și „doc-
umenta” fundamentarea
pentru modificarea legii,
„inițiatorii” ar fi înțeles cât de
penibili și străvezii sunt de
fapt în atingerea scopului
lor. Dar au rezolvat-o direct
din pix: 20 de zile libere ca
recompensă pentru fiecare
carte, invenție și inovație
brevetate. O ispită care va
transforma pușcăriile
românești, cu „fraierii” de
acolo care nu au beneficiat
de drepturile recursului în…
amnistie, în adevărate sa-
loane de aur și argint ale in-
venticii naționale.

Doar câteva ore
printre deținuți, iar inițiatorii
legii ar fi văzut ce altă cutie
a Pandorei deschid! Sau
poate că nu; nu întâmplător!
Păi, vorba aceea, pușcăriile
sunt în sine izvoare de
„inovație”. Că altfel nu ar
supraviețui deținuții pe
acolo.

O „grozăvie” vine din
așezarea pe aceiași linie a
scriitorilor cu inovatorii! Din-
colo de aberațiile care s-ar
putea naște dintr-o singură
creație de bulău, o singură
idee care să genereze și o
carte (științifică!) și o

inovație, dar care să funda-
menteze și corolarul muncii
finale, obiect de prezentare
în carte, invenția, să te
trezești din start cu 60 de
zile pentru fiecare rezolvare
„intelectuală” a evadării
legale dintre ziduri.

Sigur, o carte ar
putea genera o astfel de
recompensă dacă își
dovedește utilitatea publică.
Dar și acolo ar trebui o
condiție suis-generis:
demonstrarea, cu fișe de

pontaj, așa cum s-au impus
în „job”-urile din „civilie”, din
care să rezulte clar că
deținutul a stat în bibliotecă,
pentru documentare, măcar
o perioadă minimă egală cu
zilele pe care le va primi la
schimb! Iar la recompen-
sare ar trebui să intre și
creația, și inginerească, și
artistică. Creația, noul, nu
inovația, pentru că la cât se

pot inova, s-ar putea ca
statul să mai dea pe dea-
supra la eliberare și
despăgubiri materiale.

Creația artistică, fie
ea ca pictură ori sculptură,
nu este însă prevăzută de
inițiatori, pesemne fiind
lăsată în segmentul…
inovației. Iar „inovație” poate
fi, nu doar „pensularea” unei
pânze într-un suprarealism
pe care nici un critic de artă
nu-l va comenta (că doar nu
va risca să se facă de râs

admițând că nu a înțeles „lu-
crarea”!), dar și cusutul de
globene (basca faptul că și
jargonul de pușcărie
reprezintă o inovație în
continuă dezvoltare…). Ac-
tivitate manuală încadrabilă
și la creație, dar și la
inovație, nu?! Și care are
avantajul că nici măcar nu
are nevoie de minimul
echivalent cu zilele de ben-

eficii pentru a fi realizată.
Și totuși, cu atâtea

„beneficii” să nu ne trezim,
nu că ăia dinăuntru nu mai
vor să iasă, ci ăia de afară,
elita scriitoricească și inova-
toare, care nu are bani pen-
tru a-și publica volumele ori
pentru a-și breveta
invențiile/inovațiile, să vrea
înăuntru, ca unică șansă de
a putea lăsa ceva
posterității! Pentru că
„afară”, economia de piață a
frânat explozia de inovativ și

creație literar-artistică. Dar
penitenciarele pot deveni
noile incubatoare de idei ale
societății, nu?!

Și așteptăm și
primul deținut care să ne
ironizeze cu tupeul lui, nu
printr-o mașinărie chiar de
tăiat frunze la câini, ci printr-
o carte care nu va avea
nevoie nici măcar de o oră
de documentare, „funda-

mentarea” fiind chiar în tex-
tul legii, așadar, a unei cărți
privind „Știința eliberării din
penitenciar”. Ba, prin analo-
gie, pentru efortul lor „cre-
ativ” toți inițiatorii legii
(„inovatorii” Antal István,
Bónis István, Cseke Attila-
Zoltan, Fejér László-Ődőn,
Kelemen Atilla Béla-Ladis-
lau, Kelemen Hunor,
Kerekes Károly, Korodi At-
tila, Márton Árpád-Francisc,
Máté András-Levente,
Moldovan Iosif și Szabó
Ödön) ar trebui să aibă „la
dosar” o antereducere a
pedepsei pentru cazul în
care ajung din legiuitori…
scriitori. În fond, nu este în
sine textul unei legi o carte?
Sigur, mai trebuie umblat la
nuanțe, la eliminarea unor
neajunsuri, precum
definirea cărții, prin
îndepărtarea caracteristi-
cilor care vizează statutul de
broșură ori plachetă, dar
astea sunt deja amănunte.

Și nu trebuie să fim
intrigați nici de faptul că o
asemenea inițiativă
legislativă (pe care o putem
încadra la inovație, doar a
adus ceva în plus, mai bine
spus… în minus, față de
normele existente!), a fost
adoptată tacit, fiind în spiri-
tul a ceea ce se scrie și se
„inventează” prin pușcării.

●

Pesedist până la moarte şi dincolo de ea!Pesedist până la moarte şi dincolo de ea!

Victor
Nafiru

VVă amintiţi de scan-
dalul generat de demiterea
fostului premier Sorin
Grindeanu? De demisiile
una câte una ale membrilor
cabinetului său, de
ajunsese săracul, la un mo-
ment dat, cu un singur min-
istru la Palatul Victoria şi cu
Victor Ponta pe post de sec-
retar al Executivului? 

De moţiunea de
neîncredere introdusă de
PSD împotriva propriului gu-
vern şi prim-ministru, caz
uluitor, întâlnit doar în ţările
din Cornul Africii, acolo
unde unul loviturile de palat
se fac cu praştia şi cu parul?
Sigur, că vă amintiţi, mai cu
seamă că a fost un întreg
circ în care unii au ţinut cu
Dragnea, alţii au fost de
partea lui Grindeanu. Cor-
nul, fără lapte, şi l-a adus
fiecare de acasă.

Şi dacă tot suntem
la capitolul amintirilor netru-
cate, mai ştiţi ce zicea
Grindeanu despre exclud-
erea sa din partid? Că Drag-
nea cât o fi el de Dragnea
nu-l poate da afară din PSD.
Că încalcă statutul, bunul
simţ şi câte şi mai câte

chestii de felul acesta. Că el
rămâne pesedist până la
moarte şi dincolo de ea.

Asta, cu rămasul în
PSD pentru totdeauna, mi-a
plăcut cel mai mult. Şi cum
să nu-ţi placă când vezi că
un om ca el ţine cu dinţii să
râmână, chiar şi ca un sim-

plu membru, fără nici măcar
o funcţie la vreo organizaţia
de cartier, după ce condus-
ese România jumătate an?
Înduioşător ca într-o
telenovelă turcească, nu-i
aşa?

Ei, dar ce nu spune
omul la supărare şi mai ales
când rămâne fără sepepist

de serviciu, fără girofar,
şofer la patru ace,
antemergător, presă după el
şi câte şi mai câte. Şi pentru
că partidul este darnic şi e
bun, precum un Moş
Crăciun, primeşte mărul
otrăvit oferit pe tavă de Liviu
Dragnea şi acceptă numirea

în fruntea Autorităţii
Naţionale pentru Adminis-
trare şi Reglementare în
Comunicaţii (ANCOM). Ba,
din câte se vorbeşte, după
ce spunea că nimeni nu-l 
va da afară din partid, 
nici măcar Dragnea
teleormăneanul, la numirea
în funcţie îşi aminteşte

brusc că e apolitic. Că a fost
exclus din partid. Despre
cum şi când s-a întâmplat
să ajungă apolitic, nu ne
scoate o vorbă. 

Păi, cum să o facă?
Dacă spunea la interviu că
„eu sunt Sorin Grindeanu,
pesedist până la moarte"

mai pupa el şefia ANCOM?
Nici că mă

interesează cu ce se
mănâncă această instituţie,
dar la salariul de 10 mii de
euro pe care îi va încasa
într-o lună, Grindeanu poate
să spună ce vrea gura lui cu
care îl ocăra în vară pe
Dragnea. Pe de altă parte,

pentru banii ăştia, zău că nu
se merită să-ţi macini nervii
la partid cu toţi pulindricii, să
te huiduie lumea pentru
legile Justiţiei,şi pentru
revoluţia fiscal, să nu dormi
noaptea de grijiile prostiilor
şi nemerniciilor făcute de
Dragnea. Aci, la ANCOM,
Grindeanu câştigă într-o
lună cam cât toţi pensionarii
de pe strada mea, care sunt
vreo 30! 

Credeţi că-i pasă?
Da de unde. Cui i-a păsat
vreodată de ăla nenorocit,
dar primul la urne, înainte
de a se deschide secţiile de
votare? Nimănui, ascultaţi la
mine. Şi chiar dacă i-ar
păsa, cu siguranţă nu va
cere să i se facă un salariu
decent, ca la orice muritor
de rând din ţara asta, căci
toată lumea l-ar considera
tâmpit. Dacă nu chiar
nebun!

●


