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bunul si adevarul in miscare.”

- I. L. Caragiale
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„În primul rând”, fără… „În primul rând”, fără… 
liberali (autentici)?!liberali (autentici)?!

Cezar Adonis

Mihalache

MMesajul este mult
prea sec… Ba, chiar
meschin în comparație cu
speranțele electoratului…
Acel electorat ce i-a tot
așteptat pe liberali să iasă în
față; și au ieșit, dar grație
prăbușirii unor procente din
partidul de guvernare, nu
„prin ei înșiși”…

„România, în primul
rând”… În primul rând la ce?
La antamarea în continuare
a resurselor sale? La exodul
forței de muncă? La depop-
ularea țării? La părăsirea
țării de către tinerii școliți?
Este un slogan atât de sec
și lipsit de minime repere
europene că te întrebi dacă
nu cumva liberalii (tot mai
neautentici) nu au greșit de
fapt alegerile?

Poate s-a vrut o
copie stilizată după unicul
„Prin noi înșine!”… Dar atât
l-au „stilizat” de l-au golit de
conținut… I-au smuls inima
prin îndepărtarea acelui
„noi, înșine” Și pentru ce?
Pentru a fi, „în primul rând”,
ce?… Carne de tun pentru
viitoare teatre de război?
Cobai în felurite experi-
mente fiscale, financiare, al-
imentare? Ori poate pentru
testarea echipamentelor
tehnologice ale viitorului
pentru a se putea măsura
cât de mult afectează aces-
tea sănătatea? Poate, „în
primul rând”, pentru un de
cinci ori mai mulți pacienți
bolnavi de cancer? Un „5G”
translatat printr-o literă ca
secție oncologică „5C” la
nivelul spitalelor. Asta dacă
va mai fi loc prin spitale…

Ori, poate, „în primul
rând” la vânzarea
pământurilor țării, la retro-
cedarea clădirilor, redenu-
mirea unor monumente,
demolarea altora sau
lăsarea în paragină a unor
imobile și efigii, culmea
unele chiar parte ale acelui
dintâi (și unic) „prin noi
înșine”.

Și nu doar sloganul
de campanie este
suferind… Ci și felul liber-
alilor de a se prezenta în
fața electoratului… Să iei o
vedetă TV și să o așezi 
pe post de locomotivă
înseamnă o ofensă la
adresa propriilor membri.
Mai bine ar fi spus: „În

primul rând, prin alții!”. Și ar
fi înțeles și liberalii, ăia care
au tot tras, atât cât i-a lăsat
socialismul decizional de la
conducerea partidului, de ce
au fost azvârliți pe post de
vagoane, și nici măcar nu în
preajma „locomotivei”
vedetă media, ci departe, pe
la coadă…

Lista candidaților la
europarlamentare servită de
liberali este construită, nu în

jurul unei idei pentru țară, ci
în sensul spălării pe mâini a
responsabilității conducerii
partidului prin punerea în
cârca unui singur om a unei
aparente poveri.

Un realizator TV nu
poate fi locomotivă politică.
Nu se potrivește misiunii.
Nu își poate găsi locul poate
în cel mai ingrat demers al
unui politician. Și măcar
dacă liberalii ar fi construit
totul în jurul jurnalistului
Rareș Bogdan. Dar felul în
care președintele de partid
a gâfâit sec și tranșant de-
spre încrederea că
președintele Iohannis va fi
mulțumit de prezența aces-
tuia în fruntea listei (ce
mulțumiri și așteptări mai au
nevoie electoratul și
aparatul de partid, nu?!),
arată adevăratul scop.

Atunci ar mai fi avut
și ziaristul o șansă să arate
că, da, este dispus să își
sacrifice o carieră pentru a
deveni „locomotivă” politică,
dar nu pentru a fi transfor-
mat într-un majordom de
prezidențiale. Nu pentru a
șterge stropii de nereușite și
reproșuri din calea singuru-
lui om care contează la
nivelul acelui „în primul
rând” liberal: Klaus Iohan-
nis. Pentru că momentul
prezentării lui Rareș Bog-
dan, nu ca om al reafirmării
unei doctrine, ci deschizător
și reparator de drum
prezidențial pentru ficusul
tăcerii de la Cotroceni, a fost
demonstrat întreg socialis-
mul decizional al conducerii
„centrale” liberale. Care s-a

așezat (mai bine) într-o
sinistră barcă a slugărniciei.

Ar fi fost mai potrivit
ca jurnalistul să se apuce de
redactat mesaje electorale
pe mormântul brătienilor
decât să se lase împins spre
un ceardaș la căpătâiul lor.
Ar fi găsit un rost mai inspi-
rat pentru a servi partidul.

Și nu ar fi trebuit să
se îngroape ca ziarist pentru
o misiune de partid pentru a

scoate cu mâna lui
semințele otrăvite îngropate
de alții în brazdele unor de-
cizii. Pentru că nu poți de-
sprinde liberalii de 
multe momente în care
maghiarimea politică a făcut
rău țării. Și s-ar  putea ca
mesajul lui ardelenesc,
„naționalist”, să reprezinte
doar un transilvănism 
al unei alte 
enclave (la prezentarea
eurocandidaților liberali,
Rareș Bogdan a stat atât
lângă unul dintre inițiatorii
gărzilor austriece de la Alba
Iulia, Mircea Hava, dar și
aproape de primarul Aradu-
lui,  Gheorghe Falcă, individ
care nu a avut nici o emoție
să asculte imnul Ungariei
lângă o statuie ce exprimă 
o adevărată apologie 
adusă crimelor împotriva
românilor)… Poate de
aceea, transformarea jurnal-
istului în „liberal” nu
seamănă a renunțare la
munca de viață dintr-un
crez, ci un soroc al facturării
serviciilor (!) care l-au adus
aici.

Baremi să nu
înceapă și el să sughită pe
ungurește, că e boală
verde-contagioasă și pe la
liberali…

●

Jos extremismul acestor Jos extremismul acestor 
fanatici!fanatici!

George

Alexander

NNu ştiu dacă László
Tőkés a avut vreodată ca-
pacitatea de a iubi oamenii.
Nu ştiu nici dacă a avut
cumva habar de viața vre-
unui om, a aproapelui său
român sau maghiar atunci
când i-a-nvrăjbit mai mult,

abandonându-i, de fapt, pe
amândoi… Un Om al Bis-
ericii nu dezbină oamenii.
Am intrat într-o bisericuță
maghiară odată şi m-am
simțit înconjurat de dragoste.
Tőkés se zbate să scoată la
lumină însă ce zace adânc
îngropat în dumnealui: URA
față de oameni şi URA față
de poporul român! URA este
religia sa supremă. Îmi cer
iertare numeroşilor prieteni
de origine maghiară – Oa-
meni Integri şi de Caracter!-
pe care-i respect, dar a venit
vremea ca instituțiile statului
să-şi facă datoria şi să
sancționeze fanatismul şi ex-
tremismul, ori de unde ar
veni ele. Un lucru este cert
astăzi, nu numai românii, dar
şi tot mai mulți maghiari se
delimitează de ipocrizia şi
duplicitatea morală a acestui
László Tőkés, care e deja
destul de vinovat. Destul de
pătat. Nu cred că numitul.
László Tőkés şi-a slujit
vreodată Țara – Care
Țară?!- nu cred că i-a păsat
de ce se întâmplă cu oa-
menii – în numele cărora, îl
macină existența!- pentru că
altfel ar fi făcut ceva şi pentru
ei! În loc de toate acestea, a
preferat discursul dema-
gogic, înjositor, i-a asmuțit pe
maghiari şi români unii îm-
potriva altora, a conspirat şi
uneltit totdeauna, patologic,
criminal împotriva României.
Oare, acesta este scopul
vieții sale?! Să ne vadă
sfâşiindu-ne între noi?! Să
ne-arunce într-o baie de
sânge?! Să întemeiem aici
un nou Kosovo?!

Într-o Europă unită,
unde națiunile îşi dau mâna,

László Tőkés este singurul
care ar trage garduri de
sârmă ghimpată între noi, să
trăim bine despărțiți!, singu-
rul care îşi cară geanta cu
trucuri peste tot, cultivând
Ura. Asemenea atitudini şi
fapte sunt incompatibile cu
calitatea nu numai de
cetățean român, dar, mai
ales, de europarlamentar, iar
ele trebuie sancționate ime-

diat de organele abilitate ale
statului.

Pe 19 martie a.c., în
semn de „loialitate” față de
statul român, care i-a creat
atâtea privilegii, László
Tőkés a organizat la Parla-
mentul European din Brux-
elles, clădirea József Antall,
nu ştiu prea bine ce fel de
colocviu, voroavă, discuție
de unul singur, animozitate,
cârcotă… Titlul acestei Mas-
carade a fost sugestiv însă:
„Transilvania în UE”! Să nu
ştie, oare, Tőkés că Transil-
vania e o bucată din trupul
Țării sfânt?! Să nu ştie el că
Țara aceasta, România este
deja în UE?!…P r o f i t â n d  
de Laşitatea vremelnicilor
conducători ai alianței
PSD/ALDE, care au închis
ochii în fața tuturor aten-
tatelor îndreptate împotriva
României, dar şi a
oportuniştilor din celelalte
partide (PNL, USR) – vedeți
congresul UDMR!- tot felul
de personaje bizare, unul
mai insalubru decât celălalt,
din Ungaria vecină şi
prietenă, s-au aliat cu
extremiştii români, cu László
Tőkés, de exemplu. Sub
privirile noastre, electoratul
maghiar este transformat
într-o masă de manevră! In-
divizii aceştia însă nu luptă
pentru drepturile maghiarilor,
ci pentru propriile privilegii.

Români şi maghiari,
să înțelegem un lucru atunci!

Ei nu fac parte 
din viețile noastre!
Nici László Tőkés, nici ceilalți
extremişti!… Justiția să se
ocupe de ei!

●



Firea românilor 3

Actualitatea lui Alexandru Mironescu, Actualitatea lui Alexandru Mironescu, 
o strălucită minte a României interbeliceo strălucită minte a României interbelice

Dorin

Nădrău

„P„Pământul acesta
oferă imaginea unui cap plin
de abcese, unui corp bol-
nav, amenințat de o boală
gravă, de o febră, de o sep-
ticemie: absolut pretutindeni
revolte, răzmerițe, anarhii,
eforturi parcă inutile, in-
cendii, pregătiri de ostilități,
înfruntări rasiale, o materie
omenească fermentând
parcă într-un non-sens, într-
o obscuritate, sub imperiul
unor duhuri și a unor ger-
meni care folosesc
inconștiența, confuzia de in-
stincte, jocul cu neantul, cu
autoflagelarea” , scria cu 50
de ani în urmă în jurnalul
său.

Intelectual cu
vocație enciclopedică,
Alexandru Mironescu a fost
om de știință, profesor uni-
versitar, filosof, eseist, pre-
cum și un reputat
colecționar de artă. A fost
primul copil dintre cei patru
fii ai familiei Victor
Mironescu, colonel, și Elena
Mironescu (născută
Budișteanu). S-a născut la
Tecuci, în ziua de 10 iulie
1903. Între 1922-1926,
urmează cursuri de fizică și
chimie la Facultatea de
Științe a Universității
București, obținând licența,
iar apoi doctoratul în
filosofie. Își continuă studiile
științifice la Paris în pe-
rioada 1926-1929, devenind
doctor în științe fizice. Se în-
toarce în țară și ocupă un
post de asistent universitar
la Catedra de chimie
organică a Facultății de
Științe de la universitatea
bucureșteană. În anul 1931,
se căsătorește cu Maria
Constantin, cu care a avut
doi copii, Ileana și Șerban.
Desfășoară o intensă activ-
itate intelectuală: îi apare
studiul „Spiritul științific”
(1934), după care romanul
„Destrămarea națională”
(1939), menționat de
George Călinescu, doi ani
mai târziu, în celebra sa lu-
crare „Istoria literaturii
române”, colaborează la
Revista Fundațiilor Regale.
Ține o serie de conferințe
pe teme filosofice la Radio
București și la Fundația
Culturală „Regele Carol”. În
anul 1943, participă alături
de Sandu Tudor, cel mai
bun prieten al său, de Paul
Steian, Benedict Ghiuș ș.a.
la o întrunire spirituală
organizată la Cernăuți de
Mitropolitul Tit Simedrea.
Prolific și în continuare, își
completează creația cu noi
lucrări publicate: studiul
„Limitele cunoașterii

științifice” (1945), mono-
grafia „Claude Bernard”
(1946) și eseul filosofic
„Certitudine și adevăr”
(1947).

În anul 1948, pri-
etenul său, poetul Sandu
Tudor, se călugărește la
Mănăstirea Antim. „Se pare
de interes capital să resti-
tuim aici starea mănăstirii
din anii 1945-1947, pre-
cedând experiența Rugului
Aprins […]: comunitate de
călugări-studenți, mai ales
la teologie cu precădere,

dar și la filosofie, arte fru-
moase, matematici chiar[…]
Persoanele pe care Antimul
le reunea, citadini adesea
tineri sau chiar foarte tineri,
veneau din lumea studiilor
riguroase și deschise, cum
se cuvine universalului.
Pentru aceștia viața
monahală, departe de
pitoresc sau evlavie
semănătoristă, răsuna de
chemările Absolutului viu.
Ea deschidea calea
căutărilor și a descoperilrilor
trăite, dar de un alt ordin –
ar fi spus Pascal – decât or-
dinul acestei lumi (Andrei
Scrima, „Timpul Rugului
Aprins”). Alexandru
Mironescu s-a alăturat
grupului „Rugul Aprins”, de-
venind un reprezentant de
seamă al mișcării de
reînoire spirituală și
duhovnicească a anilor
1945-1948 de la Mănăstirea
Antim, în care se întâlneau,
sub semnul Rugăciunii lui
Iisus, intelectuali mireni și
clerici însuflețiți de taina isi-
hasmului. În anul 1949, este
înlăturat, din motive politice,
de la universitate, ajungând
un simplu profesor de liceu.
Ia parte și pe mai departe,
cu regularitate, la activitățile
grupării spirituale „Rugul

Aprins” și se retrage adesea
la Cernica. Ateu și
discreționar, regimul comu-
nist a interzis în anul 1948
aceste întâlniri incluzând
impresionante conferințe re-
ligioase, considerându-le
subversive, iar cei mai mulți
dintre participanții la ele au
fost arestați, judecați și
încarcerați în închisorile Gu-
lagului: Alexandru Teodor-
escu (Sandu Tudor),
părintele Benedict Ghiuș,
părintele Roman Braga,
părintele Sofian Boghiu,

părintele Arsenie Papacioc,
Alexandru Mironescu,
părintele Dumitru Stăniloae,
Nichifor Crainic, părintele
Petroniu Tănase, părintele
Bartolomeu Valeriu Anania,
părintele Andrei Scrima.

A l e x a n d r u
Mironescu a fost arestat la
14 iulie 1958 împreună cu
fiul său. Un gest emoționant
care probează un spirit al-
truist și generos, precum și
un cult al prieteniei fără egal
este cel de la procesul ne-
fast intentat. Folosindu-se
de dreptul său la ultimul cu-
vânt, a solicitat instanței
clemență nu pentru el, ci
pentru medicul și poetul
Vasile Voiculescu: „Nu am
nimic de adăugat în ceea ce
mă privește. Nu cer nimic
pentru mine. În schimb, vă
cer să reconsiderați
prezența aici, ca învinuit, a
doctorului Vasile
Voiculescu. Vă rog să vă
gândiți că sunteți pe cale de
a condamna pe unul dintre
marii poeți și oameni de
cultură ai acestei țări. Pen-
tru el cer înțelegerea
dumneavoastră; cer să se ia
în considerare vârsta lui și
să fie pronunțată achitarea
din partea tribunalului”.
Tulburătoare este și re-

latarea părintelui Bar-
tolomeu Anania despre cum
a aflat vestea eliberării poe-
tului Vasile Voiculescu: „…la
Aiud, intersectându-ne
numai pentru câteva se-
cunde, într-o pauză de
muncă brută, Alexandru
Mironescu a izbutit să-mi
șoptească, cu ochii înecați
de bucurie, că Voiculescu
părăsise pușcăria, grațiat
printr-un decret special”. În
amintirile sale, părintele
Anania, cu harul său incon-
fundabil, îl numește pe

Mironescu „omul rugăciunii
cu candelă și lumânare”,
„cărturarul admirabil, inter-
locutorul delicat și ferm,
îngrăgostitul de muzică și
poezie, observatorul fin și
nu lipsit de umor, colegul
generos și prietenul total”.

Sub acuzația de „ac-
tivitate subversivă”, Al.
Mironescu a fost con-
damnat la 20 de ani de în-
chisoare. A ispășit 5 ani de
temniță între 1958-1963,
fiind eliberat, cu sănătatea
zdruncinată, în noiembrie
1963. După eliberare, își
pune ordine în manuscrise,
dar nu face nici o concesie
regimului comunist pentru a
le edita.

În 1964, încheie ro-
manul „Ziduri între vii” și
volumul de meditații spiri-
tuale „Floarea de foc”, dar
nu va mai publica nimic
până la moarte. În 1966,
finalizează și romanul „Ser-
ile singurătății”, iar în pe-
rioada următoare își va
definitiva și eseul de teolo-
gie a istoriei „Kairos”, pre-
cum și „Poemele filocalice”,
pe care le considera
culminația scrisului său. În
ultimul deceniu de viață, a
continuat să-și întrețină
vechile prietenii (Nichifor

Crainic, Benedict Ghiuș,
Radu Gyr, Petre Manoliu
ș.a.) și leagă unele noi (Ioan
Alexandru, Andrei Paleolog,
Spiru Vergulescu ș.a.).

A l e x a n d r u
Mironescu a murit de can-
cer în ziua de 20 ianuarie
1973. Slujba de înmor-
mântare a fost oficiată de
prietenul său părintele
Benedict Ghiuș care l-a car-
acterizat ca nimeni altul în
cuvinte de înaltă prețuire
rostite cu acest prilej: „om
de știință, profesor fasci-
nant, gânditor cu vast ori-
zont de cultură, de finețe, de
informație, scriitor consacrat
și totodată mărturisitor put-
ernic și întotdeauna
substanțial al credinței
noastre”.

Jurnalul ținut de
Alexandru Mironescu a fost
publicat la Editura Eikon
sub titlul „Admirabila tăcere.
Jurnal (2 iulie 1967 – 29
septembrie 1968)”, ediție
îngrijită și prefațată de Mar-
ius Vasileanu, publicist pa-
sionat de valorile creștine în
trăirea lor vie și autentică,
profesor de istoria religiilor.
Cartea a fost bine primită și
apreciată pentru rigurozi-
tatea cu care a fost
structurată și edificată,
având un indubitabil statut
de document, volum din
care citatul care urmează
ne dezvăluie o constatare
ce pare a fi valabilă și în
prezent: „Generația de azi,
tinerii (inclusiv cei care au
acum 30-35 de ani),
formează un grup de oa-
meni, era să zic o familie,
dar m-am răzgândit, care nu
mai e ca altădată, o
generație nouă, ci o lume
închisă față de noi, streină,
înconjurată de un zid
chinezesc, cu atribute noi,
alte reacții, alte impresii de-
pozitate în substanța lor,
alte concepte despre viață,
despre lume, despre relațiile
dintre oameni, dintre sexe,
dintre ei și copii, dintre ei și
societate. Se constituie ca
un stat în stat, ca un organ-
ism nou, în altul care într-un
fel l-a născut și purtat, dar
care aproape e alceva”.

●
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Mitingul ilegal al maghiarilor la Târgu Mureș pentru autonomia teritorială…Mitingul ilegal al maghiarilor la Târgu Mureș pentru autonomia teritorială…

George

Funar

UUngaria și U.D.M.R.
au organizat duminică 10
martie 2019 la Târgu Mureș
un miting ilegal pe care l-au
botezat „marșul pentru liber-
tatea secuilor”. Adevărul este
că în România secuii au fost
maghiarizați și nu există mi-
noritatea etnică secuiască.
Ca urmare, în Parlamentul
României nu există niciun
deputat din partea secuilor. În
paralel cu marșul ilegal al
maghiarilor de la Târgu
Mureș, la Budapesta a fost
organizată o adunare publică
la care participanții au purtat
drapele ale Ungariei, steaguri
ale Ungariei mari, steaguri
ungurești ale Ardealului și
bannere cu texte identice cu
cele din capitala județului
Mureș. La Târgu Mureș,
mitingul a fost ilegal iar la
marșul prin zona centrală a
municipiului au participat
câteva mii de maghiari care
au uitat să ceară libertate
pentru secuii plecați în ceruri.

Prefectul P.S.D.-ist al
județului Mureș, Mircea Dușa
(fost ministru al Apărării) și
primarul Dorin Florea (P.N.L.)
nu au acționat pentru 
respectarea Legii nr.60/1991,
republicată,  privind adunările
publice. Ei au asistat pasivi la
trecerea coloanelor de
manifestanți maghiari care au
purtat multe drapele ale Un-
gariei și steagurile ungurești
ale Ardealului, precum și ban-
nere prin care cereau: au-
tonomia teritorială a județelor

Covasna, Harghita și Mureș,
așa-zisul ținut secuiesc în
care nu există secui;
desființarea Tratatului de la
Trianon și anexarea Ardealu-
lui la Ungaria. Pe unele ban-
nere era desenată harta
Ungariei care cuprindea și
Ardealul, iar pe altele scria că
așa-zisul ținut secuiesc nu
este România ci este Un-
garia.

Prefectul și primarul
nu au solicitat forțelor de or-
dine să aplice legea, inclusiv
să-i ia jandarmeria cu dubele
pe manifestanții care purtau
bannere, drapele ale Un-
gariei și steagurile ungurești
ale Ardealului. Majoritatea
manifestanților maghiari au
fost din Târgu Mureș și
județul Mureș, iar din județele
Covasna și Harghita au fost
aduși oameni cu 11 autocare.
Printre manifestanți s-a aflat
și europarlamentarul maghiar
Ladislau (Laszlo) Tokes
reprezentant din partea Un-
gariei în Parlamentul Euro-
pean. La Prefectura Mureș, o
mică delegație dintre
manifestanții maghiari au în-
mânat prefectului român un
dosar cuprinzând pretențiile
de autonomie teritorială ale
Ungariei și U.D.M.R. pentru
județele Covasna, Harghita și
Mureș, pe multimilenarul și
Sfântul Pământ moștenit de
Poporul Român de la
strămoșul său, Poporul Pri-
mordial al Geților. Prefectul-
poștaș le-a primit dosarul și
le-a promis că-l va trimite la
Guvernul României.

Românii din Țara-
Mamă și cei refugiați în

străinătate din cauza
Regimurilor post-decem-
briste, dar mai ales românii
din Târgu Mureș au fost
umiliți de manifestanții
maghiari susținuți de către
reprezentanții locali ai P.S.D.
și A.L.D.E.  cu care se află în
concubinaj la Putere, mai
ales la București, cu
U.D.M.R., o organiza-
ție antiromânească, 
șovină, extremistă și
ultranaționalistă, reprezen-
tanta ilegală a Ungariei în
Parlamentul și Guvernul
României.

În seara zilei de 10
martie a.c., Guvernul de la
Budapesta a declarat că
susține autonomia teritorială
a județelor Covasna,
Harghita și Mureș care este o
problemă a Ungariei în Vatra
Românească. Președintele
României, Klaus Werner Io-
hannis și Guvernul țării noas-
tre nu au avut nicio reacție la
pretențiile Ungariei și
U.D.M.R.! Partidele politice
parlamentare care zic că sunt
în Opoziție (formală) tac și
ele, neavând curajul să
introducă o moțiune în Parla-
ment pe tema autonomiei
Ardealului cerută în mod
repetat de Ungaria și
U.D.M.R.

La guvernarea
României se află alianța
P.S.D. – A.L.D.E. împreună
cu U.D.M.R. cu care are un
acord secret de colaborare și
căreia îi îndeplinește toate
pretențiile punctuale, coman-
date de la Budapesta. Mai
mult, președintele P.S.D.,
Liviu Nicolae Dragnea, a re-

cunoscut public că este într-o
relație de prietenie cu pre-
mierul Ungariei, Viktor Orban
care acționează diabolic  și
sistematic pentru dezmem-
brarea teritorială a României
și anexarea Ardealului la Un-
garia. Ministrul de Externe,
Theodor Meleșcanu
(A.L.D.E.) este prietenul
omologului său din Ungaria,
iar ginerele domnului
Meleșcanu a fost și este un
susținător înfocat al ireden-
tismului maghiar. Domnul
Imre Peter, în anul 1956 când
era student la Facultatea de
Agronomie din Cluj-Napoca a
manifestat public, în Piața
Libertății, pentru anexarea
Ardealului la Ungaria. Ca ur-
mare, a fost arestat, con-
damnat la închisoare și
exmatriculat din facultate.
După ce a fost eliberat din
pușcărie a fugit în Ungaria,
iar după anul 1989 s-a întors
în România și acționează
împreună cu tata socru, cel
care a fost negociatorul șef al
Tratatului cu Ungaria, din
anul 1996. Pe cale de
consecință, cu toate că a fost
încălcat de nenumărate ori
Tratatul cu Ungaria, inclusiv
recent la Târgu Mureș, min-
istrul de Externe Theodor
Meleșcanu refuză să
propună Guvernului Dăncilă
să fie denunțat acest docu-
ment, iar în legătură cu nu-
meroasele acțiuni ale
Ungariei împotriva Poporului
Român și a României se
aseamănă cu un surdo-mut,
care nu pretinde scutiri.

În ziua de 16 septem-
brie 1996, când a fost semnat

la Timișoara Tratatul cu Un-
garia, ca primar al municipiu-
lui Cluj-Napoca și președinte
al Partidului Unității Naționale
Române (P.U.N.R.) am orga-
nizat legal un marș funebru
pentru înmormântarea liniștii
românilor din Ardeal. Viața a
demonstrat că acel marș-
avertisment public, cu partic-
iparea multor mii de clujeni, a
fost necesar. După acel
eveniment politic au apărut
câteva cozi de topor din con-
ducerea P.U.N.R. care s-au
delimitat de marșul funebru
de la Cluj-Napoca și cu spri-
jinul unor servicii secrete
românești și străine au lichi-
dat P.U.N.R.-ul, singurul par-
tid politic autentic românesc
născut din Vatra
Strămoșească multimilenară.

Toate partidele
politice parlamentare s-au
aflat sau se află într-o relație
de concubinaj cu Uniunea
Democrată Maghiară din
România, care nu este
înregistrată ca partid politic și
nici ca singura organizație a
minorității maghiare din
România! La această reali-
tate se adaugă un alt Adevăr:
toți etnicii maghiari din Româ-
nia au solicitat și au obținut
cetățenia Ungariei, sunt
cetățeni unguri.

Mitingul ilegal al
maghiarilor de la Târgu
Mureș și argumentele
prezentate confirmă că peri-
colul unguresc este foarte
mare.

Deșteptați-vă și Uniți-

vă frați români!

●

Un Imn triumfal și dramatic al OmuluiUn Imn triumfal și dramatic al Omului

Corneliu

Vlad

ÎÎn penultimul an al
Facultății de Filologie, la
jumătatea anilor 1960, am
avut privilegiul de a audia – și
a da examen la – cursul spe-
cial al marelui cărturar Tudor
Vianu despre „Arghezi, poet
al omului. Cântare omului în
cadrul literaturii comparate”.
Profesorul Tudor Vianu avea
să tipărească între copertele
unei cărți, în 1964, prelegerile
săptămânale rostite nouă
timp de un semestru, iar
această carte este de mult
epuizată, nereeditata și
aproape uitată. Cosmogoni-
ile, sociogoniile și antropogo-
niile, aceste mari poeme 
ale literaturii universale
desfășoară, într-o epică
amplă, nașterea și devenirea
în timp mitologic, religios și is-
toric a universului, societății și
omului. De la marile creații al
e Antichității egiptene și ori-
entale la Vechiul și Noul Tes-
tament, de la Democrit,
Virgiliu Ovidiu și Lucrețiu la
Voltaire, Hugo și scriitori ai
secolului XX, iar la noi prin
Eminescu și Arghezi, aven-
tura pasionantă a omului și

umanității traversează glorios
creația spirituală a lumii, ca
filon primordial.

Cine se mai
încumetă să scrie, în vremea
de astăzi, o asemenea lu-
crare de sinteză și profunz-
ime, într-o lume asaltată de
atâtea probleme de zi cu zi și
existențiale? Răspunsul
spontan si cel mai la
îndemână, ar fi că tentația și
punerea în opera a unei
asemenea întreprinderi liter-
are ambițioase descurajează
pe cei ce ar fi ademeniți de
idee. Și totuși, un autor din
Târgoviște, medic anestezist
de profesie, s-a lansat cu
temeritate într-o asemenea
experiență creatoare prin
care dăruiește literaturii
române contemporane și –
indraznesc să spun – istoriei
noastre literare o carte
antologică.

„Femeia lut” (titlul
cărții) a fost încheiată în mai
1996, dar vede lumina tiparu-
lui electronic abia acum și
rămâne o enigmă de ce au-
torul, ba nu, autoarea, a
hotărât să o publice la peste
două decenii de la scrierea
ei. De ce autoarea și nu au-
torul? Pentru că Ecaterina
Petrescu Botoncea, un nume

menit să rămâne în beletris-
tica românească (dacă ea va
mai avea viață în viitor), im-
pune o viziune marcat
feminină scrisului său, în sen-
sul sublim al cuvântului – și
nu cred că este o exagerare.
Prin această carte, proza
noastră feminină primește o
nouă consacrare, spulberând
definitiv prejudecățile
încăpățânat înrădăcinate în
conștiința unora, prin sensi-
bilitatea, acuitatea senzorială
și gingășia, dar și prin tenac-
itatea și anduranța ce de-
finesc femeia prin veacuri,
confruntată cu vicisitudinile
naturii și oamenilor.
(Bănuiesc, în filigran, și o
discretă tentă autobiografică,
a propriei experiențe de viață,
care transpare din carte.)

Discursul literar al
narațiunii poetice în proză nu
este atât sociogonic, cât
antropogonic. Nu e atât de-
spre societate, cât despre
om. Mai corect spus, despre
femeie, ca parte organică și
intregitoare a omenirii. Nu
știu ca în literatura clasică și
contemporană de pretutin-
deni să mai existe o aseme-
nea lucrare reprezentativă. În
orice caz, eruditul Tudor
Vianu nu ne-a vorbit niciodată

la cursul său despre un
asemenea experiment.
Cuplul primordial Adam-Eva,
întemeietorii biblici ai
omenirii, descoperă sau
născocesc în existența lor
fără strămoși și fără patrimo-
niu, lucrurile dar și
simțămintele trebuincioase
vieții lor cotidiene, care încep
cu dragostea („Creatorul ne-
a trezit din humă întâi prin
dragoste, apoi prin
suferință”), sălașul de locuit,
focul, credința, roadele
pământului și hrana gătită,
acooperamantul trupului, îm-
blânzirea animalelor care au
devenit prieteni ai casei, cul-
tura plantelor, limbajul cuvin-
telor, biserica, armele de
vânătoare și uneltele de
bucătărie, ulcioarele și blidele
de lut ars, dar și singurătatea,
durerea și dorul după cel ple-
cat, apoi descoperirea și
conviețuirea cu alți oameni
într-o primă societate
omenească. În același timp,
îndepărtarea treptată de
natură: „Urcând pe scară tim-
pului, o energie nouă încă
încălzea pieptul și totodată o
nostalgie și un regret că mă
înalț prea mult deasupra
firelor de iarbă, a mugurilor
de cireș și a cântatului de

cocoș”.
Încep întrebările de-

spre rostul vieții, despre
apropierea morții, iar în
același timp și înțelepciunea
în față legilor neiertătoare ale
vieții și dispariției din viață.
Treptat, natura de la în-
ceputul lumii este împânzită
tot mai mult de civilizație:
„Șoapta străbate oceanele,
așezându-se direct în ureche,
oamenii se plimbă printre
stele iar mirifica lună poate fi
lovită cu piciorul, dar vulturii
mor și pădurile se usucă”. Și
natura, și omul, se schimbă
necontenit, în bine sau în rău,
iar viața merge mai departe
prin urmași: „Opaitul se
stinge, dragă Sirius. Dar
după cum vezi, o nouă
lumină se aprinde”.

Un Imn triumfal al
Vieții este cartea „Femeia
lut”, un discurs liric și cere-
bral, sensibil și mereu ten-
sionat, încântător și dramatic
de la un capăt la altul al său,
care povestește printr-o ex-
plozie continuă de metafore
geneza și mersul prin timp
ale ființei umane, în comuni-
une panteistă cu natura. („Lit-
eratorul”)

●



Ghimpele Națiunii

Au îmbătrânit platanii…Au îmbătrânit platanii…

Cezar Adonis

Mihalache

ȘȘi cine mai are
nevoie de ei, așa, trecuți de
vreme și de rost, nu?!… Au
fost ei la mare preț cândva!
S-au dat multe „bătălii” pen-
tru ei… Au mai căzut și
capete, dar ei au rămas
acolo, în picioare… Într-un
fel, ca simbol al integrității
(nu și morale, din păcate) a
BNR.

Mulți și-au dorit și
Arenele, și platanii… Dar nu
au avut parte de niciunele,
fiind apărate cu mândrie,
fudulie și chiar aroganță de
Banca Națională, chiar și cu
prețul de a fi devenit, în
timp, un loc al părăginirii.
Doar de o monedă
aniversară marca BNR nu
au avut parte platanii… În
rest, au fost protejați pentru
a nu fi înstrăinați. Pentru a
nu ajunge terenurile de sub
ei pe mâinile unor șarlatani.
Mai ales că acolo s-a scris
și Istorie (e drept că istorie a
și rămas!)…

Astăzi, Mugur
Isărescu face un pas în
spate… Și cedează.
Dovadă că a îmbătrânit la
rându-i. Nu chiar o dată cu
platanii, ci mai repede ca
aceștia. Sau, cel puțin, și-a

pierdut din mândria și
fudulismul de altădată. Iar
acum își strigă disponibili-
tatea unei „concesii”. Este
gata să cedeze „statului”,
recte Guvernul, Arenele
BNR și Parcul cu platani.
Este gata să șteargă din in-
ventarul instituției sale două
repere simbolice pentru a
mai căpăta un răgaz…

Sigur, se pune între-

barea dacă și executivul
mai vrea acum? Dar și dacă
Mugur Isărescu se mai
poate „salva” prin această
cedare din fața tăvălugului
pornit împotriva Băncii
Naționale când a refuzat
alte concesii (și nu unele la
nivelul piciorului de masă
lemnoasă).

Guvernanții poate

nici nu își doresc Arenele
BNR. Evident, nu le vor re-
fuza, pentru că sunt destui
„vâlcovi” vârcolaci imobiliari
care așteaptă de multă
vreme momentul, și sunt și
foști tenismeni care, într-un
orgoliu nemăsurat, încă
visează să-și fixeze țărușul
reprezentării ca mari
„șlampi” (!) ai unui ultim
turneu „reprezentativ”. Au

tot stat la colțuri privind de
peste vreascurile averilor lor
de la nivel de țambre de
mari foști sportivi, măsurând
din ochi suprafețele unor vi-
itoare ansambluri, fie ele și
cartiere rezidențiale de par-
tid de guvernare  rezervate
pentru cutare ori cutare
breaslă supusă, umilă,
ascultătoare.

Dar ce fac cei din
administrația Băncii
Naționale? Pentru că nu
este vorba că vor pierde un
simbol, reprezentativ inclu-
siv ca neatârnare față de o
anumită formă a corupției,
rezistând, iată, trei decenii,
în fața asalturilor imobiliaro-
rachetistice (!), dar nici o
concesie nu rămâne de una
singură. Mai ales în cazul
BNR. Practic, se va destupa
„butoiul”. Azi, Arenele și par-
cul… Dar mâine?… Pentru
că bnr-iștii nu vor avea parte
de prea multă liniște ca preț
al concesiei. Își vor fi plătit
taxa de liniște în fața agre-
siunii guvernării PSD pentru
un timp, apoi atacurile vor fi
reluate. Mai agresiv. Și nici
dacă însuși Mugur Isărescu
își va scoate „șorțul” la
mezat, nu va însemna că va
mai avea parte de un alt
răgaz de „liniște”. În fond,
cine mai are nevoie de un
șorț de mason bătrân,
aproape ramolit și aproape
intrat „în adormire” (sim-
bolistic!), când lupii tineri ai
guvernării se află oricum
sub semnul unui alt șorț/bla-
zon?!…

Nostalgicii? Poate
doar platanii să privească în
urmă spre trecutul altădată
glorios. Apoi vor cădea sub
lanțurile drujbelor de tenis-

meni. Și va rămâne un mare
nimic simbolistic, dar o oază
de kitsch imobiliar.

Și nu faptul că BNR
ar putea agrea o asemenea
cedare ar trebui să ne re-
volte… Oamenii, aidoma
platanilor sunt trecători; mai
repede trecători… Ci faptul
că, prin cedarea către stat,
instituția devine un punct de
sprijin al restaurației comu-
nistoide la care lucrează
guvernanți de azi. Practic, o
înturnare spre anul 1991,
când platanii deveneau sim-
bolul independenței nece-
sare, respectate, ocrotite a
Băncii Naționale. Iar în
2019, totul se poate trans-
forma într-un traforaj uitat
pe banca pensionarilor.

După această
cedare vor veni și altele.
Dar acelea nu vor mai avea
nici o legătură cu partea
simbolistică ori nostalgică.
Iar BNR s-ar putea să
devină o plăcuță (memorial-
) departamentală atârnată
într-un subsol fiscal al ac-
tualei puteri.

●

Succesurile dăncilești te fac Succesurile dăncilești te fac 
pe Țepeș să-l dorești…pe Țepeș să-l dorești…

George

Petrovai

ÎÎn ianuarie s-a îm-
plinit un an de la instalarea
Guvernului Viorica Dăncilă.
Și tot cam de atunci ni 
se împuie zilnic capul 
cu performanțele acestui
mătăhălos Cabinet, compus
din sculele cele mai de
nădejde ale făcăturii PSD –
ALDE (a nu se confunda
apelativul „de nădejde” cu
competența sau demni-
tatea, ci cu supușenia
politrucianistă!), ulterior câr-
pit/reșapat/remaniat cu
atâta chichirez gășcăresc,
încât taman miniștrii excluși
de către Sorin Grindeanu și
Mihai Tudose din guvernele
lor, au fost chemați de nos-
tima și neperechea noastră
premieriță să facă degeaba
umbră pământului în cel mai
feminist, nu neaparat și fem-
inin, guvern din istoria
României (evident, prin
păgubitoarea densitate pen-
tru țară a hoaștelor unse cu
toate alifiile detestabilului).

Mai înainte de-a
vedea cum stă treaba cu
succesurile dăncilești, cu-
vine-se să fac două
precizări:

1) Sensurile
dicționărești ale verbului a

exclude sunt: a înlătura, a
da afară, a elimina, a
îndepărta, a excepta, a nu
admite. Dacă este de
înțeles că un demnitar al
statului poate să-și piardă
funcția din diverse motive
(citeam pe undeva că un
ministru dintr-o țară
occidentală și-a dat demisia
după ce presa l-a acuzat că
a folosit telefonul instituției
în scop personal!), devine
total de neînțeles pentru oa-
menii cu scaun la cap cum
un fost ministru, îndepărtat
din echipa guvernamentală
pentru incompetență, are
atari calități în ochii de
șoimană ai premieriței
Dăncilă, încât la iuțeală este
cooptat în echipa sa
reșapată. Ca și cum în
câteva luni, respectivul
ipochimen ar fi făcut dovada
irefutabilă a schimbării lui
într-un element indispens-
abil pentru minister, țară și
popor.

2) Tot o
performanță, dar á rebours,
constituie isprava unui prost
ce aruncă o piatră în
fântână, iar zece înțelepți nu
izbutesc s-o scoată…

Potrivit goarnelor
pesedisto-aldiste și statisti-
cilor oficiale (I. Kant spunea
că există trei categorii de

minciuni: mari, mici și statis-
tici), marea performanță
dăncilească, din care au
rezultat firimiturile azvârlite
grosului salariaților și pen-
sionarilor, se cheamă
creșterea economică, cică
cea mai gogonată din Eu-
ropa și printre cele mai vije-
lioase din lume. Mă rog,
propaganda oficială își
proptește demagogia
agresivă cu cifre umflate…

Atâta doar că în-
treaga retorică pesedisto-
aldistă cu creșterea
economică, se bazează în
exclusivitate pe consum, ni-
cidecum pe creșterea reală
și solidă a unei economii
sănătoase, creștere
generată de triada investiții
– productivitatea muncii –
comerț dinamic și reflectată
în sporul prosperității tuturor
cetățenilor acestei țări, nu
doar a aleșilor ticăloșiți și a
privilegiaților fără obraz.

O economie bazată
în principal pe consum nu
este numai extrem de
fragilă și – ca atare –
periculoasă pentru țară
(economiștii au tras sem-
nalul de alarmă de
nenumărate ori), dar
acționează și ca un
bumerang – se întoarce
nimicitor împotriva ocâr-

muirii care a moșit-o și a
nației care i-a trecut cu ved-
erea capriciile începutului!
Adică taman ce se întâmplă
acuma în România: cea mai
mare inflație din Uniunea
Europeană, lanțul tot mai
greu (pentru omul de rând)
al scumpirilor, noi taxe și im-
pozite.

Nota 1: Dragnea și
ai lui o lasă mult mai moale
cu uriașa idioțenie numită
„taxa pe lăcomie”, acuma
când constată că ea con-
tribuie la creșterea coefi-
cientului de risc (raitingul de
țară), fapt care le
îngreunează enorm sarcina
împrumutării banilor pentru
pensii și lefuri…

În categoria suc-
cesurilor dăncilești mai tre-
buie incluse dovezile
neîncetate de subcultură ale
tuturor cârmuitorilor actuali,
gafele comise tot acuși-
acuși, lamentabilele prestații
în politica europeană și
mondială, starea
deplorabilă a sistemului de
sănătate și de educație,
poziția codașă între țările
din Uniune la toate tipurile
de transporturi (la autostrăzi
în mod special), neobositele
răfuieli ale lui Tudorel
Toader (Tetelu, cum este
„alintat” de presă) cu Justiția

și anumiți magistrați,
sfidătoarea fraternizare a
politrucilor necușeri cu
nelegiuiții.

Nota 2: Doamna
Dăncilă, vă înștiințez pe
această cale că știu în zona
Maramureșului Voievodal
câțiva bătrâni care trăiesc
fără ajutoare sociale, fără
curent electric și chiar fără
lampă cu petrol (de unde și
cu ce să cumpere petrol
lampant?). Și numai bunul
Dumnezeu are știre câți ca
ei își duc astfel destinele pe
întinsul acestei țări! Ei bine,
îmbunătățiți cu o câtime
viața acestor compatrioți, și
fiți convinsă că gestul
dumneavoastră de
omenoasă cârmuire va
rămâne în conștiința
românilor și în istoria lor ca
o veritabilă performanță a
Cabinetului pe care cu
încrâncenată vrednicie
politrucianistă îl păstoriți în
prezent.

●


