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„Soarele apune. 

Vine furtuna....”

- Al. Vlahuță

Informație, opinie și atitudine publicistică

Cât să mai tot fim exemplul european doar alCât să mai tot fim exemplul european doar al
aplicării drepturilor altora?…aplicării drepturilor altora?…

Cezar Adonis
Mihalache

DDacă tot suntem
într-o stare de urgență,
facem și noi un pic de or-
dine în Parlament? Luăm de
jos „mănușa” aruncată de
Klaus Iohannis și le dăm
peste șoriciul obrazului și
ălora cu statutul ținutului se-
cuio-mârlănesc și ăstorlalți,
cu maghiarizarea limbii și a
ființei române?… Că
mănușa aia poate nu a fost
aruncată întâmplător, nu
pentru Budapesta, ci pentru

a motiva autoritățile să igi-
enizeze Parlamentul. Nu
neapărat să trecem batal-
ioanele Armatei peste cel
dintâi, de trei decenii în-
coace, focar de infecție a
democrației, a vieții, a opti-
mismului și bunăstării omu-
lui de rând, dar măcar să
scoatem de acolo veșnicii
dezertori ai țării, să
sfărâmăm pentru totdeauna
cozile de topor și să-i
băgăm într-o carantină a
terților non-grata pe toți acei
politicieni dușmani declarați
ai României.

Aveți ocazia să
faceți ordine! Înlăturați scur-
sura politică veninoasă a
țării și veți rămâne în cărțile
de istorie, dincolo de toate
nedreptățile care s-au mai și
făcut în timpul stării 
de urgență, cu dovada
Demnității și a Onoarei pen-
tru Patrie. Dați românilor
adevărata motivație pentru
a se adapta următoarei
stării de „aproape normali-
tate” făcând voi ceva măreț.
Pentru că, așa cum ați sus-
pendat site -urile care au
călcat strâmb pe corola pan-
demico-isterizată a covidu-
lui, făcând țăndări, hai să o
recunoaștem, nu eforturile

voastre de control sanitar, ci
o imagine confecționată de
alții, și doar trasă ca un
maiou nepotrivit la încheie-
turi și peste noi, tot așa
puteți face și cu acei politi-
cieni și, mai ales, formațiuni.

Să folosim noi pen-
tru țară clipa care a 
potrivit finalizarea legislativă
a mârșavelor demersuri
maghiaro-secuiești din
Camera Deputaților și Senat
chiar în ceasurile izolării
noastre… Și așa cum alții,
care au călcat pe de lături
au fost aspru sancționați, și
ăștia care au jucat

ceardașul pe însemnele și
Constituția țării să fie
pedepsiți.

Scoateți în afara
legii, în și prin regimul de
ordonanță militară, toate
formațiunile radicale pe care
UDMR-ul le folosește,
aidoma infectului covid, în
agresarea organismului
Națiunii Române. Aplicați
vaccinul Demnității și
Dreptății naționale și tăiați
hidrei brațele revizioniste.

Vor țipa că nu este
democratic! Nu-i nimic, să
meargă în instanță să își
reclame acolo dreptul de a
reveni în peisajul politic cu
formațiunile, atitudinile, și în
unele cazuri și statuturile
fățiș anti-românești și anti-
constituționale, și să fie
repuși „în drepturi” dacă noi
ne-am înșelat. Ba, mergeți
și mai departe! Și dacă tot
urmați măsurile Franței în
felul de gestionare din
starea de urgență și, proba-
bil, și cea de alertă ce va
urma, trasați și o linie
identitară similară.

Nu, nu trebuie să
mai fim veșnicul exemplu
european în aplicarea drep-
turilor minorităților! Să fim,
dintâi, modelul de asigurare

a reprezentării, a impunerii,
drepturilor majorității. Să
corectăm această perma-
nentizare a acelui „pentru
ei” în restaurarea prezentu-
lui nostru „pentru noi și prin
noi (înșine)”!

Să nu mai luptăm
noi pentru a cerși dreptul de
a ne înmuguri, cu dezlegare
de la alții, un românism de
permisiune! Și să lăsăm loc
de lăstări pentru cultura și
prezervarea minorităților
doar într-o câmpie a unui
Blaj al Națiunii Române.
Cine ne respectă, va fi re-
spectat și protejat! Cine ne
sapă, ne înjunghie, va pieri
sub propriile pumnale! Sin-
gura „cartă” a drepturilor
minorităților este deja
cuprinsă în cea a Națiunii
Române. Sunt acolo sufi-
ciente pagini. Să ne im-
punem dară dreptul la
demnitate, la recunoșterea
ei, înainte să fim nevoiți să
ne recucerim poate chiar
țara… Căci atunci o să vrem
și poate nu o să mai
putem… O să ne
„deșteptăm” dar nu vom mai
avea pentru ce și, poate,
nici pentru cine…

Nu știm când ne
vom mai întâlni cu o aseme-
nea „șansă”. Pentru că asta
vor rămâne încercările
noastre de supraviețui ca
neam și țară de nu vom face
acum ceva. „Șanse” pe care
le-am risipit și le vom tot
aștepta, ca ocazii, până nu
o să mai avem în fibra țării
puterea de a mai aștepta.

Cât să mai fim ex-
emplul european doar al
aplicării drepturilor altora?…
Redați țării chipul demnității!
Dați-i nu doar dreptul de a-
și asculta Imnul Național și
a arbora la ferestre tricol-
orul, ci și dreptul Identității
Naționale.

●

Trădarea pe vreme Trădarea pe vreme 
de pandemie…de pandemie…

Grid
Modorcea

MMor oameni, țara e
răvășită, disperată, mii și mii de
oameni își întind mâinile, pri-
ceperea, să salveze vieți, mil-
ioane de români suportă
restricții, stau cu griji pentru
viața lor, care este în pericol, și
guzganii de la putere ce fac?
Fac un troc, o crimă odioasă,
mai odioasă decât morțile din
jur: vor să vândă Ardealul,
trădează România! Au vândut
tot, nu mai au ce să vândă,
vând țara, vând și sufletul ei!
Toți eroii morți ai poporului
român se răsucesc în mormite,
îi cer lui Iius învierea, se revoltă
pentru această crimă. Numai și
ideea, de a da apă la moară
udemerișilor, care, de când
sunt,  nu urmăresc decît același
țel josnic, să sfârtece România,
sfindând istoria ei, inventând un
ținut românesc în afara
României!, pentru niște interese
josnice, așa cum au fost cele
care au dus la marile trădări,
cum ar fi trădarea lui Mihai
Viteazul.

De ce nu se simt bine
în România, când au drepturi
pe care nu le-au visat? De ce
au nevoie de o enclavă pe
pământul străbun? Există aici o
altă rațiune decât una politică,
mișelească?

Și această permanentă
agresiune a maghiarilor politici
se întâmplă fiindcă nimeni din
conducerea României, nici un
partid, nu a luat în serios
obrăznicia udemeristă de a
agresa sistematic România, de
a cere niște drepturi pe care nu
le are, de a fi stăpâni pe un ținut
care le dă lapte și miere, din
matca României!

Iată, ieșim din pan-
demie și cu morți nevinovați, și
cu pământ furat, cu România
desfigurată!

Cauza nu mai este in-
cultura sau lipsa de morală
elementară, cauza mare este
trădarea! O boală veche a
românilor! Pe unguri îi înțeleg,
că politrucii lor au fost tot-
deauna mișei, ne-au trădat la
fiecare cotitură a istoriei, dar pe
marii naționaliști ai PSD-ului,
Domane, de unde au apărut
asemenea monștri?

Mi-aduc aminte de
tristețea lui Sergiu Nicolaescu,
de testamentul lui publicat în
cartea pe care i-am dedicat-o,
unde spune că istoria poporului
român este un lanț al trădărilor,
de la Burebista la Tudor
Vladimirescu, de la Mihai
Viteazul la Ceaușescu, toi au
fost trădați. O istorie a trădărior
criminale.

Lucru care nu se
dezminte nici azi. Poate să
cadă și cerul pe noi, trădătorii

nu se dau în lături de a face
răul, de a pune la cale mârșăvii.
Nu le pasă de nimic, n-au nici
un scrupul, ba când te prind la
ananghie, te atacă. Trădarea lui
MIhai Viteazul este cea mai ed-
ificatoare pagină a trădării,
surprinspă genial de filmul lui
Nicolaescu. Cum este posibil ca
după atâta civilizație acumulată
de omenire, unii semeni de-ai
noștri, evident, însemnați de
Satana, să plănuiască o
asemenea crimă?!

Ce-au făcut „aleșii”
este o crimă la adresa
României! Ar trebui toți deputații
demiși. Dar cine să-i demită pe
criminali? Alți criminali? Mai
există vreo Constituție în țara
asta? Mai există un respect față
de Biblie, față de jurământul de
parlamentar?

Coronavirusul este
nimic față de virusul din su-
fletele acestor monștri!

Se verifică încă o dată,
dar acum pe vreme de pan-
demie, caracterul laș, de
trădători ai puternicilor zilei! Ce
fel de români sunt acești oa-
meni? Deputații României și-au
dat arama pe față, adică ne-au
arătat cine conduce România,
pe cine au ales românii
(ferească Dumnezeu, eu nu am
o asemenea pată pe mâini!), pe
mâna cui se află țara? Ce ne
așteptăm să fie după starea de
urgență? O stare de demență,
de absență a moralei, de sa-
tanizare a României, o moarte
a culturii, a speranței. Acești
„aleși” trebuie să plece imediat.
Probabil că sunt atât de ticăloși
încât nici nu-și dau seama ce
au făcut. Nici nu-i cred capabili
să recunoască și să-și dea
demisia. Nu le este rușine? Nu,
nu le este. Dovadă că țara arde
și baba se piaptănă. Țara și
planeta sunt în fierbere și guz-
ganii ce fac? Se înfruptă din
trupul țării, pun la cale tot felul
de mârșăvii, caută ce mai e de
vândut, ce mai e ronțăit. Îi auziți
cum chițăie? Sunt oribili. Te mai
poți uita la acești maimuțoi? Ce
promisiuni ne mai fac? Cum să
mai sacrifice șomerii și pen-
sionarii?

Poporul român este
pus la grea încercare, cum să
scape de acești guzgani. Sunt
suficiente oare alegerile antici-
pate? Nu cred. Cred că soluția
este o minune dumenzeiască,
în stare să ia virusul de la
românii curați și să-l ducă
numai pe capul acestor ticăloși
și trădători de neam!

●
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Victor Frunză și remarcabilul său tratat despre Istoria stalinismului în RomâniaVictor Frunză și remarcabilul său tratat despre Istoria stalinismului în România

George
Petrovai

DDacă bolșevismul,
fascismul și nazismul consti-
tuie niște regretabile derapaje
ale istoriei, căci – ne
înștiințează mărturisitorul Petre
Țuțea – „democrația este ostilă
extremelor, care confiscă – și
extrema stângă, și extrema
dreaptă – personalitatea
umană” (cu completarea că
„extrema dreaptă nu confiscă
proprietatea”, că cea stângă e
egalitară și că „egalitatea
coercitivă este sterilizantă”),
atunci leninismul, stalinismul și
hitlerismul exprimă suprema
ticăloșenie a derapajelor legal-
izate.

Iată de ce, pentru a nu
se repeta aceste cumplite orori
ale vremelnicei atotputernicii
umane, ce credea în acele vre-
muri despre sine că-i
providențială (firește, în pofida
avertismentului eclesiastic că
„nu este nimic nou supt soare”
și că „totul este deșertăciune”),
ele trebuie împărtășite
generațiilor mai tinere prin
manuale de istorie
necontrafăcută, reviste, cărți
cu amintirile supraviețuitorilor,
precizări ale istoricilor obiectivi
și bine intenționați etc.

Pentru că atrocitățile
săvârșite zeci de ani de către
tătucul Stalin și haidamacii lui
împotriva cetățenilor sovietici
(cu toții neliberi), îndeosebi îm-
potriva întemnițaților și
înlăgăraților, mai apoi (după al
doilea război mondial) și îm-
potriva celor mai vrednici
cetățeni ai țărilor intrate, cu in-
calificabilul acord al anglo-
americanilor, în sfera de
influență a Moscovei, nu pot fi
socotite mai puțin barbare ca
suferințele îndurate de evrei
din partea nemților și a aliaților
acestora (unguri, austrieci,
ucraineni etc.) în ghetouri, dar
mai ales în lagărele de exter-
minare prin gazare.
Dimpotrivă, zic eu, dacă nu
sunt minimalizate sau cu bună
știință ignorate elementele
complementare ale monstruo-
sului, atunci inumanul stalin-
isto-bolșevic îl surclasează pe
cel hitleristo-nazist. Din
următoarele motive:

1) Dacă, din fericire
pentru milioanele de evrei,
nazismul a durat doar 12 ani
(din 1933 până în 1945), din
nefericire pentru sute de mil-
ioane de pământeni,
bolșevismul rusesc a început
în octombrie 1917 și – după
extinderea lui postbelică în Eu-
ropa de centrală și de est
(zonă de neîngrădită influență
pentru Stalin), în Asia (China,
Coreea de Nord, Mongolia,
Cuba), Africa și America latină
– oficial el încetează să existe
pe 26 decembrie 1991, dată la
care dispare Uniunea
Sovietică: declarația 142-H a
Sovietului Suprem al republi-
cilor Uniunii Sovietice
recunoaște independența a 12
dintre acestea și înființarea
Comunității Statelor Indepen-
dente. Vasăzică, încă din 1989
statele europene, inclusiv

România, aruncă bolșevismul
la lada de gunoi a istoriei, dar –
unele mai mult, altele mai puțin
sau deloc – rămân cu
năravurile, mentalitățile și
structurile securisto-nomencla-
turiste ale acestuia. La noi, cel
puțin, toate aceste tare
bolșevice s-au adaptat atât de
rapid și eficient la cețoasele
vremuri ale postdecembrsimu-
lui, încât iată-le atotputernice
după trei decenii: hoții și cio-
coii/descurcăreții domnesc, cei
mai mulți dintre românii de
rând nu trândăvesc și – totuși
– sărăcesc, iar România
coruptă și prost cârmuită se
zbate ca peștele pe uscat la
coada țărilor din Uniunea
Europeană. În tot acest
talmeș-balmeș al preferințelor
politico-economice postbelice,
nu trebuie uitat faptul că
bolșevismul își continuă aven-
tura istorică atât în formele
nițel edulcorate ale semicapi-
talismului chinez, cât și în
anacronicele forme autarhic-
represive ale Coreei de Nord.

2) Potrivit „soluției fi-
nale”, torționarii naziști și unel-
tele lor aveau ca scop
lichidarea fizică a evreilor și a
tuturor semințiilor neariene
(țigani, ruși, polonezi etc.), in-
clusiv prin utilizarea antiu-
manelor metode eugenice,
pentru ca astăzi aceste
metode să constituie prima
între cele zece „porunci”
inscripționate pe American
Stonehenge (Statele Unite,
Georgia, regiunea Elberton),
care – cică în numele noii
Epoci a Rațiunii – cere
urmașilor să mențină umani-
tatea „sub 500.000.000 de in-
divizi, într-un echilibru
perpetuu cu natura”, adică prin
controlarea cu înțelepciune (!)
a reproducerii („porunca” a
doua), iar „marii filantropi” ai
lumii (alde Bill Gates, George
Soros, David Rockefeller și alții
de teapa lor) s-au întâlnit în se-
cret la începutul mileniului al
treilea ca să discute „felul în
care ar putea depăși obsta-
colele politice și religioase
rezistente la schimbare”!

Spre deosebire de
naziști, torționarii bolșevici se
delectau timp îndelungat cu
enormele suferințe psihice și
fizice (înfometare, bătăi,
foame, frig, carceră, muncă
epuizantă) ale arestaților, în-
deosebi după demararea de
către autorități (la noi sub co-
manda sinistrului general
semianalfabet de securitate
Alexandru Nicholschi, alias
Boris Grünberg) a criminalelor
programe de reeducare, astfel
încât moartea era, în majori-
tatea cazurilor, o binecu-
vântare pentru jalnicele ruine
umane (fără voință sau
credință), care rezultau cu
necesitate din acest detestabil
malaxor politico-ideologic întru
nimicirea trupului și sufletului.

3) Naziștii (mai exact
SS-iștii lui Heinrich Himmler) s-
au inspirat din vastul sistem
concentraționar sovietic pentru
a-și forma propria rețea de
lagăre. Da, căci deși se
priveau cu neîncredere unul pe
altul, Hitler și Stalin ( cele două
superlighioane) erau la acea

vreme în relații atât de ticălos
apropiate, încât n-au ezitat să-
și împartă sferele europene de
influență prin păcătosul Pact
Ribbentrop-Molotov din 23 au-
gust 1939 și apoi, în septem-
brie același an, să atace
împreună Polonia – nemții din-
spre vest, rușii dinspre est…

*

Despre I.V. Stalin, al
doilea război mondial și
bolșevizarea României postbe-
lice s-au scris, și în continuare
se vor scrie, nenumărate,
texte, studii și cărți. Eu însumi,
în urma unei temeinice
documentări (Kremlinul anilor
’20 de Boris Bajanov, secre-
tarul particular al tătucului
Stalin, Stalin și stalinism de
Roy Medvedev, Stalin – viața
privată de Lilly Marcou), am
elaborat în octombrie 2016
studiul Stalinocrația –
consecința logică a cultului
personalității.

Dar nimic din cele
citite de mine până în prezent,
nu se compară cu redutabilul
tratat Istoria stalinismului în
România al eminentului ziarist
și dizident Victor Frunză, nici în 
ceea ce privește colosala
documentație a autorului (cu
unele mici modificări și
completări, prezentul tratat,
apărut în anul 1990 la Editura
„Humanitas”, reprezintă ediția
a II-a a cărții Istoria Partidului
Comunist, carte apărută în
limba română în 1984 la Edi-
tura „Nord” din orașul danez
Aarhus) și nici în ceea ce
privește cuceritoarea fluență a
expunerii delicatelor/catastro-
falelor evenimente dintre 8 mai
1921, dată la care Partidul Co-
munist din România (numit la
început Partidul Socialist-Co-
munist sau Secția Română a
Internaționalei Comuniste) se
desprinde de Partidul Socialist
din România, și anii de cenușie
glorie (pentru țară) ai
ceaușismului: logică și
coerență în narare, limbaj clar
și nepretențios (uneori voit sar-
castic, alteori aureolat de
tristețe), hazul inspirat și de-
osebit de profund al multora
din titlurile capitolelor și sub-
capitolelor (O coloană
vertebrală pentru schimbarea
condiției de târâtor, Invitație la
jug, Partidul celor sub o mie,
Cântecul de lebădă al libertății,
19 noiembrie 1947. Alegerile
„libere și nestingherite”,
Peștele cel mic îl înghite pe cel
mare, Turcificarea României,
Un cal – un salam, Puțini am
fost, mulți am rămas etc.).

Desigur, responsabil
cu acribia și bogăția informației
din acest tratat de aproape 600
de pagini (inclusiv Addenda cu
texte edificatoare și cele 521
de precizări/trimiteri care
alcătuiesc Indicele bibliografic)
este ziaristul Victor Frunză.
Cum spuneam mai sus, scri-
itorul V. Frunză nu s-a lăsat
mai prejos în ceea ce privește
aspectul literar al operei, lucru
ce-i sporește în mod consider-
abil savoarea și atractivitatea.
De pildă, pe lângă suculentul
haz (și nu numai) al titlurilor,
care izbutesc prin ele însele să

ilustreze năucitoarea ascensi-
une a bolșevismului și apoi fu-
nebrul proces de stalinizare a
României postbelice, autorul
scoate în evidență scârbosul
grobianism al moscoviților
(Gheorghe Gheorghiu-Dej,
Ana Pauker, Vasile Luca, Teo-
hari Georgescu ș.a.m.d., de-
sigur, cu excepția rafinatului
intelectual Lucrețiu
Pătrășcanu), atât prin plasarea
în locul și la momentul potrivit
a lozincilor întrate în „folclorul”
spălaților pe creier de-atunci
(„Ana-Luca-Teo-Dej,/Bagă
spaima în burgheji”; „Nu știi?
Te învățăm! Nu poți? Te
ajutăm! Nu vrei? Te obligăm!,
care – întrucât în partea finală,
ne spune V. Frunză, „dezvăluie
natura politicii față de
țărănime” – a fost repede
înlocuită cu stalinista lozincă
„Ne sprijinim pe țărănimea
săracă, în alianță cu țărănimea
mijlocașă, împotriva chi-
aburimii!”; „S-a făcut lumină-n
sat, măi bădiță, măi”), cât și
prin tăioase punctări despre
dictatura de grup, „prielnică
instaurării dictaturii personale”
(pag. 347), despre stalinism
(„Un antisemitism mascat este
linia dictată de Moscova” –
pag. 362; „Stalinismul dacă nu
are un dușman în fața sa, pe
care să-l ostracizeze și să-l
lichideze, trebuie să și-l inven-
teze” – pag. 383) și despre
bolșevismul românesc, unde
„împletirea între terorism și
politică ajunsese la un moment
dat atât de strânsă, încât să se
și confunde” (pag.  383), re-
spectiv despre „monarhia de
partid” (pag. 481) din „iepoca”
ceaușistă și acei intelectuali,
care „în loc de șira spinării au o
macaroană fiartă” (pag. 497).

Or, Victor Frunză
cunoștea foarte bine propri-
etatea cuvintelor, el fiind un
ziarist de mare calibru (se
naște pe 8 iunie 1935 în co-
muna Dumitrești din fostul
județ Râmnicu-Sărat, între
1952-1953 urmează facultatea
de ziaristică din București,
între 1953-1958 pe cea a
Universității „Mihail
Lomonosov” din Moscova,
apoi lucrează la Radiodifuzi-
unea Română, Televiziunea
Română și predă jurnalismul la
Academia „Ștefan Gheo-
rghiu”), calitate prin care nu
doar că avea acces la fondul
secret de carte și la arhiva par-
tidului, dar – presupun eu –
știa pe mulți dintre grangurii
comuniști, precum și o bună
parte din crema intelighenției
românești. În anul 1978, prin
intermediul agenției de știri
Reuters, publică o curajoasă
scrisoare critică la adresa dic-
taturii din România, motiv pen-
tru care este anchetat și
expulzat din țară în 1980.

Împreună cu soția și
fiul pleacă în orașul danez
Aarhus, unde înființează edi-
tura „Nord”, editează revista
Alergătorul de la Marathon
(avea ca obiect studierea
fenomenului politic românesc)
și-și dă obștescul sfârșit pe 27
iulie 2007. Nu înainte de-a
reveni în țară după
Decembriadă, unde publică o
ediție jubiliară a poeziilor lui

Mihai Eminescu, este membru
fondator al Alianței Civice
(1990) și, printre altele, ține
conferințe la „Școala de vară”
a Memorialului victimelor co-
munismului din Sighetu
Marmației.

Potrivit dorinței testa-
mentare a marelui ziarist și
dizident politic (vrednic urmaș
al lui Pamfil Șeicaru, căruia în
anul 2001 i-a închinat cartea
Destinul unui condamnat la
moarte), urna cu cenușa sa a
fost adusă în țară de soție și fiu
pe data de 1 octombrie 2007,
unde – după slujba de
pomenire – pe 6 octombrie
este răspândită în apele râului
Râmnicu-Sărat.

În concluzie, tratatul în
două părți al lui Victor Frunză
despre stalinizarea României
are meritul de-a ne introduce
încetul cu încetul în subu-
manele tainițe politico-ideolog-
ice ale comunismului autohton:
cu ramura sa internă și cea
externă (victoria „internilor” și,
prin aceasta, destalinizarea
externă, este obținută 
de Gh. Gheorghiu-Dej după
înlăturarea „grupului antipar-
tinic Ana-Luca-Teo”, respectiv
prin derusificarea României,
desființarea celor 18 sovromuri
și retragerea trupelor rusești în
iunie 1958, după o temporară
staționare a acestora…din
anul 1944); cu avatarurile sale
calitativ-identitare (la început
Secția Română a
Internaționalei Comuniste sau
Partidul Socialist-Comunist,
după desprindere Partidul Co-
munist din România, în pe-
rioada dejistă Partidul
Muncitoresc Român, pe care
Ceaușescu și ortacii lui l-au re-
botezat Partidul Comunist
Român), dar mai ales cu cele
de ordin cantitativ (cu ajutorul
oportuniștilor trădători și prin
compromiterea unora dintre
liderii socialiști, o mână de
comuniști izbutesc să
„absoarbă” sutele de mii de
titeliști, sau – în plastica expri-
mare a autorului – „cei care se
împotriveau instaurării dicta-
turii staliniste erau curățați”,
ceilalți erau doar cruțați, atâta
timp cât nu se împotriveau
unei unificări prin care peștele
cel mic să-l poată înghiți după
bunul lui plac pe cel mare); cu
mazilirea tuturor incomozilor,
mazilire ce devine asasinat
premeditat în cazul lui Ștefan
Foriș și al lui Lucrețiu
Pătrășcanu („urmarea directă
a schingiuirilor”, ne face cunos-
cut autorul, la proces
„Pătrășcanu avea un picior
amputat”); cu ororile
colectivizării forțate, ale
deportării și ale decimării mile-
narului țărănism românesc; cu
debutul politic al totalitarismu-
lui prin alegerile „libere și nest-
ingherite” din 19 noiembrie
1946, după care au urmat
scoaterea în afara legii a par-
tidelor istorice, întemnițarea
liderilor acestora și lichidarea
celor mai mulți dintre marii int-
electuali formați în perioada
interbelică.

●
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Cuvinte rare folosite în viaţa satului de demult. Minunea de la MaglavitCuvinte rare folosite în viaţa satului de demult. Minunea de la Maglavit

Vasile
Lechițan

AA trebuit să treacă
mult timp să descifrez sensul
unor cuvinte rare folosite de
mama în copilăria mea. Erau
cuvinte-pedepse, de cele mai
multe ori. De exemplu, dacă
cineva era îmbrăcat ridicol, mai
ales cineva venit de la oraş în
haine fistichii şi se prezenta
astfel la biserică, „între lume” –
zicea mama, care-l făcea/o
făcea „de minune la lume”,
mama îmi spunea cum se
uitau „muierile” la respectiva
persoană „ca la Maglavit”. Cu-
vântul Maglavit, cu sonoritatea
lui simpatică, îmi părea ceva
ireal, o invenţie batjocoroasă a
mamei, o onomatopee parcă,
adică un cuvânt sonor, care
imită sunete, zgomote din
natură. Numai batjocura era
reală, deoarece am constatat
apoi de uriaşul şi ridicolul, pen-
tru alţii sublimul fenomen
românesc din perioada
interbelică, demn de Evul
Mediu. Atât de uriaş a fost,
încât a dominat memoria
generaţiilor de demult până la
n o i .

Constatam adesea,
mult mai târziu, cu durere, că
pentru mama, Maglavit era o
lume vie pe care o purta în su-
flet, pentru mine, copil, era o
lume moartă. De aceea e atât
de tragică ruptura între

generaţii, pentru că generaţiile
anterioare vreau să le trăiască
încă mult timp lumea lor, atât
de vie cândva. Şi fenomenul
Maglavit se suprapunea, cu in-
tensitatea lui, în anii 1935-
1938, tocmai când părinţii mei
erau la Bucureşti, când lumea
românească era răscolită din
temelii de acest Maglavit.
Acolo, la Bucureşti, s-au întâl-
nit, acolo s-au căsătorit, în
Sectorul Galben, parcă, dacă
reţin bine. Mama era din
Silivaşu de Câmpie şi tatăl
meu din Sâniacobu de Mureş,
nu departe de Luduş. Multe
fete şi mulţi feciori din comuna
mea, dar şi din alte zone ale
Transilvaniei, mergeau în pe-
rioada interbelică la Bucureşti,
să-şi caute de lucru. Şi la
Bucureşti au auzit cu siguranţă
de Maglavit. Ce se-ntâmplase
acolo?

În această localitate
doljeană săracă, bătută de o
secetă mare, un cioban tânăr,
pe nume Petrache Lupu – unii
spun că era gângav şi cu prob-
leme uşoare psihice, de aceea
nu a fost luat la armată, con-
form foii matricole eliberată de
Regimentul 31 Infanterie
Calafat, alţii că a fost constatat
că avea sifilis ereditar – a
pretins că s-a-ntâlnit, lângă o
salcie plângătoare din hotarul
satului, cu „moşu” (Dum-
nezeu), precum Moise, în trei
vineri consecutive din vara an-
ului 1935. Şi atât i-a trebuit
lumii româneşti de atunci.

Presa a făcut un fenomen-min-
une, România întreagă s-a
antrenat în această „minume”,
asemănată cu cea de la
mănăstirea Lourdes, Franţa,
unde se spune că Fecioara
Maria i s-a arătat de mai multe
ori, în urmă cu 150 de ani, unei
fetiţe, Bernadette Soubris.
Cam două milioane de pelerini
din întreaga ţară, “puhoaie de
oameni”, au mers în anii 1935-
1938 să vadă minunea de la
Maglavit, o adevărată isterie în
masă, spun unii istorici. Fer-
voarea religioasă, înclinaţia
spre superstiţie şi naivitatea
poporului aştepta sosirea unui
„mântuitor”.

Au mers mulţi bolnavi
să se vindece la izvorul făcut
de Petrache Lupu acolo, lângă
salcia plângătoare, din care se
spune că a curs apă, şi unde a
înălţat el o troiţă, bonavii fiind
convinşi că se vor vindeca.
Troiţele şi altarele s-au înmulţit
acolo. Unii pretindeau chiar că
s-au vindecat, alţii aşteptau
acolo vindecarea, dezolantă
este o imagine cu un copil spri-
jinindu-se cu amble mâini de
cârje, prezent acolo. Cum nu
erau instalaţii sanitare, se
spune că mizeria era de
nedescris, mii „de nespălaţi”,
trupuri „îngrămădite în muta
disperare de a se vindeca”etc.
Petrache Lupu predica mulţimii
venite acolo şi era înconjurat
de dragoste şi veneraţie de
pelerini (vezi foto). Unii istorici
atestă cu documente cum s-au

îmbogăţit preotul local cu
aceast pelerinaj, un senator,
negustori, presa de scandal
etc. Alţi istorici de astăzi
caractezizează fenomenul
drept delirant şi primitiv. Soci-
etatea românească era
divizată, unii l-au declarat rapid
pe Petrache Lupu sfânt, alţii
nebun. Biserica Ortodoxă, ca
instituţie, nu s-a pronunţat
până astăzi asupra lui Petra-
che Lupu. S-au pronunţat mari
oameni de cultură români.
Nicolae Iorga, întrebat de
câţiva dintre cei care reprezen-
tau diferite state europene în
Societatea Naţiunilor dacă pot
merge la Maglavit spre a se
vindeca de diferite boli, istoricul
a răspuns că acolo se vindecă
numai cei cu boli mintale. Pe-
trache Lupu a trăit 87 de ani, a
murit la 14 decembrie 1994, în
Maglavit, fără să i se mai arate
vreodată „Moşu”. Deci despre
această uriaşă aaglomerare
umană de acolo vorbea mama
cu expresia, încărcată de
apreciere negativă, “ca la
Maglavit”.

O altă vorbă
batjocoroasă a mamei era
când făceam gălăgie în casă şi
zicea că-i “ca la turnu Vav-
ilonului”. Despre „Vavilon” mai
auzisem la biserică şi mi-am
format o imagine grandioasă a
antichităţii prin această expre-
sie. Apoi am constatat că este
vorba de celebrul templu numit
Turnul Babel,ridicat de regele
Nabucodonosor al II-lea (605-

562 î.Hr.), din Babilon, latura
bazei pătrate avea 180 m şi
înălţimea de cca 91 m, de-a
dreptul grandios.

Alte cuvinte rare mai
spunea mama când o între-
bam ceva şi nu ştia, şi zicea:
„Mai şci Highipetu!’, sau „Mai
şci Han Tătar!” Sigur că „High-
ipetul” era Egiptul. Eghipetul
este luat de mama de la
biserică şi, desigur, nu din
poezia lui Eminescu Egipetul.
Despre Han Tătar nu putem şti
de unde vine în lumea satului
nostru, poate din viu grai, din
generaţie în generaţie. Tătarii
au făcut mai multe incursiuni în
Transilvania de-a lungul sec-
olelor. Când era supărată pe
vreun animal, mama îl
blestema zicându-i „Du-ce-n
caladăi!”. Expresia era
necunoscută pentru mine,
copil fiind, mai târziu am aflat
că acest cuvânt caladăi vine de
la maghiarul kaloda, care
înseamnă un fel de schingiuire
a cuiva, prins cu capul şi cu
mâinile în butuci şi lovit apoi cu
vergile. Precis expresia vine
din întunecatul Ev Mediu tran-
silvan.

Sunt doar câteva cu-
vinte rare folosite de mama,
care îmi păstrează în ele
copilăria, iar pentru mama erau
o legătură vie cu trecutul
îndepărtat al dumisale şi al sat-
ului nostru.

●

Pandemia și iar pandemiaPandemia și iar pandemia

Ioan Aurel
Pop

AAș fi scris azi despre
cu totul altceva, de exemplu,
despre felul cum privesc
românii relația lor cu credința și
cu biserica, evident, tot în con-
textul acestui atât de mediati-
zat virus, cel mai cunoscut
virus din câte au fost pe lume.
Dar am aflat cu stupoare că
ministrul sănătății vrea „să
carantineze” toate persoanele
trecute de 65 de ani, „într-un
hotel”, „într-o cameră cu tot
confortul” etc. Mi se pare halu-
cinant și cred, deocamdată, că
acestea sunt metafore de jur-
nalist dornic de publicitate. Nu
zic nimic, momentan, despre
asta, dar atrag atenția că ver-
bul „a carantina” nu există în
limba română și, prin urmare,
el nu este prezent în niciun
dicționar. Acțiunea respectivă
se exprimă corect printr-o
locuțiune verbală, de genul „a
pune în carantină”, „a plasa în
carantină”, „a trimite în
carantină” etc. Dar cum sub-
stantive ca „pandemie” sau
„virus” fac epocă, de să nu se
impună și acest sinistru verb?

Mai aflu, cu speranță,
că guvernul Elveției a anunțat
acum două zile un plan în trei
trepte de revenire treptată spre
normalitate sau, mai exact, de
ușurare a restricțiilor, fapt ce se
va petrece în lunile aprilie, mai
și iunie. Între magazinele care
se vor deschide în prima etapă
(finele lui aprilie), apar florăriile,
cele pentru auto-decorarea și
auto-repararea a caselor și

pentru grădinărit. Evident,
primul gând care ne vine în
minte este că Elveția s-a des-
curcat mult mai bine decât
România în combaterea pan-
demiei, că nu va fi avut nici
cazuri prea multe de
îmbolnăviri și nici de morți
(închisă fiind în munții ei), cu
spitalele ei supradotate cu
medici, cu aparatură și echipa-
mente. Și ce aflăm? Elveția are
circa 28 000 de cazuri de
îmbolnăviri și 1400 de morți, la
o populație de 8,5 milioane de
locuitori. Să ne reamintim că
România are aproape 9 000 de
cazuri de îmbolnăviri și 460 de
morți, la circa 20 de milioane
de locuitori. Recurgând la
proporții, dacă Elveția ar avea
populația României, atunci
numărul infectaților ar fi cam
de 65 000, iar al decedaților de
3300. Prin urmare, simplificând
lucrurile, numărul de oameni
bolnavi și de oameni decedați
este în Elveția cam de 7 ori mai
mare decât în România (nu ca
numere absolute, ci ca
proporții). Și atunci cum de
Elveția își permite să anunțe
relaxarea măsurilor, iar Româ-
nia anunță noi posibile restricții
și chiar restricții discriminatorii?
Hai să zicem că, noi, oamenii
de rând, nu avem toate datele
și că autoritățile române știu
mai bine pericolele care ne
pândesc și nu vor să ne
alerteze. Pe de altă parte, să
presupunem că autoritățile
elvețiene au modalități secrete
de combatere al pandemiei, in-
accesibile nouă, românilor.
Dar, chiar și așa, parcă nu ne
vine să credem. Numărul de

îmbolnăviri din România, de
ieri până azi, a fost de 190,
mult mai puțin decât în zilele
trecute. Numărul de morți a
fost mare, fiindcă și un singur
om mort este mult. Moartea
este o limită gravă în viața
noastră, nu ne-am obișnuit cu
ea și nu o vom face niciodată.
Dar, oare de ce nu ne spun
autoritățile câți oameni mor în
mod obișnuit, în medie, într-o
zi in România, din diferite mo-
tive. Câți mureau înainte de
nenorocire și câți mor acum?
Mi-a devoalat (or fi și acestea
secrete?!) cineva că în Germa-
nia mureau, înainte de afir-
marea bolii acesteia, circa 2
200 de oameni pe zi. Pe de
altă parte, în noaptea Învierii și
în prima zi a Paștilor nu s-a
dărâmat deloc lumea noastră
românească. Românii nu au
luat cu asalt bisericile, nu s-au
înghesuit unii în alții ca să ia
Sfinte Paști și Sfântă Lumină,
ci au stat amărâți pe la casele
lor, în așteptarea marii vești, a
marii noutăți a mântuirii noas-
tre. Am văzut bărbați tineri cu
bărbiile tremurânde și femei
însingurate, cu lacrimi
curgându-le cătinel pe obraji,
mulțumind Domnului că au mai
putut rosti o dată „Hristos a în-
viat!”. Nici cei de departe nu au
mai venit în anul acesta la
marele praznic cu rudele lor.
Au venit, desigur, cei cu slujbe
sezoniere, cei care munceau la
negru, cei care nu-și făcuseră
încă un rost, pentru că nu
aveau bani și adăpost acolo,
printre străini și nu era nimeni
dispus să-și facă milă cu ei,
când ajunsese cuțitul la os

chiar și pentru gazdele lor. Ce
să fi făcut și unde să se fi dus,
dacă nu acasă? Vorba aceea:
„Fie pâinea cât de rea …”. Au
adus, unii, și boala, dar faptul
era inevitabil. Acasă nu vii
numai de voie bună, ci vii și de
greu, de necaz și de rău, altfel
casa nu ar mai fi casă. Sigur,
în aceste zile care trebuiau să
fie sacre, am văzut și abateri,
petreceri clandestine, certuri și
bătăi, sfidări ale ordinii și, mai
ales, ale ordonanțelor stării de
urgență. E grav, dar nu e
neobișnuit. Am urmărit astfel
de derapaje și în Italia, în
Spania sau în Franța, iar în
Canada am văzut un nebun
care a ucis dintr-o mișcare 16
oameni. Românii cu oarecare
stare și cu scaun la cap nu s-
au bulucit la granițe ca să intre
în carantină chiar înainte de
Paști, dar au venit un număr
dintre ei, cu orice risc. Unii nu
au spus exact de unde vin, nici
că ar putea să fie infectați și
nici nu s-au ferit să-i infecteze
pe alții. Dar aceste lucruri s-au
petrecut peste tot, în forme mai
mult sau mai puțin
asemănătoare. Nu există
popoare superioare și infe-
rioare, ci autorități mai bine or-
ganizate și comunități mai
disciplinate decât altele. Și
totuși, starea de urgență în
Elveția și în România a fost
declarată în aceeași zi, anume
în 16 martie, iar măsurile au
fost cam aceleași. Iar România
– har Domnului! – stă mult mai
bine. O fi vreo minune sau o
știre falsă! S-ar putea, Doamne
ferește!, ca această stare
relativă de mai bine, chiar reală

fiind, să nu dureze și să
mergem din rău în mai rău. Dar
eu refuz să cred asta.

Ca să nu fie mai rău,
în afară de comportamentul
populației, de sacrificiile și de
dăruirea medicilor și person-
alului medical, de dotarea spi-
talelor și de numărul mai mare
de testări etc., este nevoie de
încredere în suflete. Iar încred-
erea aceasta o pot asigura și
autoritățile. Ce bine ar fi ca, în
loc să ni se spună mereu că ne
vom izola strașnic bătrânii
până la anul, că vom purta
mască toată viața, că nimic nu
va mai reveni la normal, că
vom trece printr-o criză
economică mai mare ca aceea
din 1929-1933, că vom trăi mai
rău ca în război etc., să ni se și
îndulcească un pic starea de
disperare. Fie și cu mărunte și
dulci amăgiri! Ce-ar fi ca și gu-
vernul nostru, pe fondul
respectării stricte a restricțiilor
și al pedepsirii abaterilor de la
ordonanțe, să anunțe un plan
de redresare treptată a țării?
Să ne spună cum va sprijini –
precum văd că anunță Germa-
nia – agricultura și pe agricul-
tori prin împrumuturi
avantajoase, prin scutiri de
taxe, plăți în avans etc. Noi,
românii, am viețuit și am
supraviețuit cam o mie de ani
aproape exclusiv prin
agricultură. Multe sectoare ale
economiei vor intra în declin,
dar agricultura nu are cum,
fiindcă trebuie să mâncăm și
să-i hrănim și pe alții. 

●
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Să nu ne fie viitoare stare „de normalitate” doar o construcție din resturile deSă nu ne fie viitoare stare „de normalitate” doar o construcție din resturile de
cenzură ale situațiilor de urgență și alertă…cenzură ale situațiilor de urgență și alertă…

Cezar Adonis
Mihalache

NNu, nici măcar nu o
să  trăim vremuri în care
mascații să intre în direct într-
un studio TV, de radio ori de
emisiuni media online pentru
a-i ridica pe prezentatori și
moderatori pentru difuzarea
de conținut (politic, social și,
în general, public)
nepotrivit… Nu o să mai
avem nici măcar „șansa” ca
t e l e s p e c t a t o r i i ,
radioascultătorii sau con-
sumatorii de media online să
asiste în direct la săvârșirea
de către pretorienii cu simbrii-
sinecură ai statului „de drept”
a unor abuzuri… Nu va fi
nevoie, căci „ștecherul” va fi
scos „din priză” de undeva
din afara studiourilor… Ba,
atât de departe or să ajungă
oamenii gri-cenușii ai puterii
cu posibilitatea de a face
deconectări abuzive că, la un
moment dat, înainte ca
jurnaliștii să meargă după
dreptul lor (dacă va mai ex-
ista) în Justiție, pentru că li s-
a oprit o emisie, să alerge în
instanță pentru a identifica
„cauterizatorul” platformei
media. Căci, aidoma celor ce
vor privi ultimele răsuflări ale
unei emisiuni, ale unei
libertăți de exprimare, și real-
izatorii, prezentatorii sau
moderatorii doar vor asista la
oprirea unei emisii și, poate,

înlocuirea cu o miră
oficială…

Și, poate, chiar așa
se va derula și operațiunea
de deconectare a consuma-
torilor de libertăți de expri-
mare de la nedoritele
emisiuni și mesaje ale real-
izatorilor… Întâi recoman-
darea de informare doar din
„surse oficiale”, apoi din cele
ce vor căpăta numele de
„surse reglementare”, ce vor
apărea dimpreună cu alte
instituții-sinecură pentru
abuzatorii în numele puterii,
iar, în cele din urmă, din
sursele oficiale impuse, deja
coercitive, de îndreptare a
retinei deformate de accesul
pe „ușițele” web la sursele de
adevăr și a timpanului
netâmpit încă de informațiile
de „news” agreate.

Sigur, va fi iarăși prea
târziu pentru a noi… Căci va
fi momentul în care nu vor
mai exista informații și „fake
news” -uri. Vor  exista doar
știri reglementate (ce nu vor
avea și conținutul de
informație reală) și „fake” -uri
ce vor defini a priori orice
altceva (media din afara
zonei surselor „oficiale”:
opinii, atitudini, satiră)… Și
nu, nu ar trebui să ne
bucurăm că puterea a retras
proiectul prin care voia să re-
glementeze internetul audio-
vizual prin intermediul
Consiliului Național al Au-
diovizualului. Pentru că este

doar un pas în spate pentru
ca aceiași (sau alți monștri
ucigători ai libertății de expri-
mare) să găsească soluții,
tehnice și legislative, mai
potrivite, mai rapide și fără
nici un recul al dreptului de a
reacționa a celor vizați.

De fapt, suficient
pentru a le fi zdruncinat gea-
murile era însăși faptul că
această fantoșă a fost
(re)așezată pe post de
ghilotină. Că au făcut-o doar
pentru a da un semnal
prestatorilor media de
exprimări libere pentru a se
mula pe regimul dorit de Put-
ere, sau chiar au încercat o
malversațiune, iarăși nu
contează. Simplu fapt că un
astfel de proiect a fost pus pe
tapet, pe fondul conjuncturii
proprice abuzurilor de putere
din starea de urgență și,
probabil, și din cea
următoare, de alertă, ne
îndreptățește să-i tratăm pe
inițiatorii cenzurii cel puțin la
nivelul mizeriei pe care a
făcut-o maghiarimea politică
prin încercarea de a trece
prin parlament statutul
ținutului secuiesc și im-
punerea limbii maghiare.
Căci amândouă sunt forme
de limitare și apoi extirpare a
drepturilor cetățenilor. Unii îi
vizau pe cei majoritari, ceilalți
pe toți…

De ce a fost retras
proiectul? Poate că a fost
„livrat” greșit, pus „în dez-

batere” prin Ministerul Cul-
turii. Cel ce ar trebui să apere
libertatea de exprimare. Deși
este puțin probabil să fi fost
doar o eroare. Căci, sunt
prea multe locuri neacoperite
de dorința lor de cenzură….
Și ce vor, în fapt, cu un astfel
de mecanism de control al
audiovizualului de pe web?
De fapt, supravegherea a
ce? A transmisiunilor „live”
sau a conținutului de stream-
ing al unei platforme media?
Pentru că, nu o expresie
modulată în direct îi
deranjează atât („verba
volant”), ci posibilitatea ca
aceasta să rămână arhivată
și folosită ca sursă pentru
alte manifestări ale libertății
de exprimare („scripta ma-
nent”, nu?!).

De aceea este posibil
ca un astfel de proiect de
cenzură să vizeze nu doar
limitarea exprimării în direct,
ci și punerea în aplicare a de-
mersului de tip „drept la
uitare, drept la ștergere”, prin
accesarea și eliminarea
conținutului de arhivă al plat-
formelor de pe internet. Le-
galizarea unei formule de a
impune „dreptul la uitare” pe
canalele de „YouTube” ori
alte streaminguri video, pen-
tru transferarea unui nou mi-
jloc de abuz asupra acelui
„scripta manent” reprezentat
de conținutului arhivat al pre-
sei web. Mai ales că, însăși
autoritățile, devenite de-a

lungul stării de urgență și re-
glementatori și executori, s-
au „defectat” la nivelul
intențiilor, prin felul în care s-
au comportat prin închiderea,
redeschiderea și apoi iar
închiderea unui site (acțiuni
coercitive determinate prob-
abil de faptul că, între mo-
mentul suspendării și cel al
reactivării, au fost
îndepărtate materialele „la
zi”, considerate pandemico
neconforme de către
autorități, dar a rămas
conținutul „de arhivă”).

Poate că proiectul de
supraveghere a internetului
audio-vizual prin intermediul
CNA a fost retras strict pen-
tru „blindarea” lui, nu?!…
Căci, deși era inatacabil într-
o stare de urgență și poate
de alertă, imediat după in-
trarea în normalitate putea fi
desființat în Justiție. Iar
„soluția” de a-l recupera se
va găsi probabil la nivelul
definirii unei a treia stări de
existență de după starea de
urgență și starea de alertă.
Starea „noii normalității”. O
„normalitate”, nu doar
reglementată, ci și ruptă de
cea pe care o știam, într-o
formă-extensie a abuzurilor
autorităților și fundamentarea
unor „libertăți” de exprimare
doar în spatele botnițelor-
căluș...

●

De ce faceți jocurile Budapestei, domnule Cazanciuc?De ce faceți jocurile Budapestei, domnule Cazanciuc?

Dan 
Tanasă

PPreședintele interi-
mar al Senatului, PSD-istul
Robert Cazanciuc, are o
reacție stupefiantă în cazul
adoptării tacite a propunerii
legislative a UDMR privind
Codul administrativ. Astfel,
senatorul Robert Cazanciuc
încearcă în mod lamentabil,
printr-o postare pe Facebook,
să minimalizeze rușinea
adoptării tacite de către
Senat a unui proiect de lege
care în mod evident servește
interesele Budapestei.

Ne spune domnul
Cazanciuc că ne cam agităm
degeaba. Și ne mai spune
senatorul PSD Robert
Cazanciuc că l-a lămurit un
coleg de la UDMR cu privire
la faptul că pragul celor 20 la
sută pentru utilizarea limbii
materne în administrația
publică locală este în vigoare
din 2001. Și că propunerea
legislativă privind Codul ad-
ministrativ inițiată de UDMR,
care a trecut tacit de Senat în
data de 8 aprilie a.c., cu
avizul favorabil al Comisiei ju-
ridice, este de fapt „nimic”, un
„nimic” care va fi respins la
Cameră. Nu pot să nu mă în-
treb de ce senatorul Robert
Cazanciuc face jocurile Un-

gariei și propagă un fake-
news care în mod evident
este împotriva intereselor
statului român.

Domnule Cazanciuc,
potrivit art. 90 alin. 2 din
Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale,
abrogată de O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul admin-
istrativ, „În unităţile adminis-
trativ-teritoriale în care
cetăţenii aparţinând unei
minorităţi naţionale au o pon-
dere de peste 20% din
numărul locuitorilor, în rapor-
turile lor cu autorităţile
administraţiei publice locale
şi cu aparatul propriu de spe-
cialitate aceştia se pot
adresa, oral sau în scris, şi în
limba lor maternă şi vor primi
răspunsul atât în limba
română, cât şi în limba
maternă”.

Ceea ce Senatul a
adoptat tacit în data de 8
aprilie a.c. la art. 94 alin. 1 din
propunerea legislativă privind
Codul administrativ arată
cam așa „În unitățile/subdi-
viziunile administrativ-teritori-
ale în care cetățenii
aparținând unei minorități
naționale au o pondere de
peste 20 la sută din numărul
locuitorilor, autoritățile
administrației publice locale,
instituțiile publice aflate în
subordinea acestora, organ-

ismele prestatoare de servicii
publice și de utilitate publică
de interes local sau județean,
precum și prefecturile, ser-
viciile publice deconcentrate,
Inspectoratele Județene ale
Poliției Române, au obligația
să asigure în raporturile cu
aceștia, folosirea limbi
minorității naționale respec-
tive, în conformitate cu
prevederile Constituției, ale
prezentului Cod și ale
tratatelor internaționale la
care România este parte.

Diferența este
enormă, domnule Cazanciuc!
Pragul celor 20 la sută nu a
fost modificat față de preved-
erea din 2001 însă aria
instituțiilor publice a fost
lărgită considerabil, trecându-
se de la administrația publică
locală la administrația publică
centrală (Inspectoratele
Județene de Poliție nu
aparțin administrației publice
locale). Această lărgire
reprezintă în fapt un nou pas
către oficializarea de jure a
limbii maghiare în România,
un deziderat pentru care Un-
garia acționează intens prin
intermediul UDMR.

Înainte să intervină
public în favoarea intereselor
Ungariei, senatorul Robert
Cazanciu ar fi trebuit să se
documenteze. Asta pentru că
pragul celor 20 la sută este

cea mai mică problemă a
propunerii legislative în
cauză. Spre exemplu, dom-
nul Cazanciuc se face că nu
vede faptul că propunerea
UDMR creează cadrul legal
pentru arborarea drapelului
Ungariei pe instituțiile publice
ale statului român. Prop-
unerea UDMR privind Codul
administrativ adoptată tacit
de Senat în data de 8 aprilie
a.c. despre care domnul
Cazanciuc ne spune că este
„nimic” prevede la art. 94 alin
3 faptul că „Autoritățile
administrației publice locale,
instituțiile publice aflate în
subordinea acestora, organ-
ismele prestatoare de servicii
publice și de utilitate publică
de interes local sau județean
prevăzute la alin. (1), prin
hotărârea organelor lor delib-
erative sau după caz, or-
ganelor de conducere pot
adopta și folosi, alături de
însemnele oficiale ale
României și alte însemne,
simboluri care exprimă iden-
titatea etnică, istorică,
culturală și economică a
cetățenilor aparținând
mnorității naționale, locuitori
ai unității administrativ-terito-
riale în cauză”.

Această prevedere
adoptată tacit de Senatul
României creează cadrul
legal care va permite arbo-

rarea drapelului Ungariei și a
steagului secuiesc pe
instituțiile publice ale statului
român. Asta pentru că în feb-
ruarie 2019 Congresul
UDMR, care a avut loc în
zilele de 22 și 23 februarie, la
Cluj-Napoca, a adoptat, cu
unanimitate de voturi, ca
steagul roşu, alb şi verde,
drapelul Ungariei, să fie sim-
bol naţional propriu al
comunităţii maghiare din
România, alături de steagul
Ţinutului Secuiesc, de imnul
Ungariei şi de imnul Ţinutului
Secuiesc. Decizia Congresu-
lui UDMR reprezintă în
esență un veritabil act de
trădare națională venit din
partea UDMR. În același mod
poate fi catalogat și decizia
Senatului României de a
adopta tacit o propunere
legislativă care pune în
practică decizia Congresului
UDMR din februarie 2019.

Având în vedere
toate aceste detalii mă întreb
cum e posibil ca președintele
interimar al Senatului
României să se comporte
atât de iresponsabil în spațiul
public? Cum e posibil ca un
demnitar al statului român să
reacționeze public în intere-
sul Ungariei și al UDMR și în
dauna intereselor statului
român.
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