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„O, viitorul ca verdele frunzelor

ca surâsul buzelor.”

- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

„Colectivizarea” democrației și a economiei de piață…„Colectivizarea” democrației și a economiei de piață…

Cezar Adonis
Mihalache

IIdeea e, așteptăm
până ajungem iar la două ore
de program TV pe zi sau facem
și noi ceva?! Înainte de a fi
prea târziu… Înainte de a
ajunge iar niște „tovarăși”
spășiți în trecerea lor prin vre-
muri… Să facem ceva, dacă
nu pentru noi, căci suntem
amorțiți, plictisiți, cu rezerva de
entuziasm a tinereții
(democrației) epuizată, os-
cilând între debusolare și
indiferență, să mișcăm ceva
măcar pentru cei ce vor veni
după noi!

Chiar așteptăm să ni
să pună lacăt pe libertăți, pe
opțiuni și decizii pentru a vedea
mămăliga explodând? Păi’, la
starea de nemișcare în care ne
complacem s-ar putea să ne
explodeze nouă în față și tot
noi să fim cei ce ne vom arde
cu ea…

Chiar nu vedem că ac-
tuala putere nu se mai
limitează în a-și trânti pi-
cioarele jegoase peste instituții,
ci încalecă de-a dreptul econo-
mia de piață? Chiar nu
realizăm că acel clișeu folosit
la „asanarea” manualelor
școlare a fost un model de în-
cadrare aplicat pentru a vedea
dacă stăm cuminți la locurile
noastre în procesul de defor-
mare și încastrare într-un țarc
al tâlharului Procust? Chiar nu
putem face o minimă
anticipație, nu ne putem pune
în rolul acestor „colectiviști”
care ne conduc pentru a
înțelege că, în orice clipă, un
alt reper al libertăților nostre
poate deveni un simplu „auxil-
iar”? Că în numele unor prin-
cipii naționaliste și de drept
suveran, suntem manipulați și
întorși tocmai împotriva pro-
priei țări.

Puterea vrea să
traseze până și dobânzile la
credite! Să impună ea o marjă
a acestora, îngropând practic
locul unde creditele își definesc
ele „prețul”, ca marfă (căci și
banii sunt o marfă), la întâl-
nirea cererii și ofertei! Chiar nu
am înțeles de ce guvernul a
pus bazele înființării unei bănci
„personale”, de executiv? Nu
ne-am agitat atunci, deși o
asemenea instituție nu doar
devine un concurent neloial al
băncilor comerciale de pe
piață, dar poate pune o botniță
monopolistă inclusiv Băncii
Naționale… Sigur, speculând
lipsa de empatie a societății cu
matusalemicul Isărescu, put-
erea ar putea face o mișcare
finală sub privirile admirative
ale societății…

„Corsetul” deja verifi-
cat în cazul auxiliarelor se va
aplica, tot în numele unor prin-
cipii sănătoase, de politici

protecționiste, pentru „colec-
tivizarea”, pas cu pas, a tot
ceea înseamnă „și altele”… Se
bate toba pentru înființarea
unor fabrici care să gestioneze
resursele țării. Este foarte bine,
dar dacă statul devine un mo-
nopolist exclusiv, s-ar putea să
trecem și mai repede peste
una dintre fazele pe care Isto-
ria noastră le-a mai trăit.
Târârea pe uscat a ultimilor
reprezentați ai libertății eco-
nomice de la jumătatea sec-
olului trecut, o economie liberă
pe care am mai trădat-o o
dată… Atunci, erau înfierați
burghezii, acum vor urma pa-
tronii… Ușor-ușor, Istoria își
așează peste noi partea
hidoasă pe care nu am extir-
pat-o la timp. Sigur, nu este ea
de vină. Istoria este doar o
roată care ajunge să ne
strivească iar cu părțile ei hi-
doase doar când este dirijată
de „cârmaci”. Ocârmuitori pe
care noi îi lăsăm să-i țină
frâiele…

Se anunță vremuri
grele pentru mediul privat, pen-
tru independența justiției, pen-
tru drepturile noastre de a
alege… Pentru tot ceea ce
guvernanții privesc pe post de
„auxiliare”…

Un scurt popas în
mediul privat și am auzi „în-
grozirea” care vuiește acolo…
Dar nimeni nu iese în stradă
pentru asta… Ieșim pentru
„independența justiției” și
ocrotirea magistraților! Foarte
bine! Pentru că trebuie să îi
apărăm în fața acestor nemer-
nici puși pe hăcuit. Dar nu
simțim că mai aproape de
piele, dincolo de cămașa
Justiției, care începe să ne
strângă pe la coate, se află
haina subzistenței economice
de care ne dezbracă acestă
putere?

Ne vom trezi în 2018
că nu ne va mai arde de nici o
celebrare… Ne vom trezi că, în
loc să avem un 2018 ca an de
rememorare a unei clipe as-
trale, vom fi noi într-un an de
încercare, de cumpănă chiar…
Supraviețuire, subzistență,
„descurcăreală”? La astfel de
„valori” vrem a ne întoarce? Cu
astfel de „simboluri” vrem să
onorăm sacrificiul înaintașilor?
Cu un 2018 în care vom
ajunge să pescuim bucăți din
ceea ce am fost ca economie
de piață, ca libertăți econom-
ice, pentru a le pune într-un loc
din care, o generație mai
capabilă, să vină să le așeze
pe meterezele cetății lor?

Am ajuns în prag de
Centenar să fim amenințați cu
pușcăria ca ultimii lotri! De pro-
prii conducători! Amenințați cu
zeghea pentru orice restanță
fiscală, salarială, financiară pe
care am îndrăzni să o avem
față de ei! Doar citind lista im-
pozitelor și obligațiilor fiscale

pentru care, „nu s-ar putea”, ci
vom ajunge în pușcărie la mo-
mentul întârzierii cu 30 de zile
a plății lor, și ar trebui să ne
dăm seama că nimeni nu va
scăpa… Pentru că, așa cum
de „split TVA” nu va scăpa în
final nici o firmă, metodologia
fiind gândită să te prindă la un
moment dat, ca zile de în-
târziere sau ca sumă datorată,
nici de spectrul închisorii pen-
tru neplata la timp a obligațiilor
fiscale nu va scăpa nimeni!

Sigur, nu vor putea
băga la pușcărie o țară
întreagă! Chiar dacă pare că
pentru asta au golit penitencia-
rele de infractorii (lor)… Nici nu
i-ar interesa asta, ci
semănarea unei fricii general-
izate, în care „securitatea”
celuilalt regim să fie „încarnată”
de zeci de mici noi dumnezei
de stat…

Și să nu ajungem că
ne trezim că nici nu vom mai
avea când să strigăm:
„Români, treziți-vă!”, ci de-a
dreptul „Fugiți! Salvați-vă!
Emigrați!”… Că ăștia ne scot
din țară și noi doar ne uităm
cum tot ceea ce era normal,
firesc, cutumă, normă, drept,
sau pur și simplu „de bun simț”
în democrația post-
decembristă, fie ea și cu mi-
nusurile ei, devine istorie în
social-comunismul actualei
guvernări-sistem.

Avem un comitet cinci-
nal de proiecție? Urmează
poate și agenții ale planificării
„de stat”, cu feluriți „daea” pe
post de guru ai îndobitocirii. Și
stăm încă în letargie?

Avem un parlament
plin de „țățismele” și ifosele
unui cabinet „numărul doi” mul-
tiplicat în zeci de nesimțiți cu
fețe și vocabular de porci… Și
tot nu vedem spre ce ne
îndreptăm? Tot nu pricepem
unde suntem duși?

A fost o clipă de curaj
în care am fi fost în stare să o
jupuim pe „savanta-academi-
cian” pentru felul mojic în care
ne trata și ne vorbea… Acum
sunt zeci de astfel de do-
bitoace și care nu sunt nici
măcar retardate într-o prostie
crasă, ce trebuie mascată prin
agresiuni verbale, ci sunt de o
violență încarnată din
suficientă istețime pentru a ne
trata așa și a rămâne neatinși
pe locurile lor.

Suntem jigniți, loviți cu
mașinile de aceste stârpituri
politice, amenințați de parcă
noi suntem ei, adică hoții,
pungașii, târfele centuriste al
interesului… Dar tăcem! Ba, îi
mai și luăm la puricat pe cei ce
încă se mai revoltă!

●

Demnitatea Monumentului UniriiDemnitatea Monumentului Unirii

Traian Bădulescu
Șuteanu

AAm văzut pe internet
forma în care un  arhitect din
București vede noul Monu-
ment al Marii Unirii, ce
urmează a fi ridicat în ro-
tonda din Piața Alba Iulia.

Din capul locului
afirmăm că un monument
este o operă de artă care
reprezintă ființa vie, omul,
marile personalități ale nea-
mului, (și ale omenirii),  fiind
vorba în ele de un simbol a
”ceva viu”, care să rămână
peste veacuri drept omul
care a realizat, prin inteaga
lui viață activă, ceva de-
osebit pentru Neamul său.

Un cimitir, - cum ni se
prezintă închipuirea acestui
domn Andrei Grigoriu,- este
totdeauna ceva trist, descu-
rajant și de-zolant și ține
doar de obiceiul creștin de a
pune un ”STÂLP”, la
capătâiul celui care 
ne-a părăst, încheiundu-și
obștescul ciclu biologic.

Fiind vorba de ființa
noastră națională, se cuvine
ca aici să se ridice statuie
regelui Ferdinand și reginei
Maria, ( semnatarii Marii
Uniri), pe lângă această sta-
tuie în picioare se pot
adăoga busturile marilor
înaintași  făptuitori într-ale
Unirii, de la regele erou De-
cebal, până la mareșalul

Averescu, cel care a adus
victoria militară din Primul
Război Mondial, dar și de
pesonalitățile emblematice
care au pornit unirea, marele
om de cultu-ră, academician
la 24 de ani, TITU
MAIORESCU, dar și realiza-
torul Marii Unirii, atunci prim
ministrul ION I.C.Brăteanu.

Rotonda poate fi
îmbrăcată pe margini cu o
ridicătură de o jumătate de
metru, închipuind granița
României Mari, cu patru alei
în cruce, ce dau patru tri-
unghiuri, în care pot fi
plasate cele patru busturi iar
întregul spa-țiu, întreținut
mereu de flori albastre în
stânga, galbene la mijloc și
roșii la dreapta, care
închipuie Drapelul Patriei.

Această poate fi tema
unui concurs public, pentru
sculptori și arhitecți.

Ideea unui cimitir cu sute
de cruci înghesuite una-
tralta, ca niște bălării de
oase albe este dezolantă și
înlătură privirea voioasă a
neamului asupra trecutului
nostru inexorabil.

Nu de un cimitir poate fi
vorba, ci de mărețe opere de
artă, ca celelalte ce ne îm-
podobesc capitala în centrul
ei istoric și mai toate 
orașele țării.Monumente de
personalități istorice, nu
cruci.

●
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Marea Unire nu a fost o chestiune de „noroc”, ci de inteligență politică, eroism și jertfă!Marea Unire nu a fost o chestiune de „noroc”, ci de inteligență politică, eroism și jertfă!

Ionuț
Țene

Săptămânile trecute,
când s-a desfășurat Târgul de
carte „Gaudeamus” de la
București, am urmărit un scurt
interviu luat de o televiziune
centrală lui Lucian Boia, la
lansarea noii sale cărți „În jurul
Marii Uniri de la 1918” (Editrua
Humanitas), în care vorbea cu
o ușoară suficiență publicitară
despre un fel de „noroc” al
românilor în realizarea
României Mari, la finalul primu-
lui război mondial. La sfârșitul
interviului a reieșit ideea că
românii au fost foarte norocoși
că s-au unit la 1918 și că astăzi
contează doar viitorul într-o
Europă fără granițe și popoare
unite. Despre carte am mai citit
câteva cronici elogioase în re-
viste simandicoase, care sug-
erau mai mult „întâmplarea” și
„norocul” în realizarea unirii.
Lucian Boia se pare că nu a
aflat că în istorie există reacție
și contrareacție sau creștere și
descreștere, apud Dimitrie
Cantemir. Sincer cartea lui Lu-
cian Boia nu am citit-o, ci doar
răsfoit-o pe un stand al unei
librării clujene centrale. Pe Lu-
cian Boia nu-l mai citesc de
câțiva ani pentru că dânsul a
renunțat la meseria de istoric

profesionist, preferând eseul
literaturizat, legendele și bas-
mele despre istoria românilor.
Dintr-un demistificator al isto-
riei Lucian Boia a devenit se
pare un un „mistificator” al isto-
riei, frizând chiar propaganda,
care nu are nicio legătură cu
profesionalismul istoricul și
aparatul critic construit doar pe
izvoare multiple. Litera-
turizarea istoriei între ideologie
și mit de către Lucian Boia nu
mă mai interesează din punct
de vedere al criticii istorice și al
istoriografiei. Doar pentru pub-
licul larg doresc să subliniez
faptul că Marea Unire de la
1918 nu a fost o chestiune de
„noroc” și conjunctură cum
sugerează indirect istoricul lit-
erar Lucian Boia, ci expresia
unor acțiuni programatice și or-
ganizate, trecute prin jertfa
sacrificului poporului român:
soldați, țărani sau politicieni de
la 1914 șa 1918. Marea Unire
nu a reprezentat o întâmplare,
ci o consecință a unor acțiuni
bine conturate românești,
împletită cu multă jertfă și
lacrimi. În primul rând
pregătirea unirii s-a făcut diplo-
matic și politic. În august 1914
clasa politică a refuzat prin
Consiliul de Coroană să re-
specte angajamentul lui Carol
I de a intra alături de Puterile
Centrale în război împotriva

Antantei. Ionel IC Brătianu știa
clar și vizionar că doar o
alianță cu Franța, Anglia și
Rusia ne va putea aduce
Ardealul la țara mamă. După
doi ani de neutralitate, aceeași
reprezentanți destoinici ai cla-
sei politice au ales tabăra
corectă care a și câștigat
războiul și a dus la Marea
Unire. La 4 august 1916
reprezentanţii Antantei (Anglia,
Franţa, Rusia şi Italia) au ac-
ceptat condiţiile lui Ionel I. C.
Brătianu şi s-au semnat
convenţiile politice şi militare.
Pe baza convenţiei politice 
se recunoştea: integritatea
teritorială a Vechiului Regat,
dreptul de a anexa teritoriile
aflate sub dominaţia Austro-
Ungariei, România să se bu-
cure de aceleaşi drepturi ca şi
aliaţii săi în preliminariile şi
tratativele de pace, dar şi
obligaţia României de a de-
clara război Austro-Ungariei.
Convenţia militară, anexă a
celei dintîi, stipula data de 14
august 1916, până la care
România se obliga să atace
Austro-Ungaria, precum şi ter-
menii de susţinere în acţiunile
militare ale României. Autor-
izarea oficială a celor două
convenţii s-a făcut în Consiliul
de Coroană din 14 august
1916. După efortul diplomatic
și politic a intrat în scenă ero-

ismul soldaților români și jertfa
lor pentru unitate națională.
Chiar dacă o parte a țării a fost
ocupată de germano-austrieci,
iar la Iași s-a retras Casa
Regală și guvernul, în acel
cunoscut ”triunghi al morții”,
care a rezistat ofensivei Puter-
ilor Centrale, în ciuda
bolșevizării armatei ruse,
românii nu au cedat. În lunile
iulie și august 1917 au loc
celebrele bătălii de la Mărăști,
Mărășești și Oituz în care ar-
mata română a rezistat ofen-
sivei germane și s-a acoperit
de glorie. Pe aceste câmpuri
de bătălie s-a plătit cu sânge
românesc realizarea Marii
Uniri. La începutul lui septem-
brie 1917 când au încetat
operaţiunile militare, România
pierduse în total 27.000 de oa-
meni, iar Germania în jur de
47.000. Pe întreagă perioada a
confruntărilor cu Puterile Cen-
trale, România a pierdut însă
250.000 de soldaţi şi 430.000
de civili, aproape zece la sută
din populaţia ţării.

Pe 27 martie 1918, Ar-
mata Română era alături de
Sfatul Țării de la Chișinău, care
a votat unirea Basarabiei cu
România. Separatiștii și
anarhiștii bolșevici au fost
anihilați de soldații români, iar
orașele și satele basarabene
au putut manifesta liber pentrtu

unirea cu țara mamă. În 28
noiembrie 1918, românii bu-
covineni întruniți în congres
național votează în sala
mitropoliei ortodoxe din
Cernăuți unirea cu România. În
preajma zilei de 1 Decembrie
1918, România plătise obolul
de sânge și sacrificu pentru re-
alizarea unirii. La 1 Decembrie
1918 Marea Adunare
Națională de la Alba-Iulia, în
fața a peste o sută de mii de
români și a 1228 de delegați cu
credenționale ce reprezentau
pe toți românii din Transilvania,
s-a votat unirea veșnică cu
România.  

În concluzie, Marea
Unire nu a fost o chestiune
conjuncturală, întâmplătoare și
relativă, de „noroc”, cum
încearcă să sugereze indirect
Lucian Boia, ci un act
excepțional, o expresie a
inteligenței diplomatice și
politice a clasei politice
românești și, nu în ultimul rând,
consecința jertfei de eroism și
sânge a soldaților și țăranilor
români. Marea Unire s-a făcut
cu inteligență diplomatică și s-
a plămădit cu sânge pe câmpul
de luptă. Cum ar spune și azi
poetul Lucian Blaga: „Trăiască
România, dodoloață!”…

●

Cum se face o lansare de carte în America?Cum se face o lansare de carte în America?

Grid
Modorcea

LLa Târgul de carte
„Gaudeamus”, văzând haosul
lansărilor de acolo, un cititor m-
a întrebat cum are loc o
lansare de carte în America? I-
am spus cum am văzut eu că
se desfășoară evenimentele la
BEA, Book Expo America, cel
mai mare târg de carte de
acolo și din lume, fiindcă se
desfășoară, evident, cu patici-
pare intrernațională, așa cum
am arătat în corespondența
mea newyorkeză. Și i-am indi-
cat câteva articole ușor
găsibile pe internet, cum ar fi
Orga de cărți, despre ediția din
acest an. Din capul locului tre-
buie să spun că BEA își
desfășoară activitatea timp de
o săptămână în două faze,
primele cinci zile sunt dedicate
promovării de carte, relațiilor
editoriale, contactelor
internațkonale, fază în care
cărțile lansate se oferă gratuit,
iar ultimele două zile sunt cu
vânzare. Eu am avut la BEA, în
2015, lansarea cărții BRAN-
CUSI IN AMERICA. THE CAT-
ALOQUE OF THE
„UNKNOWN WORKS”. Apoi
am avut la două galerii de artă
lansarea cărții FINE ARTS IN
AMERICA. La Tribeca Film
Festival mi-am lansat volumul
THE AMERICAN FILM. Dar
cea mai mare desfășurare am
avut-o la Dacia Gallery, unde
mi-am lansat în plus și cărțile
SHAKESPEARE AND EMI-
NESCU, și THE CORK (novel),
încercînd să realizez prin ele
punți spirituale între America și
România. Evident, au fost
lansări în mediul american, nu

românesc, fiindcă de-a lungul
anilor am avut și în
comunitățile românești din
New York și din multe alte mari
orașe americane (Chicago, de-
troit, Cleveland, Las vegas,
Los Angeles, detrloit, Boston),
zeci de lansari. Într-un an am
avut ocazia să trec și în
Canada, unde am avut eveni-
mente la Toronto, Edmonton
sau Hamilton. Dar acestea s-
au desfîșurat în principal la bis-
ericile românești. Și lansările
s-au desfășurat ca la noi, cu
adudineță românescă, invitați
fiind enoriași ai biseicii re-
spetctive. Dar la BEA a fost cu
totul altceva, ca și la Dacia
Gallery. Fenomenală însă a
fost lansarea cărții WICKED
CLONE de Mihaela Modorcea,
organizată de Barnes&Noble,
celebra companie americană
de librării care i-a scos cartea.
Pe baza căreia ea, și sora ei
geamănă, Gabriela, au realizat
show-ul cu același nume, jucat
pe Broadway. Nemaivorbind
de faptul că particip intens la
lansările curente ale acestei
companii, Barnes&Noble, la
biblioteca unde obișnuiesc să
merg aproape zilnic când mă
aflu la New York. Așadar, pen-
tru cei interesați de acest
subiect, care este vital pentru
viața cărții, am să ofer în rezu-
mat punctele unei lansări ide-
ale, așa cum o practică regulat
comapniile și editurile din
America.

1. Cartea trebuie să
aibă un Dosar de presă, în
care să fie incluse date despre
autor, prezentarea cărții,
cronici despre ea, care se fac
anterior apariției, căci fiecare
editură contactează critici sau
cititori care citesc manuscrisul,

înainte de publicare. Și citatele
semnificative sunt chiar pe
carte sau, obligatoriu, în
paginile de început ale cărții.
Cartea însăși arată ca un mic
dosar de presă. De regulă,
acest dosar de presă e în-
tocmit de autor.

2. Compania sau Edi-
tura se ocupă de organizarea
lansării, care presupune afișe,
pliante, invitații, care sunt trim-
ise la televiziuni, la radio, în
presă scrisă și online. Apoi se
face un trailer, cu promo intens
pe internet și la televiziuni.
Invitațiile se trimit la sute de
adrese, la personalități potriv-
itre cu specificul cărții. Pentru
cartea mea despre Brâncuși,
Dacia Gallery a trimis invitații la
1 700 de adrese. Iar BEA are
circa 300 000 de adrese.

3. Existența și rolul
agentului literar. În sistemul ed-
itorial din România nu există
agenți literari. În America,
agentul literar este cel care
face toate legăturile, care este
liantul între autor-editor-difu-
zor-presă. E un sistem cu totul
diferit de cel românesc, care
este total depășit, de fapt, nici
nu există. Acolo, un editor nu
discută cu tine, scriitor, direct,
ci prin agentul literar. Agentul
literar este cel care favorizează
în mare măsură contactele cu
autorii, cu editurile, cu difuzorii,
cu presa. El are un mare rol și
în pregătirea unei lansări. Des-
tinul unei cărți este asigurat în
mare măsură de agent. Dacă
nu ai agent, trebuie să-ți
cumperi.

4. Toată lumea este în
cunoștință de cauză privind
cartea care se lansează. De
aceea, la lansare nu există
cuvântători, cu panegirice in-

terminabile, ca la noi, lansarea
constă în autografele pe care
autorul le oferă cititorilor, care
au avantajul de a discuta direct
cu el. Un cititor poate să stea
câteva minute să-i pună ce în-
trebare vrea scriitorului.

5. Dacă se întâmplă
ca o carte să aibă legături cu
muzica, se poate întâmpla ca
autorul să interpreteze ceva,
să cânte sau să danseze.
Senzațional în cazul WICKED
CLONE a fost faptul că
lansarea a avut un moment de
dans și cântec prezentat de In-
diggo Twins (momentul se
poate găsi pe YouTube), pe o
melodie inclusă în carte
(cartea este însoțită și de un
album, cu 22 de piese). Iar
evenimentul lansării s-a tot
repetat, se continuă și azi.

6. Compania se ocupă
tot timpul de promovarea cărții.
Barnes&Noble are o rețea de
librării în toată America, iar o
lansare cu show, ca în cazul
WICKED CLONE, se face non-
stop, prin turrneee în marile
orașe, eveniment care se
întinde pe câțiva ani. Așa se și
explică tirajele mari ale cărților
americane.

O astfel de promovare
este benefică și pentru com-
panie, și pentru autor. Toată
lumea câștigă respect și bani.
Iar ecoul este pe măsură. Și un
astfel de sistem se aplică la
toate cărțile. Când nu mai
există interes pentru o carte,
organizarea de lansări
încetează. Deci o lansare
generează altă lansare. Există
un lanț de lansări. De aici
apare interesul altor companii
pentru carte, așa cum am avut
eu șansa cu celebra companie
AMAZON, care a editat cartea

despre Brâncuși.
Șansa de a fi ameri-

can, de a scrie direct în limba
engleză, este uriașă. Discutam
cu un director de librării de la
noi și el a calculat că România,
după vorbitorii de limba
română, are un potențial de
circa 3 milioane de cititori, care
ar putea fi interesați de carte.
Pe când vorbitorii de limba
engleză, din America, Anglia,
Australia și alte țări care
funcționează pe baza limbii en-
gleze, sunt de circa un miliard!
Limba română are un circuit
prea restrâns, de aceea nici
sistemul editorial nu este dez-
voltat, e atât de anchilozat, de
funcționăresc, iar entuziasmul
este aproape nul.

Așadar, dacă Româ-
nia cărții vrea să ajungă la
acest nivel ideal, e nevoie ca
sistemul editorial să
funcționeze, să existe un in-
teres din partea tuturor facto-
rilor, toți oamenii din sistem
trebuie să se implice. Dar la
noi există încă o inerție
funcționărească, de tipul, „lasă
că lucrurile se rezlolvă de la
sine”. Nu se rezolvă. Nu te
ajută nimeni. Și nu se întâmplă
nici o minune. Rețeaua de
agenți este obigatorie. Plus en-
tuziasmul. Fiecare din sistem
trebuie să-l susțină pe cel
hăruit, să-l ajute, fiindcă dacă
învinge el, înving toți. Politica
de la noi cu „să moară capra
vecinului” nu există acolo. E
anormal să-l împiedici pe
cineva să aibă succes, când e
atât de firesc să-l ajuți, căci
dacă îl ajuți pe cel hăruit, te
ajuți și pe tine.

●



4 Tichia de politician

Derapaje de Ziua Națională…Derapaje de Ziua Națională…

Toni Victor
Moldovan

MMulți dintre  românii
stabiliți în străinătate
așteaptă cu bucurie, cu 
entuziazm, cu sentimen-
tul mândriei naționale
Sărbătoarea Naționala de 1
Decembrie, ziua renașterii
naționale, ziua făuririi cu
atâtea sacrificii a statului
național român, ziua
neatârnării, ziua demnității
naționale.

Invitat sau neinvitat,
am participat în cei mai
mulți dintre anii trecuți la
evenimentul organizat de
Ambasada României în
Suedia deoarece consider
că este de datorie națională
să sărbatorim evenimentul
cum se cuvine în suflet, ca
și oficial alături de
conaționali.

Anul acesta, locația
aleasă sărbătoririi Zilei
Naționale a fost Kon-
serthuset – Sala de Con-
cert, situată în inima
capitalei Suediei, o locație
impunătoare, onorantă și
sigur plătită cu bani grei 
de România pentru 
acest eveniment. Oaspeții,
reprezentanți diplomatici
acreditați la Stockholm,
conaționali cu toții 
îmbrăcați festiv, atmosfera
de sărbatoare, pe 
deplin reușită, mâncarea
tradițională românească din
plin, erau semnele că am-
basada s-a străduit pe
deplin pentru ca evenimen-
tul să aibă o reușită
asigurată, ca în mulți dintre
anii trecuți.  Nimic nu anunța
că sarmalele reci de la pro-
priu, vor fi și acre….

Deschiderea oficială
a serii a aparținut Domnului
Ambasador Iulian Buga,
diplomat cu carieră
impresionantă cu state
vechi de 25 de ani în Minis-
terul Afacerilor Externe.  De
altfel, Domnul Ambasador
Iulian Buga ținut să impre-
sioneze asistența cu un mic
CV personal pornind de la
dragostea pentru istorie ce
i-a fost însămânțată de pro-
priul părinte – profesor de
istorie, până la contribuția
personală în accederea
României în urmă cu zece
ani la Comunitatea
Europeană.  Discursul Dom-
niei Sale privind esența mo-
mentului a fost unul  relativ
bun, încheind cu mulțumiri
adresate propriei soții, per-
sonalului ambasadei și In-
stitutului Cultural Român din
Stockholm pentru organi-
zarea serii festive.

Poate că eu sunt
prea patetic considerând că
mulțumirile și recunoștința
trebuiau adresate sutelor de

mii de soldați români
sacrificați pe un frontul
cumplit al anilor 1916/1918,
moment istoric în care
existența României ca stat a
fost pe muchie de cuțit. Eroii
de atunci au făcut posibil ca
noi astăzi să putem să ne
exprimăm în limba maternă
și să ne sărbătorim ziua
națională în acordurile muz-
icale ale neamului româ-
nesc și nu în acorduri
maghiare, rusești, bulgărești
sau sârbești. Mulțumiri
eterne  trebuiau adresate
Franței și marelui General
Henri Berthelot, Marii Pri-
eteni susținători ai României
ce au făcut posibilă Marea
Unire de la 1918, Reginei
Maria și tuturor Românilor
care au realizat Marea
Unire cu imense sacrificii.
Poate că Domnul am-
basador, ar fi putut să ne
spună că fiecare român
este dator ca măcar o dată
în viață să depună flori la
monumentul de la
Mărășești. Se impunea
poate o reluare mai
sistematică a momentului

1918 și a semnificației sale
uriașe pentru cei ce simt
românește. A ajuta la orga-
nizarea unui astfel de eveni-
ment este o datorie
subînțeleasă iar personalul
ambasadei pentru asta este
plătit.

Seara a continuat cu
un concert simfonic organi-
zat de Institutul Cultural
Român și susținut de
cvartetul de coarde Arcadia
din Cluj, format din eminenți
muzicieni cu largă
recunoaștere internațională
Ana Török – vioară, Răsvan
Dumitru – violă, Traian
Boală  –  viola și  Zsolt
Török violoncel.  Programul
serii: Franz Joseph Haydn
Cvartet de coarde  nr 29 i G-
dur, Op. 33 Nr 5, FHE Nr.
74, Pascal Bentoiu Cvartet
de coarde  nr 2 , Op. 19
Béla Bartok Cvartet de
coarde nr 2 a-moll, Sz. 67,
BB 75, Op. 17.

Oricât de mult am
iubi muzica, compozitori
precum Hayden  – austriac
sau Bartok  – maghiar deși
pot fi ascultați dacă vrem
364 de zile an, nu-și au locul
la un concert de ziua

națională, cu atât mai mult
cu cât România Mare s-a
realizat în dauna Austro-Un-
gariei, cu atât mai mult cu
cât Ungaria este în contin-
uare revanșardă în privința
Trianonului și a tratatului de
la Versailles, cu atât mai
mult în urma scandalului
diplomatic de anul trecut în
care Ministerul Afacerilor
Externe Maghiar și-a expri-
mat clar poziția cu privire la
Ziua naționala a României
și anume motiv de comem-
orare, de profundă tristețe
pentru maghiarii de pretutin-
deni. Chiar și în acest an
diplomaților maghiari le este
interzis de către propriul
minister să particile oriunde
în lume la ziua națională a
României.

Nici măcar dansurile
populare românești com-
puse de celebrul compozitor
Bela Bartok nu-și au locul
într-un program de ziua
națională a României. Poate
că de ziua națională a
României ar fi avut loc acor-
duri franțuzești ca mulțumire
la sprijinul imens al Franței

la realizarea României Mari.
Am fi vrut să sărbătorim în
acordurile lui George
Enescu, ale lui Ciprian Po-
rumbescu sau în alte acor-
duri valoroase ale muzicii
simfonice și moderne
românești. Aș fi vrut să aud
Rapsodia Română, sau
poate Ciocârlia cântată la
nai sau la vioară… Avem
atât de multă muzică
românească frumoasă și
veselă.

Ar putea Ministerul
Afacerilor Externe al
României să explice de ce
noi românii din Stockholm și
diplomații acreditați la
Stockholm am fost obligați
să sarbatorim ziua națională
a României în acordurile
melodramatice ale Cvarte-
tului de coarde nr 2 al lui
Bela Bartok, cvartet scris
chiar în 1917, în timp ce tru-
pele germane și austro-un-
gare erau învinse la
Mărășești și Oituz? Sunt
convins că dacă partea
maghiară ar comemora 1
Decembrie 1918 ar alege ca
fond muzical același cvartet.
Cvartetul de coarde nr 2 a-
moll, Sz. 67, BB 75, Op. 17

a fost intrepretat pentru
prima dată la Budapesta pe
data de 3 martie 1918.

Cred că Ministerul
Afacerilor Externe ne-ar
putea face un cadou de 1
Decembrie prin lăsarea la
vatră a Domnului Am-
basador Iulian Buga și a Di-
rectorului Institulului Cultural
Român (Institutul
dezrădăcinării naționale a
diasporei) – Domnul Dan
Shafran. Domniile Sale pot
asculta acasă muzică din
Austro-Ungaria – Bela Bar-
tok și Franz Josef Heyden
365 de zile pe an. Recitalul
cvartetului de coarde ar fi
fost perfect pentru Transil-
vania înregimentată în Im-
periul Austro-Ungar – o
piesă scrisă de un mare
muzician austriac, urmată
de o piesă scrisă de un
foarte puțin cunoscut muzi-
cian român, urmată de o
piesă scrisă de un mare
muzician maghiar și  cul-
mea, scrisă chiar în 1917 și
prezentată publicului la Bu-
dapesta în 1918 la Bu-
dapesta.

Soldatul român se
răsucește în mormânt!

Dacă în anii 
trecuți Ambasada României
la Stockholm a arătat
indiferență totală la derapa-
jele sistematice din 
mass-media suedeză, sem-
nalizate de românii din
Stockholm, cu privire la
informații și aprecieri injuste
la adresa României, de data
aceasta afrontul adus
poporului român de proprii
oficiali este imens și de
neiertat.

În ceea ce mă
privește, voi continua să
merg invitat sau neinvitat la
Ziua Națională organizată
de Ambasada Suediei la
Stockholm, iar dacă Minis-
terul de Externe a României
nu-i va monitoriza activi-
tatea, o vom face noi,
românii de aici. Suntem
oripilați ! Mai mulți din sală
au vrut să se ridice și să
protesteze. Nu au făcut-o
pentru România și prezența
corpului diplomatic acreditat
la Stockholm.

Trăiască România!
La mulți ani scumpă patrie!

P.S.:

Explicații posibile la
derapajul ICR (Institutul Cul-
tural Român)… Din aprilie
2017 ICR este condus în
formula Liliana Ţuroiu,
preşedinte, Krizbai Bela
Dan şi Mirel Taloş,
vicepreşedinţi. Iată ce scria
ziarul Cotidianul la data de
26 aprilie despre

componența noii conduceri:
«Toate aceste personaje
care vor conduce destinele
culturii române în
străinătate sînt complet în
afara adevăratului fenomen
cultural: directoarea se
ocupă de modă, unul dintre
adjuncţi, de relaţiile evreilor
de origine română cu
autorităţile din Israel şi
celălalt a scris cîteva proze
prin vreo două reviste. Să
vedem însă mai de aproape
ce îi recomandă pe cei trei
viitori conducători ai ICR.
Liliana Ţuroiu, este fina lui
Adriean Videanu, cea mai
mare „realizare culturală” a
sa fiind rochia de nuntă a
Laviniei Şandru la prima
căsătorie, cu Darius Vâlcov,
fostul primar PDL al Slatinei!
Liliana Ţuroiu a fost propusă
de PSD, ca semn de cur-
toazie faţă de vocaţia PDL-
istă a modistei. Krizbai Bela
Dan este propunerea
UDMR. Este un personaj
extrem de ciudat, care, con-
form propriului CV, cunoaşte
cinci limbi, între care, deşi
este cetăţean român, limba
română pur şi simplu nu
există! Omul scrie în CV-ul
său că limba sa maternă
este „maghiara”, iar cele-
lalte limbi străine cunoscute
sînt: engleza, germana,
franceza şi ebraica! Pentru
viitorul vicepreşedinte al
ICR, care are ca sarcină de
serviciu promovarea culturii
române, limba română nu
este nici limbă maternă, 
nici limbă străină! Mirel
Taloș este al doilea
vicepreşedinte al ICR, fiind
propus de ALDE. Din CV-ul
său, reţinem singurele apti-
tudini demne de a fi sublini-
ate: a fost consilierul lui
Călin Popescu Tăriceanu
timp de doi ani şi membru al
Comisiei de control al SRI!
Mai mult ca picanterie, noul
vicepreşedinte al ICR se
laudă cu cîteva proze scurte
publicate revistele literare
„Conta” şi „Caiete Silvane”».

Cu un președinte
filogerman și cu promovator
maghiar al culturii române,
mă mai mir că ascult con-
cert austro-ungar de ziua
națională… Trist!

●
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Dați-i statului dreptul său monopolist!Dați-i statului dreptul său monopolist!

Cezar Adonis
Mihalache

LLăsați statul să intre
în firme! Lăsați-l să-și ia
„acțiunea de aur” în struc-
tura acelor companii 
private care contează! Iar
voi, antreprenori, deveniți
acționari minoritari de bună
voie! Ideal ar fi să dispăreți
de pe piață, dar, dacă vă
încăpățânați să vă duceți vi-
surile antreprenoriale mai
departe, faceți măcar acest
gest!

Vine 2018, fiți
patrioți și dați-i statului drep-
tul său monopolist! Și poate
așa veți scăpa de splitarea
TVA (printre altele…)! În
fapt, nu poate, ci sigur! Că
veți pierde și controlul pro-
priilor afaceri e altceva, dar
măcar vă veți mai regăsi (o
vreme, poate!) printre ultimii
mohicani ai mediului privat.
Mohicanii-mandatari!

Sigur, puteți con-
tinua a vă opune abuzurile
statului! Nu vă plecați nici-
cum în fața presiunile lui și
veți rămâne pe mai departe
proprii voștri antreprenori!
Veți lupta însă și cu
birocrația și încâlceala con-
turilor separate de TVA, veți
fi mereu și sub spectrul
posibilității de a fi declarați
evazioniști, la prima

greșeala sau întârziere, dar,
desigur, veți fi acei antre-
prenori care au murit lup-
tând! Că ați început lupta
prea târziu, este altă
poveste…

Modificarea unei legi
în folosul unei părți ar trebui
să intre cel puțin la abuz în

serviciu. Dar parlamentarii
nu vor ajunge acolo. Pentru
că „partea” favorizată este
statul, iar ei sunt parte a
acelui stat care își pune de-
oparte ceea ce îi convine.
Dacă legea ar fi favorizat un
interes privat, nici mama
lobby-ului nu i-ar fi scăpat
de suspiciunea de trafic de
influență. Dar când la mijloc
sunt interesele statului, trafi-
cul de influență devine o
politică protecționistă, nu?!

Așa că parlamentarii
au modificat ordonanța
privind „split TVA” și au re-
tras de acolo exact „il capo
dei capi” putregaiurilor în
vărsarea de TVA. Marele
colos care, prin companiile
de stat și instituțiile publice,
se sustrage practic de ani

buni, și în cote amețitoare,
de la plata TVA… Iar legea
„splitării” a devenit una cu
dedicație pentru mediul pri-
vat, practic doar firmele de
aici urmând a fi supracon-
trolate și supracolectate în
acest mecanism inegal.

Lucrurile au fost
făcute pas cu pas… Iar
acum s-a ajuns la momentul
în care statul s-a retras de
sub prevederile OUG
privind splitarea TVA. Și-a

protejat instituțiile, compani-
ile, motivând problemele
legate de „evidența
contabilă și procedurilor de
achiziții publice”. Doar că
greutăți în evidențele con-
tabile vor avea și firmele pri-
vate, iar a le trata
discreționar va genera două
medii total diferite. Nu vom
mai avea un mediu de afac-
eri, ci două entități distincte
și tratate discreționar.
Mediul privat care va deveni
un „mediu split TVA” și
statul, cu toate instituțiile și
companiile lui (și care vor
rămâne pe mai departe rău
platnice).

Sigur, aparent, fap-
tul că parlamentarii au ex-
tras de sub tăvălugul splitării
TVA instituțiile de stat pare fi
doar o favorizare a com-
paniilor sale făcută tocmai
de acela care deține
„pâinea și cuțitul”. Și nu, nu
s-ar fi putut limita doar la
ștergerea datoriilor în cazul
marilor datornici de stat,
căci atunci, „sabia” fiscală
nu ar mai fi avut tăișul care
interesează, cel îndreptat
spre mediul „split-privat”.

Avem în față un
trafic de influență, un abuz
în serviciu, o concentrare
legislativă menită să creeze
o discriminare fățișă. Avo-
catul poporului? Păi, cum să
intervină când și el are da-

torii la stat, nu?! Și nu o să
se pună capră unui val care
îl favorizează la rându-i…

O dovadă că totul a
fost premeditat vine și din
adoptarea de acum câteva
luni, de către guvern, a unei
prevederi care dă statului
dreptul să devină acționar în
companiile private. Iar faptul
că statul poate obține
acțiuni într-o firmă privată,
fără a le cumpăra, ci prin
conversia datoriilor pe care
le are firma la stat, spune
totul, nu?!

P.S.:

Deși legea actuală
nu permite așa ceva, statul,
printr-o inițiativă a Ministeru-
lui Economiei, vrea să aibă
dreptul de a cumpăra
acţiuni la firmele private,
pentru a-şi întări poziţia de
acţionar. Dar nu cu bani,
practic, o societate cu da-
torii la stat urmând a-și ma-
jora capitalul prin emiterea
unor noi acţiuni pe care
statul să le preia „la conver-
sie”, devenind astfel poate
chiar acţionar majoritar…

●

Regele Mihai I, trădător sau patriot…?Regele Mihai I, trădător sau patriot…?

Andreea 
Arsene

DDe câteva zile, mass-
media românească și-a în-
dreptat aproape în totalitate
atenția asupra subiectului
morții Regelui Mihai I. Un
rege care nici măcar nu a
fost… rege, conform preved-
erilor constituționale.  Știm cu
toții că monarhia în România
a fost abolită în mod oficial la
30 decembrie 1947, iar Mihai
Hohenzollern –Sigmaringen
a fost rege  cu drepturi totale
doar în perioada iunie 1927-
iunie 1930. În anul 1940
Mihai I nu a depus jurământul
prevăzut în articolul 82 
din Constituția României
adoptată în 1923,  deci 
nu a respectat prevederile
Constituției când s-a urcat pe
tron, ceea ce înseamnă că nu
a întrunit condițiile necesare
să fie desemnat rege.

Cu toate acestea,
fostul monarh și-a adjudecat
toate prerogativele chiar și în
exil fiind, marea lui ambiție a
fost  aceea de a-și recăpăta
privilegiile  și averea,  și nu
oarecum, ci  în „stilul” său
nonconformist și a scris isto-
rie prin actele de trădare
săvârșite împotriva propriei
țări și a propriului neam. Dar
ce contează acest lucru pen-
tru un popor trădat și umilit de
atâtea ori în cursul istoriei

sale?  Mihai  Hohenzollern a
fost primul monarh impostor
din istoria lumii, devenit co-
munist, un amănunt care ar
trebui să fie consemnat. Însă,
falșii istorici i-au căutat
circumstanțe atenuante,  l-au
victimizat pentru a-l ispăși de
grelele păcate. Dar
Adevărata Istorie nu uită și nu
iartă.  Majestatea Sa  a făcut
pact cu inamicul doar ca să
se răzbune din mândrie și or-
goliu pe omul care i-a fost
protector și îndrumător,
Mareșalul Ion Antonescu,
trimițându-l la moarte  cu
sânge rece.

Toate aceste fapte
reprobabile  au avut reper-
cursiuni nefaste asupra țării
și a românilor, aruncând
România, timp de  50 de ani,
în bezna comunistă. Pentru
el a fost dureros să-și piardă
atribuțiile, în niciun caz nu i-a
păsat de consecințele
acțiunilor sale nelegiuite.
Tinerețea și lipsa de
experiență l-ar fi putut exon-
era, însă timpul a dovedit că
tot ceea ce a înterprins în
legătură cu țara, pe care a
pretins că a slujit-o cu cinste,
a fost în deplină cunoștință.
Comuniști l-au alungat și tot
comuniștii l-au reabilitat sim-
bolic. 

Ce mai contează 
că acei comuniști  se 
numesc Iliescu, Voiculescu,
Popescu…? Când s-a întors

în țară și a bătut palma cu
clica  comunistă iliesciană
pentru a intra în posesia
proprietăților, s-a gândit, oare
și la binele țării ?  Nicidecum!
S-a gândit doar la familia sa
numeroasă și parazitară pe
care trebuia să o priviligieze
și să o căpătuiască. Nu
înțeleg de unde atâta elo-
giere la adresa lor?

F a n f a r o n a d a
pupincuristă nu mai
contenește cu laudele la
adresa Casei Regale. Dar ce
merite extraordinare a avut
Mihai Hohenzollern pentru a
fi trecut în istorie  drept un su-
veran valoros, cu prestanțe
meritorii? Episodul 23 august
1944 a fost momentul dezas-
truos  în   care Regele Mihai
și-a arătat  „abilitățile” de con-
ducere, aruncând țara într-un
haos catastrofal,  justificând
gestul trădării printr-o
mincinoasă declarație la
radio, invocând că s-ar fi
semnat mult discutatul
armistițiu cu sovieticii,  când,
de fapt, respectivul armistițiu
s-a încheiat  tocmai pe 12
septembrie. A dat ordin ca ar-
mata să fie dezarmată,  ceea
ce a însemnat  o adevărată
umilință pentru soldații
români  care au căzut drept
pradă prizonieri ai sovieticilor.
Dar a avut grijă  să ascundă
telegrama de la Helsinki,
trimisă de  către am-
basadoarea URSS , Alexan-

dra Kolontay, care prevedea
semnarea unei convenții
avantajoase între partea
română și cea sovietică, pe
motiv că nu mai suporta să
fie sub îndrumarea
Mareșalului Ion Antonescu. În
cârdășie cu bolșevicii
comuniști a răspândit zvonul
mincinos că Mareșalul An-
tonescu ar fi refuzat sub orice
formă să  cadă la vreo
înțelegere cu sovieticii, dar
adevărul a fost acela că
Mareșalul urmărea să
încheie un armistițiu favorabil
țării, iar din datele existente
reiese că s-ar fi putut întâm-
pla acest deziderat în moe-
mentul în care  Molotov a
refuzat să trateze cu emisarii
regelui, cerând să îl
întâlnească  personal pe
Mareșal.

Când au apărut sovi-
eticii în România, s-au com-
portat precum o hoardă de
ocupanți barbari, deși  era
vorba să ne fie aliați.  În 12
septembrie 1944, 160.000 de
soldaţi români au fost luaţi
prizonieri de către sovietici,
însemnând generali, însem-
nând ofițeri superiori și inferi-
ori și subofițeri, dar mai ales
foarte mulți soldați . Sovieticii
au comis multe jafuri și vio-
luri, au executat soldați…
Sute de mii de soldați români
și-au găsit sfârșitul în Munții
Tatra într-un război inutil, dus
pentru eliberarea Cehoslova-

ciei, iar mulți dintre cei rămași
vii, la întoarcerea în țară  au
fost aruncați în închisori.

Să-i mulțumim
regelui pentru această soartă
nenorocită pe care ne-a
hărăzit-o el însuși în prostia
sa fără margini.  N-am văzut
vreodată ca, după în-
toarcerea în România
postcomunistă,  să facă cine
știe ce lobby  pentru țară,   pe
care o putea ajuta din poziția
relațiilor sale cu casele regale
europene.  A preferat să se
umilească dând mâna cu
lichelele trădătoare care au
distrus țara, pentru a căpăta
cât mai multe privilegii mate-
riale, în loc să se intereseze
de soarta țării. Sunt multe lu-
cruri de imputat omului care a
schimbat destinul țării  într-un
fatidic 23 august 1944, impli-
care pe care unii istorici o
consideră un gest de înalt pa-
triotism și nu unul de înaltă
trădare

●


