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„Nu te grăbi, viaţa-i destul de

lungă pentru dureri.”

- Al. Vlauță
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Prezidențialele, oculta înțelegere Prezidențialele, oculta înțelegere 
de trust... politicde trust... politic

Cezar Adonis
Mihalache

NNicicând nu a fost
săpată o prăpastie mai
adâncă între libertatea de a
alege și dreptul de a fi infor-
mat… Nu a mai existat, nu un
sinonim firesc, ci un cât de
mic grad de „întrepătrundere”
între dreptul de a fi informat,
cel ar fi trebuit să fie bine
încetățenit după trei decenii
de democrație, și libertatea
de a alege… Prima treaptă a
democratizării. Am avut
nevoie de 30 de ani pentru a
avea impresia că le-am făcut
inseparabile, că am consoli-
dat dreptul poporului de a
alege informat, dar totul a
eșuat, programat, sub im-
punerile unei adevărate
înțelegeri de trust a
candidaților și partidelor lor…
Și da, și din această
perspectivă am regresat, ca
formă de a ne defini și
reprezenta prin instituții, de la
standardele unei Națiuni la
nivelul de simplu popor…

Suntem mai fragili ca
la începutul aventurii noastre
pe drumul cunoașterii
democrației… Căci noi am în-
ceput, a priori, prin a
cunoaște, a afla, „a cerceta”,
când, de fapt, democrati-
zarea avea un sens de
pătrundere, de asumare, de
acțiune, nu de stat și
zgândărit sofisme și finanțat
felurite structuri „de imple-
mentare”… Și suntem mai
șubrezi poate și din cauza
faptului că nici măcar cu-
tumele nu mai sunt respec-
tate. Ba, avem nevoie de a ne
încorseta legislativ orice
acțiune pe care, în urmă 
cu trei decenii, o știam
„garantată” măcar de regulile
nescrise ale bunului simț,
fiind „de drept” o  cutumă, o
condiție nescrisă, adesea nici
măcar rostită, dar unanim
acceptată.

În anul împlinirii a trei
decenii de democrație
(formală, nu și de democrati-
zare), nu am avut parte de o
confruntare directă între
candidații de la alegerile
prezidențiale. Nu am avut
parte pentru că unii au fugit
de neghiobia, îngâmfarea și
fudulismul unora, alții s-au
„tăinuit” singuri conștienți de
propria marjă de prostie, iar
restul pentru a fi în rând cu
turma, căci, fie ei și
„prezidențiabili”, tot ca o
turmă s-au comportat… Nu
am avut confruntări, și nu
neapărat de idei, de soluții, ci

măcar de banalități, pentru că
așa s-au înțeles cei ce într-un
fel contau (acolo au
funcționat și cutuma, și
înțelegerile scrise!), iar faptul
că a mai ieșit câte unul „din
rând”, manifestându-și vrerea
de a avea parte de o con-
fruntare TV, a fost doar pen-

tru că întotdeauna au existat
„defectori” ai înțelegerilor de
trust.

Așteptările noastre
au rămas din nou croite doar
pe baza unor cutume… Pe
care nu am știut să 
le securizăm, prin impune-
rea unor obligații pentru
candidați. Mai ales că era ev-
ident că, la un grad atât de
adâncit al putregaiului politic,
respectul, bunul simț, cu-
tumele nu vor mai exista în
vocabularul nici unuia dintre
candidați.

Evident, dacă s-ar 
fi vrut, am fi avut 
parte de confruntări peste
confruntări… Era atât de sim-
plu… Un „instrument” anti-
trust prezidențial, un cod
(deontologic) electoral de
conduită, de asumare a unor
minime reguli între
„combatanți”, impuse, nu
lăsate la nivel de cutume pe
care azi nu le mai respectă
nimeni, inclusiv din perspec-
tiva unor condiții generale de
finanțare, de decontare de la
buget a campaniilor elec-
torale pentru fiecare partici-
pant.

Iar asigurarea
desfășurării unor confruntări
publice, televizate, între
candidați ar fi trebuit să fie o
condiție impusă și dinspre
Autoritatea Electorală, care
degeaba se mai laudă acum
cu ideea unui (viitor) proiect
de cod („pentru organizarea
şi funcţionarea partidelor
politice, având în
componenţă şi finanţarea
acestora şi a campaniilor
electorale”), dar și dinspre
CNA. Al doilea „gestionar” de
nereguli al acestui adevărat
trust de înțelegeri de non-
combat ale candidaților și
partidelor.

În alte „spețe”, CNA a
avut grijă să emită
recomandări pentru difuzarea
de clipuri electorale. Or,
putea foarte bine să
atenționeze și acum, măcar
Televiziunea Publică, despre
importanța și obligația, din
perspectiva interesului public,

de a asigura, echidistant,
timpi de antenă, dar nu pen-
tru monologuri de candidați,
ci pentru confruntări de „unu
la unu”.

Sigur, asta dacă
alegerile ar fi fost pentru 
și despre noi!… Pentru re-
spectarea acelui drept de a fi
informat fără de care liber-
tatea de a alege este
stearpă… De fapt, fiecare
candidat la prezidențiale a
alergat doar pe turnanta lui…
Unii cu o singură grija, aceea
de a nu se împiedica singuri,
alții pentru a-și asigura poza
de profil pentru buletinele de
vot ale unor  alegeri viitoare,
alții pentru a obține minimul
de procent necesar facturări
de la stat a banilor de cam-
panie (nu neapărat și
cheltuiți!)…

P.S.:
Nu o mai slăviți atât

pe duduia Dăncilă pentru
„mănușile” aruncate!… Nu-i
mai închinați ode ceaușiste și
nu mai puneți babele să-i pupe
mâna!… Că nu a avut nici
măcar prestanța unui carton
din pancartele scorojite și de-
colorate de acum trei decenii…
Iar dacă ar fi vrut o confruntare,
dacă ar fi avut curajul să intre
într-un „ring”, Viorica Dăncilă
nu ar fi cerut o dezbatere de
„unu la unu” doar cu Iohannis,
ci ar fi început cu cel mai slab
clasat. Dar nu despre
confruntări era vorba… Pentru
că nu ar fi făcut față nici măcar
din perspectiva unui mahalag-
ism, a unui țățism de tăntică
rostogolind draperii feministe…
Că nu le ținea minte, că nu le
„cadra” în locurile potrivite din
fereastra electorală, că, de
fapt, nu i-ar fi permis proprii ei
consilieri o asemenea
nesăbuință…

●

În căutarea unui… În căutarea unui… 
comisarcomisar

George
Petrovai

ÎÎn Dicționarul Ex-
plicativ, termenul „transporta-
tor” sau „transportor” are atât
sensul de „cel care duce”,
cât și acela de „raportor”,
adică de „persoană care
face un raport pentru a-l
susține în fața unei adunări
sau în fața superiorului”.
Cum „comisarul transporta-
tor”, sintagma suplă și
sugestivă a oficialului care
răspunde (sic!) de transpor-
turile europene, are legătură
cu această foarte
intensă activitate a civilizației
moderne prin faptul că
duce/transportă rapoarte pe
care apoi le prezintă în fața
Comisiei Europene, socot
conotația „raportor” singura
adecvată în cazul de față.

Da, căci Ursula
Gertrud von der Leyen, de la
1 noiembrie 2019 președinta
acestei Comisii, nu are
trebuință nici măcar de
specialiști în domeniu,
necum de cele trei propuneri
ale Cabinetului Dăncilă,
atâta timp cât niciuna dintre
ele n-a făcut dovada unei
consistente credibilități
politico-morale, n-a fost
avizată de președintele
României și n-a primit undă
verde din partea unui Parla-
ment care de curând, prin
moțiune de cenzură, a dat de
pământ cu guvernanții
pesediști.

Mă rog, nu e rău că
românii au șansa să con-
tribuie prin comisarul desem-
nat (și cu atâta trudă
acceptat) la aparenta câr-
muire a Uniunii Europene
(UE). Cică asta exprimă
democrația internă a con-
glomeratului suprastatal și
ilustrează egalitatea politică
(firește, nu și cea econom-
ico-financiară) a țărilor mem-
bre…

Nostimada acestui
demers este următoarea:
având în vedere starea
dezastruoasă a tuturor trans-
porturilor românești postde-
cembriste (drumurile și
autostrăzile ce refuză să se
autoconstruiască cu mil-
iardele de euro puse pe tavă
de UE, declinul tot mai
pronunțat al  infrastructurii
feroviare, rolul de figurant
economic al transporturilor
pe apă și aeriene), făcătura
cu sarcina ce-i revine

României de a propune ofi-
cialilor europeni un comisar
admisibil mi se pare mai
degrabă o bășcălie decât o
treabă cu adevărat serioasă
într-o Europă doar formal
unitară, adică ceva
asemănător cu armătura
politică a viitorului Parchet
supranațional, care va fi
păstorit de Laura Codruța
Kövesi.

Iată de ce nu poți să
nu te întrebi cu ce naiba va
contribui un atare comisar-
politruc la progresul trans-
porturilor europene, de
îndată ce el nu-i de meserie.
Vasăzică, nu numai că unul
ca ăsta nu-i bun nici măcar
de ministru al transporturilor
românești, deoarece pentru
punerea lor pe picioarele
normalității (drumuri modern-
izate și bine întreținute, rețea
panromânească de
autostrăzi fără cusur, trenuri
sigure, confortabile și rapide,
refacerea flotei fluviale și
maritime, dezvoltarea trans-
porturilor aeriene, încura-
jarea tuturor formelor de
transport nepoluant) respec-
tivul demnitar trebuie să aibă
minte cu carul și simțire
românească cu toptanul, dar
la o adică (a se citi „când îi
cer interesele personale
și/sau de clan”) el nu va ezita
să-și trădeze țara ce-l
plătește regește, fie prin im-
plicare de fațadă în prob-
leme de interes național, fie
prin definitiva ei crucificare
după încasarea arginților de
la hrăpăreții care fac tot ce le
stă în putință ca treburile
României să fie cât mai în-
curcate, așa încât grosul
românilor tot mai nevoiași să
depindă de mâna lor
necușeră.

Și iată cum 
searbăda noastră campanie
prezidențială, cu Klaus Io-
hannis favorit la cîștigarea
celui de-al doilea mandat
(posibil chiar din primul tur, o
premieră postdecembristă),
este practic pusă în umbră
de actuala criză
guvernamentală: Cabinetul
Dăncilă încă nu poate să
plece (și cine știe cât va mai
sta ca un bărzoi într-un pi-
cior), Cabinetul Orban încă
nu poate să-și pună gheara
liberalo-minoritară pe bu-
toanele puterii (și cine știe
când/dacă va izbuti s-o
facă)!

●
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România ocupată…România ocupată…

Grid
Modorcea

NNimeni nu credea că
după Marea Revoluție a
Speranțelor din Decembrie,
deci în doar 30 de ani, Româ-
nia va fi ocupată. Dar nu
ocupată de armata sovietică
(despre care se spunea că
era eliberatoare!), nici de ar-
mata pușcașilor marini ameri-
cani, nici de batalioanele
pitice chineze sau austro-un-
gare, ci de produse ali-
mentare, cosmetice sau de
îmbrăcăminte.

Am fost deunăzi la
supermarketul „Cora” și ce-
am văzut? O abundență de
produse cum cred că n-a
văzut nici un dictator comunist
în viața lui. Dar căutai cu
lumânarea să găsești un pro-
dus românesc. Dintr-o sută de
produse, dacă găseai unul
făcut în țara noastră. România
e o țară a merelor, nu? Ei,
bine, nici un soi de măr româ-
nesc! Erau mere de pretudin-
deni, dar nu din România.
Uite, mere din Africa de Sud!
Ați mâncat vreodată?! Vă dați
seama, ce fecicire pe venetic.
Mușcă dintr-un măr și se
imaginează în Africa de Sud.
Dar merele românilor oare pe
unde or fi? Pe unde pu-
trezesc? Sau sunt date la
porci? Vrei struguri? România
e țara strugurilor, dar nu era
nici un soi de strugure româ-
nesc, numai struguri din
Spania, Grecia, Australia (cu
precizarea „fără sâmburi”) sau
Laponia! Laponia, vă dați
seama?! L-am întrebat pe
vânzător dacă știe unde vine
Laponia? Nu știa. I-am spus
eu, fiindcă am avut șansa să
cunosc la o galerie de artă din
New York un artist din
Laponia. E la nordul Europei,
întinsă pe teritoriul a patru
state: Norvegia, Finlanda,
Suedia, Rusia. E soră cu cer-
cul polar. E plină de ghețari,
prăpăstii, mlaștini, lacuri,
munți, climă arctică, dar are și
tundră, poate că pe acolo
crește și vița de vie. Ca să
ajungă strugurii de acolo până
aici, trece o lună. Și vin
congelați. Ca și merele din
Africa! Dar dacă asta-i politica
europeană!! Ce, nu ești fericit
să mănânci struguri din
Laponia? Să simți și tu cum e
să fii într-un fiord arctic zbrând
pe un ren călărit de Moș
Crăciun! Înțeleg să fie dintr-o
țară vecină sau din… Costa
Rica, dar nu, din Costa Rica
sunt bananele, iar ananasul
din Brazilia! Dar ceapa? Uite,
ceapă galbenă, în sfârșit ceva
românesc! Însă când m-am
uitat mai bine ce scria pe
plăcuță la țara de destinație,
am văzut Turcia. Na, Româ-
nia, țara cepei și usturoiului,
adio, mamă, aici găsești ustu-
rioi din Olanda. Nu trebuie să
te mai duci tu în Malaezia să
mănânci rodii, vine Malaezia
aici, cu toate produsele ei ex-
otice. Un tur de orizont printr-
un supermarchet te face

martor la producția întregii
planete.

La sectorul de
îmbrăcăminte la fel. Toate
canadienele, hanoracele, ja-
chetele, încălțămintele,
cămășile, bluzele și fularele,
sunt de import. Orice vrei
găsești, dar sunt croite în
afară. Blugii sunt, ca și ieri, tot
americani, dar făcuți în China!
Cei mai frumoși pantofi sunt
aduși de la Londra. Ce, nu
este bine? Ce te deranjează?
De ce să te duci tu la Londra,
vine Londra aici. Da, și dacă
te uiți la oameni, de ce arată
așa de patibulari?

Fiindcă nu au bani cu
ce să cumpere aceste pro-
duse de import. Dar sunt ief-
tine, atât de ieftine! Ei, aici e
secretul, mi-a spus un tânar
care descărca dintr-un
cărucior saci cu morcovi (!)
aduși din Turcia: Nu vedeți
produse românești, fiindcă
sunt scumpe, producătorii
români le dau la prețuri deza-
vantajoase pentru noi. Străinii
ne dau cu prețuri joase, să-și
permită să cumpere și nea
Gheorghe. Așa e, comparativ
cu prețurile din Piața Amzei
sau Piața Matache, aici, la
„Cora”, e rai. Aici o fi paradisul
mult visat de revoluționarii din
decembrie? Dar ei visau un
paradis românesc, nu străin,
aici e paradisul țărilor bogate,
care își varsă marfa (sur-
plusul) pe piața noastră, de-
venit o generoasă piață de
desfacere.

Deci ar trebui să ne
bucurăm. La capitolul comerț,
România este ocupată, ba
chiar invadată de produsele
străine. Nici nu mai au loc în
tarabe, pe rafturi, au ajuns să
se concureze între ele.

Dar mai trist e
altceva, că românul care-i
român se simte străin în țara
lui. Amartaloii l-au băgat pe
Eminescu în debara. Dar ia
să-l scoatem puțin și să citim
Doina lui? Ce găsim despre
român?

Că-ndărăt tot dă ca racul

Fără tihnă-i masa lui

Şi-i străin în ţara lui.

Citită azi, această
poezie e un manifest care te
înfioară! Înapoi la debara cu
ea! Poetul ne avertiza de
atunci, când și el se simțea
străin în țara lui. Doina a fost
publicată în anul 1883, în re-
vista „Convorbiri literare”.  Dar
ea circula și mai înainte de
acest an. Din gură în gură. Cu
varianta originală, din care
amartaloii au tot tăiat ce nu le
convenea. Cred că are peste
140 de ani. Și adevărul ei s-a
tot perpetuat. Ca și Teoria fa-
talismului a lui Conta. După
1989, am tras și noi semnalul:
Dacă politicienii nu sunt atenți
și nu fac o politică sănătoasă,
adică românească, România
va fi o piață de desfacere pen-
tru produsele străine de orice
fel. Va fi o altfel de dictatură, a

banului! Și nu au fost atenți,
dovadă că acum România
este ocupată până peste cap,
iar cei care îl invocă pe
Ștefan, Măria Sa, să vină de
la Putna, nu pot decât să
aprobe laitmotivul poetului, ca
un bocet: „Săraca țară,
săracă”! Nu epoca noastră a
inventat haosul și fatalismul.
Și poate că suntem
predestinați fatalității.

Strigau copiii
revoluției: „Vom muri și vom fi
liberi”. Da, foarte liberi. Ei nu
bănuiau că vom ajunge să fim
liberi de țară. Nici eu nu mi-
am imaginat / și am o
imaginație foarte bogată / că
voi ajunge să umblu în țara
mea ca un străin. Oamenii pe
care îi întâlnesc și cu care
vorbesc (caut mereu prilej să
intru în vorbă), sunt străini de
astfel de gânduri. Ei nu
înțeleg ce le spui. Tac.
Acceptă ca niște extratereștri
situația ocupației străine și
unii sunt fericiți că găsesc
sandale romane sau berete
franțuzești. Mai puțin străini
îmi par americanii, când sunt
în America, suedezii, când
sunt în Suedia, germanii,
când mă aflu în Germania,
decât românii din Cișmigiu
sau de la supermarketul
„Cora”. Le spui ceva și ei se
uită șui, parcă nu înțeleg
limba română! Că n-or fi toți
chinezi sau arabi! Dar din ce
le spun, se uită la mine ca
lemn-tănase. O comunicare
siderată. Par asemenea
navetiștilor de odinioară care
au invadat orașul. Mulți însă
sunt chiar străini.  Dar figurile
patibulare pot fi lesne re-
cunoscute. O mare parte din-
tre români sunt foarte alterați.
Ca veneticii. Iar dacă îi întrebi
ce veți face la vot?, îți întorc
spatele sau te privesc de
parcă ai veni din pustie.

Aceasta este reali-
tatea. Pe care o poate con-
stata orice politruc dacă se dă
jos din limuzină. Fantastic,
România ocupată îmi aduce
aminte de revolta americanilor
numită „Occupy Wall Street”!
O revoltă anti-corupție. Deși
America este prin statut Țara
Imigranților, americanii nu
acceptă acolo nici o alterare!
Ce paradox! Ba președintele
Trump a decretat că e timpul
să terminăm cu globalizarrea
și să promovăm politica iubirii
de țară, deci face o politică
naționalistă. La fel, germanii,
eneglezii, olandezii, norveg-
ienii, iralndezii etc., etc, cine
nu e  naționalist azi?
Românul! Românii care
defilează în fruntea țării.
România este o țară vândută.
Cine să mai facă aici o politică
națională?

Realitatea este contra
acestei idei. România este
ocupată nu de bombe, nu de
armate, ci de ceva cu totul in-
signifiant, la prima vedere, 
dar vital, mâncarea,
îmbrăcămintea, transportul
și… arta. N-am luat niciodată
în serios planul miliardarului
Hays, de la Hollywood,

supranumit Țarul filmului, care
a decretat: „Acolo unde
pătrunde filmul american,
acolo trebuie să pătrundă și
marfa americană”! Ce previz-
iune! Filmul american a ocu-
pat demult planeta. Iar
România este demult în ex-
clusivitate o piață de des-
facere pentru filmul american.
Cred că din cele peste 300 de
canale TV pe care le prind, rar
dacă dau peste o producție
ne-americană. Filmul romî-
nesc? Unde e? Poate prin
bolgiile dantești! România
este ocupată și la nivel de
stomac, și la nivel mental, de
produsele străine. România e
străină pe pământul pe care ni
l-a dat Dumnezeu. O politică
de înstrăinare a dus-o unde
este. Și în același timp de pe
diferite paliere suntem
bambardați cu politicale. Cei
care au condus țara, au
hâhâit. Nici un cap limpede.
Sub drapelul atâtor partide de
lași și jecmănitori s-a ajuns
aici. Politicienii sunt rupți de
realitate. Declarațiile lor îi
condamnă. Îi condamnă, de
fapt, alterarea sufletească a
celor care trăiesc aici.

Există clar o prăpastie
între România de pe stradă și
România de la tribună. Eram
la coadă la o caserie de la
Mega Image. Discutam cu
două tinere din fața mea, le
spuneam că azi a căzut gu-
vernul Vasilica. Nici nu le-a
păsat, dădeau din umeri. Nu-i
interesează pe tineri, pe cei
din realitatea cozilor, ce se
întâmplă în bătălia politică, e
la fel ca ieri, același circ, noi
ne vedem de ale noastre, au
zis fetele. Cred că fără guvern
ar merge mai bine țara. Am fi
numai la mâna străinilor și
gata!

Așadar, nu există nici
un fel de punte, nici un fel de
dialog între sus și jos. Se
dovedește încă o dată că
România este o țară
neguvernabilă. Vor să ne
contrazică opozanții, Orban,
Johannis, Barna, care
defilează cu cominterniști ca
Mihai Șora, din aceași oală cu
Bruckner sau Tisminețki.

Ce pot ei schimba,
oameni de paie sau actorași
buni, care au lăsat scena
Teatrului și joacă acum prost
pe scena politică, fiindcă-i mai
largă? Mai pot face ceva?
Nimic. Acele dezbateri înalte,
de la Consiliul Europei, ONU
sau din altă parte, n-au nci o
legătură cu realitatea din
România, nu pot schimba
nimic în bine pentru poporul
român, ci numai în folosul lor,
al unor grupuri de interese.
Dacă guvernul mondial din
umbră a decis ca România să
dispară ca putere economică
și să devină o piață de des-
facere pentru produsele lor,
așa s-a întâmplat. Toate anal-
izele conduc la această reali-
tate de pe piața României.

Și orice cititor al aces-
tor rânduri poatre veni cu alte
exemple ale acestei ocupații
foarte agresive. Oricine poate

să-ți spună că industria
românească este la pământ,
că totul e ocupat de tehnolo-
gia străină. Ce mai este româ-
nesc? Poate sărăcia,
maghernițele, căci noile clădiri
poartă marca „Samsung”,
„Dell”, „Capital”, „Coca-Cola”,
„Intel”, „Ford”, „MacDonalds”,
„Microsoft”, „Philip Morris”,
„UPC”, „Xerox”, „Citibank”,
„Colgate”, „Palmolive” și zeci
altele (nume americane de
regulă). Apar noi blocuri. Sunt
românești? Nici gând, sunt
străine. Poate mașinile, auto-
buzele? Oho, de mult cele
românești au dat ortul popii.
Ne lăfăim în „General Elec-
tric”. Ba s-au umplut parcurile
și străzile de trotinete elec-
trice! Și nu e militar care să
nu-ți spună pe o bancă în
Cișmigiu că „România nu mai
are armată”. Cum, dar unde-i
armata poporului? Cine ne
apără? Străinii. Armatele
străine, ele au tot interesul să
ne apere, să nu moară detot
România, fiindcă nu mai au
unde să-și plaseze gogoșile.
Pardon, gogoșile încă sunt
produse naționale!

Va fi mai tare Miorița
decât groparii ei? Va fi mai
tare Luceafărul decât Mihai
Șora și toate lichelele care ne
fac democrația? Se cutremură
vecia de atâția impostori! Sau
poate credința în mântuire?
Dar o anchetă a bisericii a
arătat că 85 la sută dintre
români nu mai cred în mân-
tuire. De aceea, când a venit
Papa de la Roma, BOR a și
schimbat denumirea Cate-
dralei Mântuirii Neamului, în
Catedrala Națională, fiindcă
mântuirea are și sensul peio-
rativ de mântuială. România
este mântuită, istoria
contemporană i-a mântuit
(citește terminat) pe români.
Românii pe români s-au ter-
minat printr-un plan diabolic
(de coloratură bolșevică)
numit automântuire. Pe când
partidul Automântuirea
Salvării Naționale!? La noi,
totul este mântuit. Nu mai
contează cine e președinte,
cine prim-mnistru,
vicepreședinte sau comisar.
Apă de ploaie. Noua Românie
a mântuiților este fără Dum-
nezeu, fără libertate și
democrație. România a ajuns
o țară fără fundamente
tradiționale, e ca și cum am
vorbi despre o Românie fără
patrie! Românii au ajuns
străini în propria țară, care a
atins performanța să fie un
nume de istorie, devenit pre-
text, întucât viața ei este
ocupată de o agresivă reali-
tate multinațională, fabricată.

●
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Cozile de topor cântă după muzica csardașului...Cozile de topor cântă după muzica csardașului...

Constantin
Moșincat

UUneori, nimicurile
saltă omul mic și de nimic, în
ochii lumii și capătă, nemeritat,
atenție sporită. Așa cred că a
devenit și prof. Lucian Boia a
cărei scriere și declarații de
presă, în special, au devenit
înșiruiri de date amestecate
decât eseuri de istorie.
Pretinde că scrie altfel istoria.
Pentru istoric criteriul
călăuzitor al povestirii sale ar
trebui să fie: adevărul. Dacă
voit te depărtezi de el atunci
rezultatul e ca la Boi(a)!

Din toate cercetările
mele, de până acuma, nu am
găsit nicăieri că viețuirea
comună, dintre români și un-
guri, n-a avut elemente co-
mune. Doar că esența lor se
îndepărtează de adevărul fun-
damental: Dumnezeu ne-a
lăsat, pentru că ne-a creat, la
fel pe toți. Domnul Boia susține
sau se lipește, după opinia
mea, în mod nejustificat, de
teza kosuthystă că „ungurii
sunt singura națiune din Tran-
silvania”, eludând și statistica
oficială imperială, și pe cea
maghiară. Dacă eliminăm
dreptul românilor de a se școlii
în limba maternă, de a-și
afirma valorile culturale și de
creație de sorginte
românească, apoi noi, istoricii,
la cine să facem trimitere dacă
nu la strămoșii noștri? Și dom-
nul profesor știe, prea bine, că
despre străini s-a scris mult, și
cu mare fală, în timp ce despre
ai noștri în scrierile străinilor s-
a cam uitat de români. Ba chiar
habsburgii, în note ale servici-
ilor secrete, l-au pus „sub
supraveghere și interdicție” pe
savantul român Nicolae Iorga.
Dar nu a fost caz singular. Le-
a fost teamă: de Inochentie
Micu Klain, pe care din
poruncă împărătească l-au
surghiunit la Roma, repatri-
indu-i-se osemintele abia în
1997. Pe Horea și Cloșca i-au
zdrobit cu roata, obligând
poporul să asiste pentru a-l în-
frica.

Mai recent, când
lumea civilizată, prin glasul
președintelui american, a
„proclamat dreptul popoarelor
la autodeterminare”, din 14
națiuni ale imperiului austro-
ungar numai ungurii s-au opus
la singurul plebiscit făcut
numai de români. Ce ziceau
ungurii? Până și îndârjitul soci-
olog, ministru pentru minorități,
Oskar Jatzy, a dus tratative cu
românii la Arad. Pe bune, dacă
n-ar fi fost tragedia de la Beliș,
cine știe ce s-ar fi scris în pro-
cesul verbal al discuțiilor, din
noiembrie 1918… Ce vrea să
ne învețe domn profesor: Să
mai întoarcem obrazul. Ba Nu,
e răspunsul meu. Să spunem
răspicat lucruri adevărate:
chiar de-ar fi să rănească or-
goliile grofilor și nemeșilor un-
guri de ieri și a celor de azi. Au
convertit toate cozile de topor
să cânte după muzica
csardașului (furat din Ardeal)
botezat neaoș unguresc.

Butaforia lor istorică
am văzut-o și o poate vedea și
domnul Boia, chiar în Piața
Mileniului din Budapesta.
Privind spre poarta arcului de
triumf, în partea stângă sunt
reprezentați regii Ungariei, din
dinastie mixtă (româno-
ungară, de la Arpád și Menu-
morut, descendenți) și
Angevivi (italieni de origine),
Corvinii (români de obârșie).
Ce e după nu prea merge, cum
observaseră oltenașii noștri
ajunși în dreapta Dunării, la
Pesta. Nu deloc, pentru că
încep cu răsculatul Gheorghe
Doja și apoi Principii Transil-
vaniei (asimilați ca regi ai Un-
garie). Știe prea bine și domnul
Boia că după bătălia de la Mo-
haci, turcii au prefăcut în
Paşalâc tot teritoriul de la Sud
și Nord de fosta capitală a Re-
gatului Ungar! Cum să scriem,
cum ne îndemnați să
interpretăm aceste izvoare is-
torice? Să nu remarcăm lupta
și prezența românilor în marile
conflagrații mondiale ar fi cea
mai tragică minciună. Să nu
scriem că strămoșii „geto daci,
prin ostrogoți, vizigoți sau că
pământul Angliei a fost mai
întâi de strămoșii noștri cucerit,
înaintea celei romane”, (așa
susțin cercetătorii arheologi
englezi, și n-avem argumente
să-i combatem). Și tot
strămoșii noștri au configurat
harta actualelor popoare eu-
ropene? A nu scrie că „românii
au salvat Europa de
bolșevism” în 1919, prin
prezența armată la Budapesta
ar fi echivalent cu a susține că
străbunicii ne-au fost dezertori,
ori că s-au rătăcit la Alba Iulia.
N-a fost oare România
angajată în conflictul mondial
tocmai în spirit european
atunci când a declarat războiul
cu „scopul realizării unității
naționale”, când pentru
aceasta s-au sacrificat mai
mult de 800.000 de tineri
români, chiar dacă au existat și
orientări filogermane?! Zice pe
o voce separată, numai de
dumnealui înțeleasă, profe-
sorul Boia că „suntem
naționaliști” și se dă protector
de partea ungurilor, apărându-
i cum că chipurile nu Tisza
Pișta și magnații unguri au
forțat pe sârbi să nu le accepte
ultimatumul.

Da, de unguri ne leagă
multe fapte, numai de ar fi
măcar recunoscute și de ei val-
orile românești și mai cu
seamă de și-ar asuma faptele
reprobabile ale înaintașilor.
Românii au recunoscut că le-
au fost iobagi, obligați de
împrejurări. Că ungurii i-au ex-
clus dintre cele trei națiuni. Că
forța brațelor lor a lucrat
pământurile în Ardeal
deoarece ei erau mai mulți.
Sunt adevăruri recunoscute,
asumate de „istoria
tradițională” care nu-i place
profesorului. Adică domnul
Boia ne îndeamnă ca în locul
propriei istorii să punem „într-
un context și dintr-un punct de
vedere european pe alții mai
întâi” (transcriere din interviul
dat de Lucian Boia, ziarului
„Magyar Hirlap”). Halal model
european.

Reamintesc aceluia
care ne sfătuiește cum că noi
„care alcătuim Europa și U.E.”
nu suntem tratați ca europeni
(a se citi propaganda
ungurească de la Trianon în-
coace, ca argument). Eu-
ropenii, pe care să-i prea
mărim ne-au tot amânat ader-
area comunitară pe motiv că
nu știu ce criterii nu îndeplinim.
Apoi că nu avem standarde de
calitate la produse, până ce
„unii, la fel de înțelepți ca cel în
cauză, au luat măsuri de: au
distrus industria, fărâmițat agri-
cultura, ne-au defrișat pădurile,
au izgonit poporul din vatra lui
de locuire multimilenară, pen-
tru a satisface mofturile eu-
ropenilor sfetnici a vedea cât
vor rezista ca și cobai românii”.
Ne-au impus la marginea Eu-
ropei, ca santinele la hotarul de
răsărit și ne-au abandonat spre
a rezolva singuri conflictul cu
rușii (noi ca fideli în re-
spectarea embargoului contra
Rusiei, Germania exportând
peste noi produsele provenite
de pe câmpurile României).
Dar ce, parcă ar fi fost prima
dată?

Nici în 1916 nu s-au
ținut de cuvânt: și nu au inter-
venit cu sprijin rusesc pe fron-
tul Brussilov, și nici la Salonic
nu s-au grăbit să pornească
ofensiva. Apoi s-au preocupat
(de europenii e vorba, pe care
să-i punem în centrul atenției,
cum ne îndeamnă Lucian Boia
să scriem istoria), de recuper-
area banilor investiți în Rusia
țaristă, după ce Lenin a spus
„Niet!” despăgubirilor de război
pretinse. Și le-a plătit Brătianu
până la ultimul leu! Sau să nu
amintim că americanii, de
pildă, sau dus la Paris cu prop-
unerea, „să facă din Pocuția lui
Ștefan cel Mare, Basarabia,
Cernăuți și Moldova un stat
nou, neromânesc: Izrael”?
Vedeți că nici măcar nu sunteți
original, alții și-au propus acum
100 de ani așa ceva, dar n-a
mers! Cum spuneți că ar trebui
să scriem istoria: „opus
abordării naționale,
tradiționale”?

Ce să nu scriem dom-
nule Boia? Să nu spunem
răspicat că în spatele liniei de
demarcație: Sighet, Ciucea,
Zam ungurii au făcut toate
sălbăticiile nespecifice ființei cu
rațiune? Să spunem cu
„împăcare și resemnare” că a
fost „o neînțelegere din partea
românilor” cum pretindea Tisza
Ștefan? Ori să refacem inven-
tarul corect, așa cum figurează
în dosarele Conferinței de
Pace de la Paris, și să repro-
ducem iscăliturile și parafele
comisiilor mixte româno-
maghiare cu privire la prăpădul
și iadul provocat de unguri, ca
dovadă? Și această realitate
„face parte din istoria
României, ca parte a istoriei
Europene” domnule Boia.
Nu nouă, românilor, ar trebui
să ne fie rușine de trecutul
nostru. Nu românii datorează
scuze că n-au avut drepturi și
libertăți egale cu alte seminții.
Pe grumazul românilor s-a pus
opresiunea. Și pe sudoarea
frunții și brațelor lor s-au înălțat
palate și catedrale europene,

pe la mijlocul Dunării, pe am-
bele maluri, în timp ce românii
erau ținuți în bordeie și
bisericuțe de lemn, incendiate
când voia stăpânul. Și acestea
sunt realități ale istoriei imperi-
ului habsburgic sub care au
trăit străbunii. Ce au căpătat în
schimbul loialității lor, aseme-
nea lui Iancu? Lanțuri și
temniță grea la Vaț și Seghedin
pentru că au cutezat să ridice
glasul prin „Suplex” sau „Mem-
orandum”. Aplicând metoda
reducționismului domnul Boia
i-ar cataloga și pe aceștia
„comuniști” și nu promotori ai
unității naționale?! Unitatea
națională la români chipurile nu
respectă „principiul european
al diversității, deoarece avem o
întârziere istorică”, pe care nu
putem s-o depășim. Am par-
curs cu toții, cu siguranță, pe-
rioada istorică al celui de Al
Doilea Război Mondial, la
finele căruia după o trădare cu
semnătură regală, am fost
abandonați de aceiași occi-
dentali, care ne-au pus la
despăgubiri usturătoare și ne-
au ordonat să ascultăm
„democrația populară
sovietică”, sau pe cea „de
tranziție” pentru care plătim.
Înțelegerile secrete și urmările
lor, dar fără tezaurul românesc
repatriat, fără creanțele ger-
mane încasate (bine că noi am
restituit suedezilor datoria
istorică!).

Nu cumva asta se
numește fals istoric? Poate
prin prisma unor asemenea
„băștinași” nu avem voie a
trata în mod „tradițional istoria”.
Dacă nu ne aliniem curentului
monarhist actual și nu folosim,
apelative de noblețe (interzise
prin Constituția din 1923), au
îngropat regi, „soții, amante”
făcute regine peste noapte! Nu
cumva asta se numește fals is-
toric? „« Majestatea Sa » Mar-
gareta Custodele Coroanei
române este șeful « Familiei
Regale a României » și suver-
anul Casei de România, în-
cepând cu ziua de 5
decembrie 2017, când a suc-
cedat tatălui său, Regele Mihai
I. Titlul său dinastic este « Ma-
jestatea Sa Regina », dar Ma-
jestatea Sa a decis ca pentru
moment să continue să poarte
titlul de «Custode al Coroanei
» în împrejurările oficiale”.
Sesizează oare cineva că se
mai pregătește o trădare în
folosul acestei familii eu-
ropene? Să nu uităm că pe Zizi
Lambrino, soția legitimă a lui
Carola la II-lea, au gonit-o din
țară, i-au dat din averea Băncii
Naționale a României
2.000.000 lei, cu dobândă de
5% și un castel în Elveția,
Carol al II-lea, după dictatura
personală a plecat cu suita și
14 vagoane, neverificate la
vama din Timișoara, ca și
Mihai (în 1947), „pentru sine și
urmașii săi”, cu o rentă viageră
de 12.000 dolari plătiți din
averea țării de Petru Groza! Li
s-au restituit proprietățile, in-
clusiv Peleșul, dăruit poporului
de realizatorul său, Carol I, pe
care l-au vândut statului
român, dar tot urmașii cu titluri
de noblețe îl folosesc. Li s-a
dat Palatul Elisabeta, în

folosință gratuită. Păi în vir-
tutea cărei legi se dau onoruri
și funeralii naționale unei
neveste (Ana, nevasta Ex-
Regelui Mihai), sau gardă de
onoare unei amante Elena Lu-
pescu, „regina-mamă Elena”?.
Să ne așteptăm și la vreo
Bunică – a – „prințului” Duda?
Mitul „binefacerii regalității
românești” când va dispare,
domnule profesor Lucian
Boia?. Dacă pe ritmul
marșurilor și imnurilor regale
„restituim” și ce-i al neamului e
în regulă, suntem în „trend eu-
ropean”?  Admirație pentru en-
glezi: soțul consorț al Reginei.
Cum de ăla nu e rege? Că
după manualul de clasa a IV-a:
Regii României: Ferdinand și
Maria! Adică atâtea pupături,
(știți povestea evreului și pot-
coava de aur pentru calul lui
Horthy) ca să parafrazez: că și
calul lui Horthy a bălegat de
silă!

Tare aș fi curios să aflu
cum ar trebui să scriu despre
strămoșii mei care „neîntrerupt
au trăit în Ardeal”? E mit sau
realitate?, că zău mă
zăpăcește domnul Boia că
scriu despre „continuitatea și
unitatea neamului meu” și sunt
un nostalgic tradiționalist, toc-
mai când am refăcut arborele
genealogic pe ultimii două sute
de ani. Domnul profesor
sucește mințile tinerilor, mai
puțin informați, care nu se dau
în vânt după informații eu-
ropene clasificate „secret”.
Dacă strămoșii mi-au fost sta-
tornici, permanent locuitori
ardeleni, unde să-i plasez sau
să-i scot din istoria recentă?
Dacă bunicul a servit „Patria”
sub austro-unguri, tata sub
Horthy, cum și în ce fel să spun
că și-au servit țara sau nația
română, ca să nu fiu nici
„naționalist și nici tradiționalist”
în abordare?

Ca Lucian Boia s-au
mai găsit și gazetari care, în
relatările de pe front, n-au scris
că cei din Regimentul 4 Hon-
vezi, de pildă, pe frontul  de la
Isonzo (1918-Italia) erau 70 la
sută români, dar pentru că
erau sub comanda lui Kra-
tochwil, nici el ungur, și sub
steag unguresc, că acela
românesc doar când au plecat
au avut drept a-l purta, toți for-
mau armata de honvezi unguri
(sâc)!, ca și în al doilea război
când, românii, au fost
desconsiderați și puși la
unitățile de „geniu”, pe post de
făcători de culoare prin câm-
purile de mine, sau la săpat
tranșee.um să scriu despre
socrul meu, eliberat din pri-
zonieratul rusesc după patru
ani de detenție, (prizonier din
ordinul Regelui Mihai I, în
funcție în 1945, împreună cu o
parte din cei peste 175.000
ofițeri, subofițeri și soldați
predați de Majestatea Sa lui
Stalin la 23 august 1944! Cât a
trăit Ex-Regele Mihai I n-a scos
o vorba de acea trădare, nici
de înțelegerea cu ungurii din
1989, de la Budapesta!). E mit
sau realitate, documentar

dovedită?
-continuare în pagina a 12 a -
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„Voucherul” de carte… privată„Voucherul” de carte… privată

Cezar Adonis
Mihalache

SSă ai într-o țară 
în care analfabetismul
funcțional este „periclitat” doar
de posibilitatea tot mai mare a
analfabetismului clasic de a-și
recupera poziția de ev mediu
un proces în justiție vizând
piața de carte reprezintă un
paradox… Unul năucitor,
privind statisticile celor trei
decenii postdecembriste, în
care numărul de cărți dintr-o
bibliotecă personală nici nu
mai este luat în calcul, pentru
că nu  mai există această
„fiță”, iar raportarea, la nivel de
carte citită, se face deja ca
număr al volumelor „răsfoite”
de oamenii simpli, nu pe
săptămână, nu într-o lună, nici
măcar pe an, ci aproape într-o
viață…

Și totuși, la acest mo-
ment, se duce o bătălie tăcută
în Justiție pentru piața de carte
(dar nu cea vândută, ci
împrumutată), printr-un proces
în care părți sunt mai multe ed-
ituri (deranjate, depășite,
fomiste) și o platformă
„corporatistă” ce și-a asumat
rolul de bibliotecă publică. O
entitate privată care
împrumută gratuit cărți într-un
cerc închis, al angajaților din
multinaționale, singurul cost
fiind acela al transportului
către cititori, preț plătit, sub
forma unui abonament, de
către companii…

Aparent, un proces

fără prea multe mize pentru o
societate strivită de multe alte
probleme… Doar că evoluția
ar putea duce la o schimbare
radicală pe piața cărții, la re-
definirea unor noțiuni aparent
impenetrabile…

Sigur, întrebarea este:
de când a devenit cititul o pre-
ocupare atât de importantă
încât să stârnească interesul
unor instituții care, altminteri,
nu ar fi ieșit din zona lor de
confort? Pe de o parte bib-
liotecile publice, anchilozate în
mentalități și organizări închis-
tate, fidele marotei că lectorul
de carte trebuie să meargă
spre ele, inclusiv la propriu, nu
să (a)ducă ele volumele în
brațele cititorilor, iar pe de altă
parte anumite edituri care au
simțit că este rost de un profit.

Ideea unei biblioteci
publice private, căci despre
asta este vorba, a fost una de
risc. De mecenat, chiar… Pen-
tru că a achiziționa un fond de
carte, a-l pune apoi la
dispoziția unui segment de citi-
tori, dar, mai ales, a asigura un
serviciu de împrumut în care
volumele sunt aduse direct pe
birourile angajaților, cititori ce
nu mai sunt interesați de bib-
lioteca publică (de stat)
clasică, pentru că nu mai au
timp de pierdut „la sală”, iar
serviciile de împrumut oferite
de bibliotecile publice de stat
lasă foarte mult de dorit, a
reprezentat o investiție
riscantă.

Inedita bibliotecă
privată, public-corporatistă, a

fost gândită ca un vehicul care
să ducă volumele 
de pe piața cărții pe 
birourile angajaților din
multinaționale. Iar în perioada
ei de pionierat, nimeni nu a
fost deranjat de această
afacere. Mulți nu i-au dat nici o
șansă pentru că, nu-i așa?,
cine mai citea atâtea cărți încât
să merite o investiție de acest
fel în cultură…

Doar că datele afacerii
(care, în esență, a plecat de la
o constatare și o adaptare la
nevoile cititorilor, aceea de a
aduce titlurile la îndemâna lor)
au deschis multe pofte… Cu
800 de companii „în sistem”,
cu 74 000 de cititori și un
volum de 95 000 de cărți care
au stat la baza a aproape trei
milioane de împrumuturi, ispita
s-a dovedit suficient de
mare… Pentru că toate aceste
cifre, imense pentru piața de
carte împrumutată din Româ-
nia, la care bibliotecile de stat
pot doar să viseze, au fost
„citite” ca date de profit, prin
banii reprezentați de abona-
mentele achitate de companii
pentru cărțile împrumutate de
angajații lor.

O afacere care a ieșit
din zona mecenatului prin sis-
temul de tarifare al transportu-
lui cărților. Un cost achitat nu
de către cititori, ci de către
companii, ca parte a facilităților
acordate pentru fidelizarea
angajaților. Or, ce poate fi mai
simplu, nu?! Un „voucher” de
carte al pieței private care a
mișcat lucrurile într-o direcție

în care, trei decenii, ministerul
culturii, bibliotecile de stat și
multe alte instituții nu au făcut-
o nimic.

Așa că, de ce să nu
profite acum și alții de această
inițiativă de succes, nu?! Și nu
este vorba de bibliotecile de
stat, care ar avea un model
pentru a-și revizui serviciile de
împrumut carte pentru acasă,
inspirându-se dintr-un succes
„corporatist”,  ci de anumite
edituri… De altfel, nu
recunoașterea dreptului
oricăror altor entități de a-și
constitui propriile biblioteci
publice, și a-și forma propria
piață de carte împrumutată, se
va urmări în procesul deschis
în Justiție (pentru că aseme-
nea inițiative nu pot fi puse în
discuție), ci obținerea unui
folos pe seama a ceea ce alții
au construit deja.

Probabil se va urmări
redefinirea noțiunea de
bibliotecă publică, dar nu în
sensul de carte oferită publicu-
lui de către orice entitate (de
stat sau privată) într-un cadru
organizat, ci de menținerea
forțată a „dreptului” de a defini
biblioteca publică strict ca fiind
„o biblioteca de stat”. Așa se
va putea contura serviciul de
împrumut privat, dar ca idee
de afacere într-un cadru con-
trolat de stat.

Care este însă intere-
sul editurilor intrate în acest
război?… Simplu, banii!
Tentația de a-și lua partea leu-
lui prin invocarea drepturilor de
autor datorate autorilor. Doar

că aici este o mare problemă.
Cât este de legal să consideri
că un serviciu de împrumut al
cărților de către o entitate, care
a cumpărat aceste volume,
plătind practic prin prețul lor
acele obligații pe care le au
editurile ca parte a drepturilor
de autor, ar trebui taxat/impoz-
itat, nu ca serviciu de trans-
port, ci la nivel de drepturi de
autor datorate autorilor? Mai
ales că s-ar deschide o
discuție pe seama a ceea ce
înseamnă drept de proprietate
(practic, copyright-ul va fi pus
pe cu totul alte principii), prin
faptul că un cumpărător de
carte va fi limitat, a priori, în
dreptul lui de folosință, strict
pentru folosul (intelectual) per-
sonal, neavând dreptul să o
împrumute contra unei sume
de bani.

În plus, dacă se va
ajunge la soluționarea conflic-
tului din Justiție prin re-
definirea noțiunii de bibliotecă
publică (dar nu în sensul strict
de instituție servind interesul
public al cetățeanului, ci sub
forma unei entități de stat),
atunci se va fi redefini și cea
de bibliotecă privată, ca fiind
acea instituție care trebuie să
plătească pentru „mecenatul”
de a asigura un serviciu de
cultură la dispoziția maselor.
Practic, și cartea în sine va fi
redefinită, nu prin rostul ei cul-
tural, ci strict ca o marfă…
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DDar despre fratele și
cumnatul mamei, morți pe
front, când să-i spun că vor fi
restituiți familiilor? Ori datoria
lor era muszai să moară pen-
tru „tron”?! Domnul profesor
Boia nu-i cunoaște pe unguri.
Atunci, când făcusem o vizită
de documentare la Arhivele
Militare Ungare, din vorbă în
vorbă, ca între ofițeri de elită,
diplomați, amabili, specialiști,
fiecare în țara lui, am avut
intenția a pune la cale o abor-
dare comună a unei teme:
szémbén (față în față) „gener-
alul Traian Moșoiu – colonelul
Karol Kratochwil”, pe frontul
din Ardeal, 1919. Și am con-
venit ca ambele puncte de
vedere să fie reciproc traduse.
Cu atât mai mult cu cât, cu
doamna director a instiruției,
Szyi Iolan am reușit publicarea
unui corpus de documente (Á
Duná Mentén) provenite din
arhivele: ungare, germane,
române și sovietice pentru
acțiunile de la Dunăre din 1-15
ianuarie 1945. Când specialiștii
nu sunt obstrucționați (a se citi
informativ, secret) se poate! Di-
rectorul adjunct maghiar a
renunțat, după ce se arătase
inițial foarte încântat de prop-
unere, pentru că, fără s-o de-
clare, cred, că se temea de
realitatea faptelor ce nu puteau
fi ascunse: atrocitățile comise
de unguri, făptuite fie de așa-
ziele „bande de secui”, fie de

„bolșevicii lui Bela Kun”, nu
contează, că tot unguri erau și
ei. Oricând la dispoziția profe-
sorului Lucian Boia pentru „in-
terpretarea modernă” a
respectivelor evenimente 
în „concepție europeană,
științifică”. Cum oare se va in-
terpreta asasinatele în masă
de la Beliș, Sighiștel, Marghita,
Țiganca, Huedin, etc, bătaia,
abuzul, furtul, incendierea
satelor, necinstirea fecioarelor,
pângărirea bisericilor pentru a
fura steagul românesc? Dar,
ce să-i faci domnul Boia nu-i
cunoaște pe  vecinii unguri…
Crede profesorul Lucian Boia
că ungurii – să presupunem
Premierul Viktor Orban – va
veni vreodată la Tușnad,
București, ori la Oradea și va
zice: „bocsanát” (iertare) pen-
tru faptele lui Vérböczi? Pentru
crimele de la Ip, Trăznea, Moi-
sei și altele din timpul
guvernării horthyste, din
Ardealul cedat temporar
(1940-1944)? Mult m-aș mira!
Nu cred pentru că în trufia lor
ungurii nu își asumă faptele
înaintașilor dispuși a „face
fabrici de funii pentru a
spânzura pe români”.

Învățați-mă domnule
profesor Lucian Boia cum să
interpretez „în stil european”
faptele și trăirile strămoșilor.
Cum să scriu, de pildă, că
fratele bunicului meu, din Cos-
niciu de Jos, a fost chemat
seara la poartă, de unguri din
sat și omorât pe loc! (să moară
câinele de român – septembrie

1940, pun la dispoziție docu-
mente și mărturii). Ce inter-
pretare să dau, „după model
european”, faptului că bunicul
meu a fost umilit și batjocorit
permanent de unguri cu apela-
tivele: „büdös oláh, bocskoros,
párást” (român împuțit, opin-
car, țăran prost), sau că mama
a fost obligată la școală să
învețe numai ungurește, deși
era româncă? Toate aceste
tragedii naționale sunt realități
care trebuie ca atare con-
statate, cu atât mai mult cu cât
ele au fost puse pe masa
Conferințelor de Pace de la
Paris în 1920 și 1947. Dar și le-
au asumat ungurii? Din câte
știu Nu! Și știu și de ce: după
război ungurii ilegaliști au con-
dus de sus până jos, apoi „noul
spiritul al lagărului socialist” a
orientat istoriografia spre „iu-
bire frățească” iar acum, când
devoalăm „crima turanică”
domnul Boia ne recomandă
„spiritul comun european”. E
bine?, e corect? Curios cum
vorbesc astăzi, concetățenii
noștri unguri din urbea de pe
Crișul Repede, de pildă, dar nu
numai ei, despre comunism și
cum organizează ei „acțiuni co-
mune”: pentru ungurii de din-
colo, cu ungurii de aici (vă invit
să citiți în Revista ART-EMIS:
Carul cu flori de la Nagyvárad).
Adică, eu înțeleg tot așa, cum
înțeleg și ei, și cum zicea Tisza
Ștefan, pe care-l salvați sau
încercați a-l tămâia de respon-
sabilitatea primului război,
domnule profesor Boia:

„mindén émbér, émbér légyén,
csák mágyár légyén” (orice
om, om să fie, numai ungur să
fie). Dar oare ce mesaj ducea
ștafeta ciclistă de la Oradea la
Budapesta după moto-ul:
„rulează din casă, în casă,
acasă”?, căci ștafeta
„românească” plecată de la
Cluj spre Auschwitz era definit
fără echivoc. Pentru știința is-
toriei: ungurii au fost cu
jurământ de fidelitate față de
statul român (după 1918), și au
rămas neclintiți în posturile de
funcționari publici (iar cei de la
Cadastru n-au operat
proprietățile statului român,
răscumpărat de la optanți, de
pildă: pășunea satului Cetariu,
în 2012 a fost trecută din pro-
prietatea statului ungar pe
seama statului român), au
venit horthyști, tot acolo au
rămas, cu rușii s-au dat primii,
ca foști ilegaliști, și tot în pos-
turi au rămas până la pension-
are prin anii ’60. Atunci, cine a
instalat comunismul pe me-
leagurile lui Menumorut?
Răspunsul invariabil: românii
comuniști, deși conducerea Bi-
horului era exclusiv
ungurească!, amestecată cu
câțiva dintre evrei, pe care i-au
salvat românii, că ei, ungurii,
au fost harnici ai strânge în
ghetoul la Oradea și i-au îm-
barcat în trenuri de vite pornite
spre „soluția finală”. Și atunci e
corect să scriem: „Ghetoul de
la Oradea” sau „Ghetoul de la
Oradea, sub administrație
ungurească horthystă 1940-

1944”?
Concluzia mea,

contrară celei exprimate „de
ziaristul care l-a intervievat pe
Lucian Boia, cel mai mare in-
amic, de un mileniu al
românilor ardeleni, a fost un-
gurul, și s-a manifestat furi-
bund mai ales atunci când a
fost stârnit de minți înfierbân-
tate. În rest: bună zua vecine,
Jóu nápot szomszéd!, s-au
salutat pe limba ei mama Ana
și Roujiká néini, vecina din
Carei.

Și dacă pe acei
stăpâni de demult îi înțelegem
și i-am iertat, dar nu i-am uitat,
apoi pe contemporanii: care a
prădat averea lui Gojdu, de la
Budapesta, pe cei care au
făcut „morman de fier vechi” in-
dustria românească socialistă
(și sunt nostalgic că e
îngropată sudoarea muncii
părinților mei și o parte a
tinereții mele, pe care nici
bunul Dumnezeu nu o poate
restitui), pe cei care, în mod
iresponsabil, au izgonit medicii
din țară, pe marii producători
de voma literară la adresa
românilor, pe cei care au turnat
propagandă, scriind prostii
condamnând comunismul roșu
românesc, nu cred că istoria îi
va reține decât pentru servil-
ism, aroganță și abuz la adresa
Neamului Românesc. Plutonul
merge în cadența denigrării
românilor, și ați intrat în ritm
spre dezonoarea unui magister
al învățătoarei vieți.
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