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„În muncă e sănătatea, cinstea,
puterea şi farmecul vieţii.”

- Al. Vlahuță
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„Importul” de populații (și teritorii) „Importul” de populații (și teritorii) 
postCovid…postCovid…

Cezar Adonis
Mihalache

CCeea ce face acum
Federația Rusă, prin de-
cretele adoptate de Duma
de Stat pentru „importul” a
zece milioane de cetățeni
„ruși”, nu reprezintă o
simplă provocare… O sfi-
dare a fost în 2014… Și s-a
terminat cu o anexare…
Acum sunt formulări direct
agresive care s-ar putea fi-
naliza cu o invazie în care
modelul din Crimeea să fie
transpus într-un spațiu ge-

ografic mult mai extins. Pen-
tru că, ținând cont de ceea
ce au făcut rușii în 
numele „apărării interese-
lor minorității ruse din
Crimeea”, care număra la
acel moment sub un milion
și jumătate de suflete, nu
este greu de imaginat cum
va fi aplicat acest interes de
apărare în cazul „anexării” a
zece milioane de noi
cetățeni.

Pentru că atât a
anunțat Rusia că vrea să
„importe”… Cu vorbe agre-
sive în care se referă la
locuitorii din „fostele repub-
lici sovietice”. Zece milioane
de oameni cărora Rusia
vrea să le acorde cetățenia.
Că vor ori nu și țările re-
spective, nu contează pen-
tru Kremlin… Că, ulterior,
acest „import” de cetățeni,
motivat în literatura filo și
prorusă ca fiind impus „de
nevoile demografice ale
Rusiei”, va fi urmat și de un
import de teritorii, am fi
ipocriți sau naivi să spunem
că ne-ar mai putea „mira”…
Așa cum nu a surprins, de
fapt, la vremea respectivă,
nici anexarea Crimeei…

Iar cifra „aprobată”
în Duma de Stat a
Federației Ruse (camera
inferioară a Adunării legisla-
tive) este cu adevărat
cutremurătoare, nefiind greu

de imaginat până unde ar
merge Kremlinul pentru „a
apăra interesele cetățenilor
ruși din fostele republici so-
vietice”, în cazul a zece mil-
ione de cetățeni, privind la
infuzia de ruși în Crimeea,
în cei cinci ani de la
anexare. Acolo unde
balanța etnică a fost radical
schimbată, prin strămutarea
a peste 150 000 de ruși…

Or, acum se
vorbește de o populație de
zece ori mai mare. Care nu
va fi strămutată, ci
rerusificată, pe modelul apli-
cat în Ucraina (când în

Donețk și Luhansk s-a
impus limba rusă, ba chiar
statutul „de limbă
regională”), iar apoi, intere-
sele de protejare a
minorităților vor crea funda-
mentele adevăratelor
„strămutări”. De teritorii…

„Vin rușii!”… Și nu o
mai fac în cadența de la
anexarea Crimeei…

Sigur, ar rămâne o
necunoscută: de unde vor
proveni cei zece milioane de
cetățeni cărora Rusia vrea
să le acorde cetățenia?…
Dar nu este greu de „decu-
pat” harta procesului de în-
turnare, cu forța (pe spatele
unei Europe slăbite de epi-
demia Covid), a fostelor re-
publici sovietice, un reper
venind dintr-o a doua lege
adoptată de Duma de Stat,
prin care, chiar și în lipsa
unui interviu (fiind eliminată
și obligativitatea ca o
persoană să fii locuit cinci
ani, neîntrerupți, în Rusia),
comisiile speciale „au drep-
tul de a recunoaște cetățenii
belaruși și ucrainieni drept
vorbitori de limbă rusă”…
Or, pe cifre, avem 8 200 000
de ruși în Ucraina (cu exact
un an în urmă, Vladimir
Putin semnând un ordin
care simplifică procedura de
acordare a cetățeniei ruse
pentru locuitorii din regiunile
ucrainene Donețk și

Luhansk (Lugansk, în rusă),
aflate sub controlul rebelilor
pro-ruși), 1 200 000 în Be-
larus, iar restul până la cele
zece milioane (primele zece
milioane!), ar putea proveni,
din Moldova, 200 000 de
ruși (cu presiunea din
Transnistria) și/sau Geor-
gia… Ultima cu un plus „lo-
gistic”, grație vecinătății cu
un alt partener de intruziuni
al Rusiei, Turcia… Mai ales
că Georgia a fost invadată
de Rusia în 2008, în contex-
tul unei atitudinii extrem de
„tolerante” a Occidentului
față de Federaţia Rusă, cu
mult mai străvezie decât
poziția adoptată, șase ani
mai târziu, în clipa anexării
Crimeei.

Cum am ajuns
aici?… Înainte de toate,
Federaţia Rusă gândește în
termenii „sferelor de
influență”, avansând nu
numai pretenții în spațiile re-
spective, ci voind 
și o recunoaștere a
„relegitimizării” de către ea a
acestora. Apoi, și rușii
acționează pentru o nouă
ordine mondială, căreia îi
spun însă Noua Ordine de
Securitate. Și de la care au
reușit să abată atenția inclu-
siv prin războiul de tip hibrid,
în care doar noua ordine
mondială a Occidentului
este împănată cu fel și fel de
devize și „dovezi” pe rețele
virtuale și nu numai.

Așadar, pare destul
de evident că pandemia
actuală va duce la re-
desenarea unei părți a
hărților lumii… Și nu din
cauza decimării populațiilor
de către temutul virus…

De altfel, ce poate fi
mai „grăitor” decât faptul că,
astăzi, în lume există două
mari puteri cărora le merge
surprinzător de bine ținând
cont de context… Rusia
care are timp să legifereze
pentru acordarea masivă de
cetățenii, date, nu „la liber”
oricărui străin, ci strict țintit
către cetățeni care, în
concepția țaristă, nu sunt ni-
cidecum „străini”, ci poate
doar rătăciți vremelnic, și
China care marșează spre o
revenire economică suspect
de bine orchestrată în ceea
ce, peste tot în lume, a de-
venit un haos economic cu
timide planuri „de revenire”.

●

Primejdia cea mare se află în noi; șiPrimejdia cea mare se află în noi; și
tot de acolo ne vine și izbăvirea…tot de acolo ne vine și izbăvirea…

Cristian
Vasiliu

PPutem recunoaște, în
sfârșit, cu claritate morală, Răul
din lume, căci în astfel de vre-
muri de restriște smog-ul gros
de ipocrizie, de fake-news-uri,
de adevăruri alternative, de
politici „corecte” de stânga se
risipește. Nu! Răul nu este nici
virusul (pe care unii îl numesc
„chinezesc” pentru a-l face de
rușine sau pentru a-l tranforma
în armă politică), nici criza eco-
nomica, nici clasa politică (ale
cărei decizii sunt întârziate, im-
becile pe alocuri și de cele mai
multe ori bazate pe calcule de
putere sau bani). Nu! Nu fac
parte dintre cei ce își vâră capul
în alambicate și imposibile teorii
ale conspirației (chinezii ahtiați
după control și gata să
declanșeze un conflict mondial,
tehnologia 5G menită să con-
troleze mințile oamenilor, gu-
vernul mondial – inspirat de
Thanos – ce a hotărât
înjumătațirea populației etc…).

Nu! Virusul este cât se
poate de real, de virulent și de
rezilient, cu o rată a mortalității
de aproape zece ori mai mare
decât în cazul gripei și capabil
să suprasolicite (pâna la co-
laps) sistemele de sănătate
publică, (dacă este lăsat să
zburde liber prin populație).
Criza economica este și ea la
rândul ei, un monstru care ne
pândește în viitorul apropiat și
spre care ne îndreptăm în
încercarea de a ne feri de mon-
strul microscopic. Unele sec-
toare ale economiei au fost
oprite aproape total, altele abia
se mai târâie și este posibil ca
șirul de piese de domino (pe
care îl numim Economie) să se
prăbușească în întregime (câtă
vreme primele piese deja s-au
prăbușit). Sunt – alături de alții
– rațional și realist; mă uit la
date, fie că este vorba de nu-
merele de morți și de noi
îmbolnăviri, fie că este vorba de
numele ce indică nivelul alarmat
atins de somaj sau scăderile de
venituri în gospodării etc… Mai
mult: și clasa politică de pre-
tutindeni – să-mi fie iertată gen-
eralizarea! – este depășită de
evenimente și vinovată de de-
cizii care au dus, duc și vor
duce la multiplicarea efectelor
negative ale pandemiei și ale
crizei economice. (Acest lucru
este de domeniul evindenței,
dar nu voi transforma acest ar-
ticol într-o polemică, pledoarie
sau într-o vânătoare de
vrăjitoare; nu acesta este
scopul articolului și de aceea
nici nu dau exemple). Nu! – nici-
una dintre acestea nu este
Răul! Ceea ce ne preocupă –
pentru că este mult mai pericu-
los – este Răul moral, nu răul ca

referință relativă pentru o stare
(de fapt, de spirit etc…), Răul
cauză, nu răul efect; Răul care
are ca subiect și obiect omul, nu
răul pentru care omul este
victimă colaterală. (Andrei
Pleșu ridică „Problema răului”
într-una dintre conferințele sale,
cu aceeași infailibilă metoda
aristotelică cu care ne-a
obișnuit, adică dând definiții și
asezând răul – interesant și in-
util totodată – în categorii).
Adevăratul Rău rezidă în sufle-
tul uman; sau (mai exact din
punct de vedere metafizic) în
dorințele și voința sa; aici –
înăuntrul ei – ființa umană se
întâlnește cu Răul (fie că îi dă
naștere, fie că îi este adus din
afară prin acțiunea unei alte
ființe umane conștiente).
Lumea nu este altceva decât o
cloacă plină cu suferințe de tot
felul, mai mari sau mai mici, ne-
drepte sau binemeritate (fie că
alegem să credem în absurd, în
destin sau în voința divină).
Felul în care ființa umană trece
prin această suferință, metabo-
lizând-o în Bine sau în Rău, îi
dă acesteia o înălțime sau –
dimpotrivă – o micime morală.

Nu! Răul este în cei ce,
stăpâniți de spaimă, se îm-
brâncesc în magazine pentru a-
și face rezerve inutile de hrană
sau de consumabile; Răul este
în cei care își vând libertatea,
arătând fără echivoc de cât de
puțin are nevoie un om căzut
pentru a-și accepta captivitatea;
Răul este în cei care
răspândesc boala pentru că
aleg să nu le pese; Răul este în
cei care privesc în viitor la criza
economică (cu optimism sau
pesimism) peste un zid de ca-
davre anonime; Răul este în cei
ce nu salvează oameni, ci com-
panii; Răul este în cei care sunt
gata să sacrifice sănătatea (și
chiar viața) altora (întotdeauna
a altora) în numele zeului
Economie; Răul este și în cei
care, în numele luptei cu
„molimele”, îngăduie prolifer-
area Răului. Trebuie să privim
în față Răul din noi, silit acum
să iasă la iveală de încercările
lumii; avem nevoie – mai ales –
să putem privi în jur la semenii
nostrii cu dragoste și să ne
lepădăm de vanitate și egoism.
Putem crede că sufletul nostru
este suficient pentru a lupta cu
Răul, după cum putem crede că
avem nevoi de îndrumare și
sprijin divin. Dar primejdia cea
mare se află în interiorul nostru
(și întotdeauna s-a aflat acolo)
și tot de acolo ne vine și tăria.
Avem de apărat nu doar viața,
ci și demnitatea umană; nu tre-
buie doar să supraviețuim aces-
tor vremuri, ci trebuie să le
învingem, învingându-ne pe noi
înșine.  

●
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Viaţa studenţilor români de la Universitatea maghiară din Cluj Viaţa studenţilor români de la Universitatea maghiară din Cluj 
în vremea ocupaţiei horthysteîn vremea ocupaţiei horthyste

Ionuț
Țene

NNeîndoielnic, istori-
ografia românească s-a
ocupat mai mult 
să cerceteze refugiul
universităţii clujene după
Diktatul de la Viena din 30
august 1940, decât de viaţa
studenţilor români rămaşi
sub ocupaţia horthystă. Se
ştie că atunci, circa 40.000
români au trebuit să plece
din oraş în România la pre-
siunea autorităţilor de la Bu-
dapesta. În septembrie
1944 mai locuiau circa 5000
de români în oraş. Dincolo
de aceste presiuni ale isto-
riei totalitare au existat şi
studenţi români care şi-au
continuat studiile şi viaţa la
Unversitatea clujeană pe
vremea dictatului. În Cluj nu
au existat atrocităţi ca la
Huedin, Ip, Treznea sau
Moisei poate şi pentru că
aici funcţiona un consulat
românesc al regimului an-
tonescian, care monitoriza
absolut toate vexaţiunile
autorităţilor horthyiste şi le
raporta la Bucureşti care
punea presiune la Bu-
dapesta.

Astfel se explică că
la noua/vechea Universitate
rebotezată „Ferenc Jozsef”
s-au înscris în toamna lui
1940 circa 100 de studenţi
români. Există o carte
fascinantă de memorii –
Destin Ardelenesc, cred că
singura, scrisă de jurnalistul
Alexandru Anca din Dej,
care a fost student la facul-
tatea de drept în perioada
ocupaţiei maghiare. Dincolo
de presiunile ideologice
inerente şi agresiunile unor
extremişti de la Crucile cu
Săgeţi, viaţa studenţilor
români s-a bucurat de oare-
care linişte până la reîn-
toarcerea frontului la
Stalingrad la începutul anu-
lui 1943, când Budapesta
şi-a dat seama că va pierde
războiul cu Rusia sovietică.
Alexandru Anca care se
trăgea dintr-o cunoscută
familie de magistraţi din Dej
descrie cu acribie şi
savoare viaţa studenţilor
români din Clujul ocupat.
Viaţa cu peripeţiile unor
tineri idealişti este
fascinantă. Cursurile s-au
continuat cu profesionalism.
Au existat profesori
maghiari care îşi arătau sim-
patia faţă de studenţii
români, aşa cum au existat
şi unii care priveau cu în-
crâncenare pe tinerii
studioşi care au preferat să
rămână, nu să plece. În Clu-
jul horthyst mai funcţionau
restaurante şi bodegi con-
duse de patroni români pe

B-dul Eroilor sau pe str.
Matei Corvin, la „Pipa mică”,
„Maimuţa plângăreaţă” sau
„Doamna Puşcaş”, unde se
mânca româneşte şi
studenţii români socializau
şi vorbeau în limba
maternă. 

Bisericile ortodoxe şi
greco-catolice erau de-
schise şi des frecventate.
Episcopul greco-catolic Iuliu
Hossu era ascultat de către
tineri. Ierarhul a stat
la baza formării asociaţiei

studenţeşti greco-catolice

Mariana, care a cuprins şi
studenţii de religie ortodoxă.
E fabuloasă viaţa culturală a
asociaţiei Mariana, cu ser-
ate literare, petreceri cu
dans şi cenacluri de poezie
românească care atrăgea
inclusiv studenţi maghiari.

Politic, românii erau
sub îndrumarea prof. 
Emil Haţieganu, care-i
reprezenta în faţa
autorităţilor horthyste şi care
negocia cu regimul an-
tonescian pentru a pune
presiune pe autorităţile
maghiare. În general profe-
sorii români au făcut faţă
presiunii horthyste ca prof.
Liviu Lazăr, fiul lui Aurel
Lazăr, participant la Alba-
Iulia pe 1 decembrie 1918,
care a rămas profesor la
Unviersitatea „Ferenc
Jozsef”. Botanistul Iuliu pro-
dan preda la universitatea
maghiară şi era membru
Academiei Române. Alţii au
preferat să fie
colaboraţionişti ca prof.
Sulică, care după 1944 s-a
refugiat la Seghedin. În oraş
a profesat viitorul lider co-
munist Teofil T. Vescan, dar
şi Tudor Bugnariu, viitorul
soţ al fiicei lui Blaga, care a
fost predat din lagărul de la
Caracal de Ion Antonescu
către autorităţile maghiare.
Vasile Pogăceanu, viitorul
prefect comunist, şi Pavel
Bojan au devenit
conducătorii Comitetului
Naţional Revoluţionar al

Românilor din Ardealul de
Nord, care împreună cu
Roul Şorban, ce avea o
iubită evreică, au organizat
refugierea evreilor
persecutaţi peste dealul Fe-
leac şi prin pădurea Făget
în România pentru a nu fi
trimişi în lagărele naziste.
La sediul Marianei de pe str.
Napoca nr. 9-7 studenţii se
întâlneau şi vorbeau liber
despre crezurile lor
naţionale. Era un paradox:
viitorii comunişti sprijineau o
asociaţie greco-catolică, din

care făceau parte ortodocşi
şi tolerată de autori-
tăţile horthyste clujene.
Preşedintele asociaţiei era
studentul Romulus Hatos,
iar vicepreşedinte Alexan-
dru Anca. La sediul băncii
Albina, actualul Cerc Militar
asociaţia îşi desfăşura
spectacolele româneşti cu
public în prezenţa episcop-
ului Iuliu Hossu. Asociaţia
era promovată de ziarul
românesc Tribuna Ardealu-
lui şi suplimentul cultural
„Grai şi suflet românesc”.

La Cluj în vara lui
1940, Asociaţia Mariana şi
Raoul Şorban au organizat
„Zilele cărţii româneşti”, în
care s-a afirmat scriitorul,
devenit celebru mai târziu,
Francisc Păcurariu. S-a
publicat în revista tribuna
Ardealului poezia lui
Coşbuc „Decebal către
popor”, care a atras opre-
siunea autorităţilor locale
maghiare. Prin episcopul
ortodox Nicolae Colan,
autoritălile de la Bucureşti
aduceau cărţi de anatomie
studenţilor români de la
medicină din universitatea
maghiară. În toamna lui
1942 situaţia s-a agravat
însă. Doi studenţi români de
la medicină, Valentin Raus
şi Mihai Pop sunt arestaţi de
poliţia maghiară pentru un
articol publicat în Tribuna
Ardealului, intitulat „Dacis-
mul în literatură”. Situaţia
grea de pe front a făcut ca

autorităţile maghiare să
strângă şurubul. Destui
maghiari care aveau
studenţi români în gazdă şi
studenţi maghiari, cum a
fost fiul episcopului reformat
Vasarhely, au început să-i
avertizeze pe studenţii
români, că elemente huli-
ganice studenţeşti îi vor
agresa în viitorul apropiat.
Crucile cu Săgeţi din oraş
conduse de studenţii Lor-
incz Bela şi Czifra Gyula,
încurajaţi de profesorul
şovin Csekey Istvan, încep

să legitimeze studenţii
români la intrarea în Univer-
sitate, să-i lovească, şi să
nu-i mai lase să intre. Pe
străzi studenţii români sunt
urmăriţi şi bătuţi, mai ales la
ieşirea din restaurantele
româneşti. Pe 27 octombrie
1942 are loc atacul asupra
Academiei teologice greco-
catolice de pe str. IC
Brătianu de azi. Studenţii
români se baricadează în
imobil şi aruncă cu mese şi
scaune pe fereastră. Lupta
durează câteva ore. Mulţi
studenţi români sunt răniţi
de către elemente huligan-
ice horthyste. Se striga „Pa-
tria fără valahi!” Se
devastează şi redacţia Tri-
bunei Ardealului de pe B-dul
Eroilor (Deak Ferenc). Se
sparg geamurile consulatu-
lui român, fapt ce produce
intervenţia energică a pre-
mierului Mihai Antonescu.
Asociaţia Mariana
redactează un memoriu de
protest care-l prezintă într-o
audineţă la rectorul Kovrig
Bela. Acesta îi primeşte pe
studenţii români în picioare.
Le dă mâna, dar le spune
ferm şi rece să se înţeleagă
cu liderii studenţilor
maghiari din KMDSz. În
urma negocierilor cu aceştia
situaţia se detensionează.
Se semnează un protocol,
un fel de pact de neagre-
siune, care permite
studenţilor români să se
reîntoarcă la cursuri. Inci-

dente violente au mai fost,
dar românii le raportau la
conducerea KMDSz, care
luau măsuri împotriva ele-
mentelor huliganice
maghiare.

Această înţelegere a
mers până în toamna lui
1943, când studenţii români
chemaţi să dea o dezminţire
la atacul comis de studenţi
români împotriva unor etncii
maghiari la Braşov, că statul
maghiar nu-i oprimă, au re-
fuzat în bloc. Poliţia
maghiară nu mai ţine atunci
cont de autonomia
universitară şi liderii
studenţilor români în frunte
cu Alexandru Anca sunt
arestaţi şi închişi în lagărul
antiromânesc de la
Someşeni, unde sunt
torturaţi. Aceştia refuză co-
laborarea cu horthyştii şi
sunt trimişi în lagăre de
muncă în Ungaria, apoi în
Germania. O parte dintre ei
se mai reîntorc în ţară după
ani de prizonierat, reţinuţi de
englezi după război, în
1947. Românii rămaşi în
oraş în primăvara lui 1944
au privit neputincioşi şi cu
lacrimi în ochi cum evrei
erau luaţi de jandarmi şi
duşi la fabrica de cărămidă,
apoi trimişi cu trenurile în
lagărele morţii. Numeroşi
prieteni evrei ai lui Alexan-
dru Anca şi-au pierdut
familiile la Auschwitz. Ar fi
necesar pentru adevărul is-
toric şi interesant de studiat
printr-o lucrare de doctorat
viaţa studenţilor români de
la universitatea maghiară
din Cluj, am descoperi o is-
torie palpitantă, dincolo de
traumele ocupaţiei sau ide-
ologiei. Memoriile lui
Alexandru Anca sunt scrise
cu stil, ca un roman poliţist
sau de aventuri, fapt ce
oferă savoare unor
întâmplări inedite pentru
publicul larg.

●
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Simulanții…Simulanții…

Grid
Modorcea

ÎÎn comunism era o
vorbă atribuită celor de pe
schelele construcției social-
iste: „Noi ne facem că
muncim, ei se fac că ne
plătesc”. Multe s-au dus, dar
această vorbă a trecut granița
de la răscrucea noilor vremuri
o dată cu îndemnul
revoluționar al disidentului Ion
Caramitru adresat disidentu-
lui Dinescu: „Mircea, fă-te că
lucrezi!” Disident vine de la a
se dezice, dar de la ce s-or fi
dezis cei doi eroi, când înde-
munul lor a devenit lozincă
națională!? Nu s-au dezis de
la nimic, au continuat 
să simuleze că sunt
revoluționari, de atunci toată
populația e disidentă, se face
că lucrează. Până și Johan-
nis, care a câștigat alegerile
cu sloganul „lucrul bine făcut”!
Care o fi lucrul bine făcut de
el, nici dracu’ nu știe!

Guvern după guvern
a dus/duce de râpă țara,
făcându-se că lucrează, adică
augumentând furturile,
căpătuindu-se fără măsură,
toți neica-nimeni, toți care au
simulat că-s revoluționari sau
disidenți, devenid milionari. O
pătură nouă de simulanți cum
nu și-a imaginat nici vînătorul
lor cel mai iscusit, Mihai Emi-
nescu.

Acum se simulază că
scapă populația de la înec, de
la  coronavirus! Un miliard de
dolari, acordat României de
UE, este disputat de
căpcăunii rapace să ra-
porteze că se iau chipurile
măsuri de urgență. Nimeni nu
a văzut nici un fel de măsuri,
decât de suprafață. Nici măști
nu avem, să ne ferim de
strănutul vecinului. Doar
pustiu pe străzi și în parcuri,
popluația fiind lăsată de
izbeliște în case, fiecare să se
descurce pe cont propriu.
Cum s-au descurcat și până
acum. Unii mor, mor că tre-
buie să moară, au boli vechi,
dar li se pune pecetea că au
murit de Ludcovid (de la Lu-
dovic), fiindcă așa e la modă.

De ce să mori de can-
cer, e ceva depășit, nu mai e
la modă, dar să fii încoronat
cu o Coroană, asta da trecere
în eternitate. Și totul pe
același fundal de fake news.
Se raportează în draci cazuri
de îmbolnăviri și morți. Înainte
de miliard, România era la
zero, nu avea cazuri în-coro-
nate (Satana cu cornele lui
poate fi văzut și ca un țap
care pune coarne la oameni),
dar după miliard, au început
raportările false. Iar un
specilaist în domeniu (Rafila)
s-a dat de gol, adică a dat de
gol sistemul, a spus că în
mod curent în România sunt
cam 650 de morți pe zi. Și
rămâne să se vadă care sunt
morțile normale și cele din
cauza lui Ludcovid. Deci
raportările sunt total neclare,

necinstite, căci amestecă
morții sau încurcă morții buni
cu morții panedemici! Adică i
se atribuie coronavirusului
fapte de care el, săracul, nu e
capabil, morți care mor din
alte cauze! Fac din el Ciuma
Pădurii!

Acesta este bancul
momentului!

Ca și bancul cu ra-
portarea. De ce credeți că se
raportează mai mulți morți și
cazuri de îmbolnăvire în Vest
decât în Est? Foarte simplu,
ca potul mare să se ducă
spre ei. De exemplu, Româ-
nia s-a ales cu un miliard de
euro ajutor în lupta contra
virusului șturlubatic. Dar cât
credeți că a primit Franța?
300 de miliarde de euro! Dar
Germania? Ohohoho, ilario, 3
000 de miliarde! Mai mult
decât a alocat SUA, doar 2
000 de miliarde! Ei, ați văzut,
de aia era nevoie de Coron-
avirus, fiindcă se adunaseră
bani mulți și nu se mai știa pe
ce pretext să se ducă.

Ați văzut filmul Conta-
gion (2011)? Steven Soder-
bergh a dezvăluit aceste
practici în urmă cu un dece-
niu. De unde știa el? Jude
Law joacă rolul unui ziarist
care dezvăluie corupția și in-
teresele din jurul epidemiei,
un virus care a produs afaceri
de milioane ridicate pe ca-
davre! De unde a avut Soder-
bergh astfel de informații care
se potrivesc ca o mănușă cu
ceea ce se întâmplă azi, când
virusul are alt nume, i s-a pus
în față o coroană? Sigur le-a
luat de la OMS (Organizația
Mondială a Sănătății), pe care
o acuză de speculații, de
afaceri cu fabricile de medica-
mente. Dezvăluie și afacerile
cu măști, și cu vaccinul mirac-
ulos, produs la concurență 
de industriași. Așa cum
dezvăluie și condițiile precare
din spitale. Parcă ne-a ghicit,
fiindcă la noi se spune 
că focarul principal al
îmbolnăvirilor și deceselor
sunt spitalele și
incompentența medicilor
(cazul Suceava). Ferească
Dumnezeu să ajungi într-un
spital din România! NU mai
ieși viu! Totul e monstruos pe
vrme de ciumă. E bine să nu
ridici capacul, să nu dai
perdeaua la o parte. Nu mai
există strop de umanitate.
Oamenii sunt disperați. Vor
să trăiască, iar moartea îi
presează. Pentu un vaccin,
fac moarte de om. Criza
generează violență, dezastre.

Sper să nu ajugem
aici. Mai bine să rămânem în
sfera întâmplărilor umoristice.
Am citit multe glume bune,
ceea ce înseamnă că și Co-
rona ne inspiră, are și ea
umor. Dar sunt și multe
vulgarizări, se face bășcălie
de orice, de armată, de
biserică, de medici, de politi-
cieni, de familie, de tot.
Umorul autentic s-a degradat.
Acestea sunt instrrmentele
cele mai la îndemână pe care

românii le-au folosit întot-
deauna pe vremuri de criză.

Dar ce spuneți de sin-
istra măsură de a li se cânta
celor aflați în agonie imnul
național!? Asta se face în spi-
tale! Cel aflat între viață și
moarte, ca în filmul despre
Virginia Woolf (Orele), să
părăsească această lume ca
Patriot! Până și moartea lui
Paul Goma este atribuită
coronaviruslui. Oare și lui i s-
o fi cântat imnul național?
Deși el nici nu avea cetățenie
română!

Românii nu se lasă
mai prejos de fire, și
inventează fără măsură ban-
curi. Ne năpădesc nu cazu-
rule de morți, ci cazurile de
infestare umoristică. Unul
zice, „o moarte are omul, dar
acum avem două, una veche
și una nouă!” Altuia nu-i pasă,
„dacă mor, zice, tot trebuie să
mor de ceva, iar acel ceva e
cineva, cine vreau eu!”. Sigur,
un astfel de caz nu are nimic
de pierdut, dar sunt oameni
care au multe de pierdut, și
nu vor să moară din cauza
unor neglijențe de serviciu ale
guvernării, care își arată
acum toate cusuruile. Să nu
credeți că ne conduc la
groapă alt guvern, altă con-
ducere a țării, alt președinte,
alt parlament, alți politruci și
servitori ai lor. Sunt aceeași
de dinainte de starea de
urgență. Aceiași care au dus
România în carcera numită
„Accesul interzis”. Credeți că
așa, dintr-o dată, peste
noapte, i-a deșteptat virusul și
sunt ați oameni, au devenit
deodată capete luminate?

Nu, ei conduc așa
cum știu, adică din „lucru bine
făcut” (citește coșciuge bine
făcute) în lucrul bine desfăcut,
adică „next step” spre fali-
ment. Ce era România până
acum, nu e nimica, era o țară
absurdă, într-adevăr, eu i-am
zis suprarealistă, poate și
veselă, dar acum e mortuară,
funebră. Și să vedeți statistica
după coronavirsus! Falimen-
tul general îi paște pe
guvernanți, nu pe oamenii
sănătoși și raționali, dar și
aceștia pot intra în cursa unui
șomaj care ne va speria mai
mult decât coronavirusul. Din
năpastă vor ieși mai prosperi
tot ei, ca „îmbogățiții după
război”, tot profitorii, cei care
au în gheare miliardul de euro
de la UE. Ei vor ști cum să
ascundă fraudările, fiindcă
asta au învățat la școlile înalte
pe care le-au absolvit. Mai
ales în America. Sunt bine
mobilați cu măști de
acoperire.

*

Politica simulării s-a
văzut și în expresia „lucrul
bine făcut”, cum am spus, cu
care i-a îmbrobodit Iohannis
pe români. Nu vedeți ce lucru
bine făcut, că a dus România
în prag de faliment. Un lucru
bine făcut nu poate fi legat de

numele lui, nu-i nici măcar la
degetul mic al lui Ceaușescu,
iar acum a desfăcut toate
porțile contravirusului. Orice
modest observator a putut
constata că în timp ce chinezii
raportau dezastrul de la
Wuhan, România era la zero,
cu îmbolnaviri și morți. Virusul
a cuprins apoi și UE, care a
devenit focarul lui, iar în UE
se află și România. Și în mo-
mentul când Consiliul Europei
ne-a trimis un miliard de euro
să ne apărăm de ciumă, au și
început raportările false să
curgă de la București, adică
am început și noi să raportăm
morți și îmbolnăviri. Ieri am
fost la un service IT și
meșterul de acolo știa că
acum doi ani în România au
murit de gripă mai mulți oa-
meni decât acum, de coron-
avirus. Când nu se lua nici o
măsură, stăteam bine, eram
în fruntea sănătoșilor, când
am primit ajutorul, am început
să dăm înapoi ca racul. Adică
în timp ce se luau măsuri de
izoloare, de ocrotire, de vin-
decare, cazurile de
îmbolnăviri și morți creșteau
că acum s-a ajuns la peste
poate, ne apropiem de China
și Italia!

Aceasta e politica
simularii, simulăm și dezas-
trele, și nenorocirile, numai să
le meargă bine unor profitori.
Virusul e la ei, ei sunt
purtătorii de virus, în frunte cu
Ludcovid Orban, Klauscorona
Iohannis, de ei trebuie
vindecată țara și stopat acest
sinistru circ al simultării.

Dacă se întâmpla așa
ceva pe vremea lui
Ceaușescu, fiți sigur că el ra-
porta minus cazuri, adică ra-
porta cazuri de însănătoșire
grabnică, de bolnavi sau
medici care au dus bătălia cu
virusul și au învins. Ca în
vorba populară a bețivului „cui
pe cui se scoate”. Din moși
strămoși, leacurile băbești i-
au ajutat pe romăni și au
supraviețuit. Un virus așa de
cuminte verifică rezistența la
oameni, îi întărește chiar. Și
vă dau o veste și mai bună,
acest virus cu o coroană în
frunte nu este o bacterie vie,
este o proteină. Deci el nu
poate fi tratat cu antibiotice, ci
mult mai simplu, cu o spălare
pe mâini, care îl dizolvă. E un
virus ușor dizolvabil. Mai ales
la căldură. Soarele este
dușmanul lui principal, de
aceea plimbarea prin parc
este leacul. Dar nu avem voie
să ieșim din casă!

Sigur, acest virus se
manifesta și înainte, și o să se
manifeste și după… simula-
rea apocalipsei. Se va mani-
festa acolo unde nu există
higienă. El și toate bolile au
drept cauză mizeria. Nu tre-
buia să vină acum această
vizită neanunțată ca să aflăm
lucrui elementare. E mai mult
ca sigur că acest virus, repet,
exista și înainte de a primi un
nume, exista de când lumea.

Din simple deducții

putem spune că nu mor decât
cei bolnavi, care erau atinși
de alte boli. Cauza nu este
Corona, ci bolile anterioare.
De oamenii sănătoși fuge Co-
rona, ei îi place iadul, frigul. În
rai, în paradis, nu există o
asemenea boală, virusul
moare la căldură, la tempera-
turi înalte, acolo unde stau
Adam și Eva, unde stau în-
gerii și sfinții.

În termeni bisericești
vorbind, Dumnezeu i-a dat
mână liberă lui Satan și el a
semănat virsul ici-colo, unde
vedea că e mai slabă
cureaua. Și în acest timp, se
fac afaceri cu leacul
vindecării, cine dă mai mult,
cine vinde mai ieftin, ca în fil-
mul Contagion al lui Steven
Soderbergh, care a intuit per-
fect jaful, corupția și simula-
rea interesului pentru oameni.
Sigur, în filmul lui, până la
găsirea soluției, au murit 28
de milioane de oameni.
Numai în America! Acum sunt
o nimica, în Europa nu
depășesc 25 de mii de morți
(acum două zile). Da, dar
printre cei 25 de mii nu sunt
numai ticăloși, așa cum e reg-
ula Satanei, care ne arată că
și moartea este benefică, mai
triază, mai face curat, ca în
poveștile lui Creangă, sunt și
oameni nevinovați, sunt și
genii. E o mare tragedie să
moară un astfel de om.

Până la cifrele holo-
caustului mai e. Deocamdată,
am primit de la Senat știrea
că anul trecut „aleșii” au chel-
tuit pe deplasări și alte sur-
plusuri peste 48 de milioane
de euro! Ăsta da virus
național! Și cine trage
ponoasele? Cine suferă pen-
tru o astfel de gaură în buget?
Cine sunt cei amenințați că li
se taie din salariu sau din
pensii? Ei, nu. Mulți hoți
scapă, se ascund sub um-
brela virusului. Se acoperă
mizeriile cu sloganul că viața
are prioritate. Iată unde duce
politica simulării. Păi cum să
nu cadă leul? Cum să nu fie
șomaj? Cum să nu se stingă
luminița de la capătul tunelu-
lui?!

●



Ghimpele Națiunii

Pregătiți-vă și „apărările”! Căci, negreșit, veți avea nevoie!…Pregătiți-vă și „apărările”! Căci, negreșit, veți avea nevoie!…

Cezar Adonis
Mihalache

ĂĂștia au luat-o cu
mult înaintea justificărilor lui
Iliescu! Ba, n-au așteptat
nici măcar să se
isprăvească „revoluția”
s o c i a l ă - e c o n o m i c ă
pandemică a covidului și au
și început să ceară
„derogări”. Doar că, acum,
nu am fost în starea de
anomie de la schimbarea
unui regim! Nici măcar pen-
tru câteva ore, cât să-și
înghesuie între ele
declarațiile de care vor avea
curând nevoie! De fapt, și-
au săpat singuri groapa…
Și vor avea parte, nu de o
înhumare politică și juridică
a carierei în prezența celor
apropiați, cei dimpreună
săvârșitori ai abuzurilor, ci
de un spectacol de judecată
pentru popor.

Și nici la avizierul
instanțelor nu vor citi, sim-
plu: „Aici se judecă vinovații
infracțiunilor și abuzurilor
din timpul stării de
urgență”… Ci, „aici se
judecă, în speță de Tribunal
Militar, acțiunilor unor civili”,
cei ce s-au jucat de-a
războinicii, cu bătrânii, cu
oamenii sâcâiți pe străzi și
prin autobuze, cu toți aceia
care au fost amendați

înainte de a fi primit măcar
o atenționare, un avertis-
ment și, mai ales, o îndru-
mare despre cum trebuiau
completate acele justificări.
Dar, când te joci de-a
milităria cu țara, din postura
aia de soldățel de plumb cu
turta fuduliei neruptă la
colțul buzelor, s-ar putea să
te mai și arzi… Juridic!

Lucrurile nu vor
putea fi șterse, după ce vom
depăși starea de urgență,
cu buretele militar al anulării
răspunderii faptelor. Pentru
că a fost impusă o stare de
urgență militarizată, iar cei
închipuiți pe post de
„comandanți” vor trebui
judecați.

Nimic nu va putea
șterge nemulțumirea oame-
nilor care au suferit. Nimic
nu va putea anula, a priori,
postcovid, abuzurile și at-
acurile la statul de drept. Iar
când lucrurile se vor așeza,
se vor așterne și juriștii, și
procurorii, pe „analize”. Și
fiecare virgulă, fiecare punct
și fiece împunsătură cu
degetul la adresa Țării va fi
trecută prin normele de
drept. Nu va conta 
nici măcar suspendarea
temporară din comisia drep-
turilor omului. Pentru că
drepturile fundamentale nu
se suspendă. El pot fi doar
ocolite, încălcate, abuzate,

dar supraviețuiesc prin
însăși fibra țării și a națiunii.

Ar fi trebuit să știți
toate acestea înainte de a
vă fi jucat de-a ordonatorii
de ordine militar-milițienești!
Pentru că, dacă jurnaliștii au
trebuit să sufle în buricele
degetelor, să nu ardă tasta-
turile cu opinii-delict,
sancționate de către cen-
zura „militară” a libertății dig-
itale civile, aceeași rezervă
în a acționa trebuiau să o
aibă și cei ce s-au jucat cu
drepturile noastre, cu timpul
nostru, cu banii și cu nece-
sarul de echipamente san-
itare.

Până la urmă, toate
măștile vor cădea! Indiferent
cât veți obliga țara să le
poarte! Vor cădea de pe
fețele ipocrite ale acelora
care acum cer, nici măcar
posibila clemență, ci asigu-
rarea unei nejudecări a felu-
lui în care s-au făcut
treburile în țară. Or, singura
care va putea decide dacă
ieșirile din decorul normalu-
lui au fost justificate, va fi
Justiția! Va fi singura în
drept să vă acorde, nu
clemență (pentru că, deh!,
„a fost o stare de urgență”),
ci să vă găsească eventuale
circumstanțe atenuante.

Acesta va fi singurul
cadru juridic al normalului
de a judeca de după în-

toarcerea la normal! Acor-
darea unor circumstanțe
atenuante, nu închiderea
ochilor în fața acelora care
„au mai și ocolit birocrația”.
Birocrație ce nu a fost
generată de acte și plimbări
de hârtii, ca în „civilie”, ci de
interese, de mită, de lobby -
uri, de comercializarea unor
produse medicale (posibil și
contrafăcute), de speculării
a situației generale, de
adevărate burse ale profitu-
lui carantinei pe seama unor
nevoi imediate. Pentru că
instituirea stării de urgenţă
nu înseamnă stabilirea unei
stări de impunitate (de scu-
tire de pedeapsă) faţă de
faptele de corupţie ori alte
fapte penale, „domnia legii
trebuind să prevaleze şi în
cele mai deosebite stări de
urgenţă” (Comisia de la
Veneția).

Și nu, nu vă
încredeți că vă veți scăpa
„pielea” dând justiției post-
covid un pion de sacrificiu.
Pentru că noi nu-i vom uita
pe cei ce au fost cu
adevărat alături de țară.
Dar, mai ales, nu-i vom ig-
nora pe cei ce au stat în
umbra acestora pentru a
trage sfori.

Evident, va fi
azvârlită ca o „velă” ce a ne-
a dus în acest curent, ba
sfâșiat de-a dreptul, chiar

ministrul Internelor. Pentru
că aceasta este situația
conducătorilor în și prin vre-
muri de restriște. Meritele îi
vor fi confiscate de alții,
eșecurile le va suporta de
unul singur… Acuzat,
ponegrit, înlăturat, poate și
judecat… Chiar dacă
situația finală va arăta,
poate, un tablou de invidiat
de multe alte țări… Pentru
că vor ieși la lumină tot felul
de frustrați, tot felul de inși
ce se vor simți deodată
liberi în a-și striga public
dezacordul cu măsurile care
au fost luate și care, da!, se
vor alia cu ăia care vor tre-
bui să sape adânci șanțuri
pentru a-și ascunde urmele.
Și „scheletele”
infracțiunilor…

Cu toții își vor țipa
„caznele” din spatele
acelora care, de drept, își
vor striga nedreptățile su-
portate în regimul de
cazarmă. Pentru că la asta
ne pricepem… Să nu-i
apărăm pe aceia care poate
chiar ar merita, ci să ne
aplecăm spre altfel de
direcții spre care să ne
arătăm mulțumirea. Poate și
următoarele forme de
„compensații”…

●

Mereu datori pe răbojul istoriei:„am luat limba”, „am luat civilizația”, „am luat…”Mereu datori pe răbojul istoriei:„am luat limba”, „am luat civilizația”, „am luat…”

George V.
Grigore

SStând izolat la domi-
ciliu caut prin materiale
adunate în ani și ani de
studiu și cercetare. Și ce
găsesc? „Dezvăluiri din
2015 – Lingviștii unguri
aruncă în aer Academia
Română”. Cum? Insist și
citesc… În anul 1982, sub
patronajul Academiei
Maghiare de Științe, a fost
tipărită o carte de lingvistică
numită „A Magyar Szokes-
zlet Roman Elemeinek
Tortenete” (Dicţionar is-
torico-etimologic al limbii
maghiare) de Ferenc
Bakos. În acestă carte se
dovedește că 2.333 de cu-
vinte din lexicul de bază al
limbii maghiare sunt împru-
muturi din limba română.

Caut pe Amazon și
aflu că acest volum de 559
de pagini, a fost publicată în
limba maghiară de către
Akademiai Kiado (ISBN-10:
9630526204; ISBN-13: 978-
9630526203). Dar cine este
autorul? Bakos Ferenc
(1922 – 1996) este lingvist,
profesor universitar și doc-
tor în lingvistică. Acesta
între anii 1945 și 1950 a stu-
diat la „Universitatea
Pázmány Péter”, în 1947 –

1948 la „Universitatea din
București”, iar în 1950 a
obținut o diplomă de profe-
sor de liceu. Și-a susținut
doctoratul în lingvistică în
1960, iar în 1961 a fost
numit profesor asociat la
„Universitatea din Szeged”,
unde a și studiat în perioada
1957–1967 lingvistica

franceză. Între 1950 și 1954
a fost asistent la Institutul de
lingvistică al Academiei
Maghiare de Științe, în 1967
s-a întors de la Universi-
tatea din Szeged pentru a
deveni un cercetător senior,
care a deținut titlul de profe-
sor onorific asociat, iar în
1975 a obținut un doctorat.
În 1982 a primit Premiul de
aur al Ordinului de Merit. A
primit premiul Academiei din
Ungaria în 1985.

Akadémia Kiadó,
cea care publică volumul
lingvistului maghiar, este
editura Academiei Ungare
de Științe. Ea este una din-
tre cele mai importante edi-
turi de cărți și reviste cu
profil științific din Ungaria.
Principalul acționar al edi-
turii este concernul editorial

Wolters Kluwer din Amster-
dam, în timp ce Academia
Ungară de Științe deține o
participație minoritară. Ea a
fost fondată în 1828 și are
sediul la Budapesta. A pub-
licat monografii și jurnale
academice. Departamentul
care se ocupă cu publicarea
revistelor este AKJournals.

Cu toate că această
carte a ajuns un an mai
târziu la Academia Română,
adică în anul 1983 (după

cum ne spun informațiile
obținute atunci de la direc-
torul Editurii Uranus, Du-
mitru Ioncică), lingviștii
români au ignorat-o, astfel
că aceleași 2.333 de cu-
vinte pe care ungurii
demonstrează că le-au îm-
prumutat din limba română,
în cunoscutul „Dicționarul
Explicativ al Limbii Române”
acestea apar ca împrumu-
turi din limba maghiară sau
din alte limbi. În dicţionarele
româneşti, câteva sute de
cuvinte sunt socotite încă de
origine maghiară, ceea ce
este fals.

Ce răspuns ne
poate da Institutul de
Lingvistică al Academiei
Române? 

Deocamdată liniște.
Imaginați-vă fenomenul: un-
gurii spun că un mare
număr de cuvinte din limba
maghiară sunt împrumuturi
din limba română, iar
lingviștii noștri insistă că în-
treg fenomenul este tocmai
invers, sau viceversa, așa
ca în piesa maestrului Cara-
giale „Două loturi” („Dum-
neata ai la una tocmai
numărul care a câștigat la
cealaltă și… –Și… ce? -…
Și viceversa”)

Astfel mă întreb în
continuare: de ce scrierea

de la Tărtăria (mai veche cu
o mie de ani decât cea
cuneiformă), cea mai veche
așezare stabilă umană din
Europa (Schela Cladovei),
cultura cucuteniană (mai
veche decât civiliza-
ția mesopotamiană și
egipteană), tezaurul regatu-
lui dac dorit mai mult decât
orice de Imperiul Roman
fără scrupule care apoi a
ridicat statui monumentale
dacilor viteji și multe alte
taine ale acestui pământ nu
pot fi trecute în cărțile de is-
torie?

Mereu suntem
trecuți pe răbojul istoriei cu
credite: am luat limba, am
luat civilizația, am luat… Dar
acum chinezii sapă în situri
cucuteniene din Iași spre a
găsi legătura cu o cultură a
lor, mai nouă cu 1000 de ani
decât Cucuteniul nostru.
Englezii sapă la Schela
Cladovei, nemții sapă prin
Ardeal, americanii sapă la
Bugiulești – Vâlcea,
francezii sapă în Dobro-
gea… Dar aproape nimeni
nu scrie… sau nu scrie
unde trebuie!

●


