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„Manole”, „Manole”, 
sfânta zidărie în bancrută!sfânta zidărie în bancrută!

Cezar Adonis
Mihalache

ȘȘi ce atâta mirare?!
În fond, nu este treaba
„meșterului” să toarne? Unii
de zidire, alții „informative”,
de înzidire a feluritelor
„Ane”! Nu trebuia și el să-și
clădească viitorul? Că, în
loc de cărămizi și mistrie, în-
demânare și sudoare, a

folosit pixul și hârtia, fina
observație a detaliilor și con-
semnarea, e doar o
chestiune de „material”.
Sigur, mai mult „uman”, dar
unde nu-i, nici Dumnezeu
nu pune de tencuială…

Zică-se prin „târg” că
Mugurel „Manole” și-a
dovedit în vremurile cenușii
măiestria de a zidi pe la
fundațiile clădirilor conspira-
tiv-informative. Economice,
securistice… Și se vede că
s-a priceput de minune
dacă, după ’90, vreme de
27 de ani, tot „zidar” a
rămas. Doar că unul dintre
cei cu șorț cu monogramă,
și rang în măsură de com-
pas, ce și-a dovedit
măiestria, nu în a zidi, bănci
ori ceva instituții pentru
binele nostru, ci în a o dezidi
(!) și îngropa, satanic, pe
Ana noastră cea
preadodoloață la vremurile
de atunci.

Semne încrucișate
(!) despre rostul lui Mugurel
pe post de Manole de
zidărie străină au tot fost…
De la elanul de a detencui la
pisarea cărămizilor de
pisanie ce stăteau strajă
independenței noastre fi-
nanciar-economice. Dar am
tot sperat că își va prinde
degetele inelare sub mistria
Dreptății. Doar că, într-o țară
în care Dreptatea a fost
zidită, „meșterul” a rămas

nestingherit în longevitatea
de cramă BNR.

Surprinzătoare nu
este însă remixarea apelor
de var nestins de pe mâinile
de breslaș cu șorț ale
Meșterului Mugurel. Au mai
încercat și alții să mai
azvârle câte un săculeț de
dinamită de presă, doară-
doară s-or gata odată
șnururile-fitil ale protejatului
de la BNR.

Surprinzătoare a
fost reacția altui personaj ce
tot cochetează cu pasul de
compas oferit, cu sau fără
șorț, dar sigur cu kipă, pe la
porțile Ierusalimului. Și nu
știm dacă a fost o reacție ca
între „semeni”, dar sigur
Liviu a ținut degetele
încrucișate când a sărit în
apărarea „fratelui” cel mare.
Numerologic, mai mare!

Pe care ni l-a
prezentat aproape pe post
de… monument. Dai în
Mugurel, dai în Banca
Națională! Că așa se
întâmplă după 27 de ani de
cancioc monetar, o viață cât
pentru zece bancheri, de
dat cu mistria de aur la
zidăria financiară a țării, în
procesul de dezidire și în-
locuire cu „materiale” mai
ieftine, kitsch-uri financiar-
bancare în șireturi de
politică monetară brodate
pe marginea ii-lor noastre
național desuveranizate.

„Fratele” Liviu a dat
de binecuvântare pentru
fratele Manole. Să fie de
pecete pentru toți ce mai
aruncă în instituția Isărescu-
BNR cu vorbe, că dacă dai
în dânsul, dai și în el.

Și totuși, tocmai
aceasta este dovada că
„Manole” a ajuns, ca meșter
de zidărie masonică
(scuzați pleonasmul!) la
sfârșitul lucrării sale întru

comenzile primite de la frații
mai mari. Căci, un frate mai
mic să sară în apărarea unui
„33” (evident, nu procente
de notorietate, ci… rang!),
este ceva de neînchipuit.
Or, fie Liviu vrea să parvină
pe divanul cu cârpe brodate
la țesătoria mondială Bilde-
berg ori e deja acolo. Poate
în același „balcon” (de lojă
cârpită) cu Mugurel Manole.

Și ceva brodat cu fir

nou se coase în balconul
BNR! Pentru că imediat ce a
glăsuit „fratele” Liviu, posibil
frate-impostor sau vitregit
până acum de o tăblița
ondulată pe degetul mare,
nimeni nu a mai clevetit a
mirare despre notele decon-
spirate din piftia răcită a
CNSAS-ului, nimeni nu a
mai analizat grafologia lui
„M” (cel mare!), același pe
hârtiile-informative ale
agentului „Manole” dar și pe
semnăturile olografice ale
bancherului Mugurel!

O îmbrățișare de
vorbe numai cât să spui că
„Manole” a rămas în grațiile
celorlalți „frați”. Și nu o să
iasă din zidăria bancar-
satanică la care a dat cu
mistria atâția ani (în curând,
decenii de împlinire sexage-
nar-cincinală!) decât așa
cum se cuvine pentru un
„frate”. Cu tălpile înainte!

●

Toţi scriu! Dar… Toţi scriu! Dar… 
cine mai și citeşte?!cine mai și citeşte?!

Cristea
Aurora

MMi se întâmplă să
rătăcesc pe diverse site-uri, cu
precădere pe cele de cultură,
texte literare, descoperiri
ştiinţifice, spiritualitate, citate,
poezii, picturi, magazine istorice
ş.a. Le răsfoiesc, citesc câte o
frază, două ori poate chiar mai
mult dacă simt că subiectul mă
pasionează, după care pun un
semn de carte, cu gândul să mai
revin sau pur şi simplu plec de-
finitiv. Îmi place să descopăr lu-
cruri noi – în limita timpului liber
extrem de zgârcit cu mine, din
păcate – şi poposesc mai ales
acolo unde simt căldura
sufletească dincolo de ecran.
Partea cea mai proastă (pentru
mine, desigur) este că se
întâmplă să-mi placă un anume
subiect, devin interesată, ciulesc
ochii, mi-i rotunjesc şi măresc
corespunzător, apoi încep cititul
asiduu. Bunăoară, în seara asta
am dat peste un articol intere-
sant, scris de cineva – nu are
importanţă cine, unde se scria
despre citate şi formele de
dragoste pe care le cunoaşte
omenirea. Mi-am oprit privirea
curioasă, dar am plecat repede.
Chichiţa mea veşnică mi-a stri-
cat seara, m-a făcut să închid
fereastra repede şi aproape că
mi-a fost ciudă pe mine. Nu su-
port greşelile elementare de
gramatică sau ortografie. Proba-
bil ţine de paranoia, de un fel de
ţâcneală precoce, nu ştiu ce să
mai spun.

Care e problema dacă
omul mai greşeşte? În fond, ni-
meni nu e perfect. Corect, dar
uite că astfel de erori determină
pe unii să se întoarcă din drum
şi să părăsească spaţiul virtual
respectiv, deşi e posibil să fie un
subiect inteligent, demn de re-
marcat. Păcat! E ca şi cum te
îmbraci cu o rochie albă de
mătase, dar constaţi că, din loc
în loc, cusăturile nu sunt duse
până la capăt. Nu-i aşa că n-o
mai cumperi?

Sunt unii care dau copy-
paste la diverse articole, fără să
le treacă prin filtrul mental, fără
să le discearnă cumva, fără să
le pese, ci doar de dragul de a
umple pagina aiurea. În astfel de
cazuri intervin comentatorii care,
după ce bălăcăresc autorul cu
tot soiul de injurii, ajung să se
spurce între ei atât de tare, că nu
mai ştii nici măcar despre ce era
vorba iniţial în acel articol. Mi 
s-a întâmplat nu o dată să
citesc, de exemplu, un articol
despre bacalaureat, despre Min-
isterul Învăţământului sau de-
spre despre grevele profesorilor
etc. Încep comentariile, la în-
ceput mai domestice, apoi din ce
în ce mai nărăvaşe, pentru ca în
final, să se ajungă la înjurături
pe şleau (dezactivate de cele

mai multe ori de moderatorii sau
administratorii site-urilor respec-
tive) unde se trimit unii pe alţii la
origine, se fac direcţionări vădite
la neuronii lipsă de o parte şi de
alta, se leagă de neamul adver-
sarului până-n trecut la Adam şi
Eva sau invers, de la maimuţă
încoace. În mijlocul unor astfel
de scandaluri internaute, când
se mai găsesc câte doi-trei-patru
care îşi aruncă ofense şi
suduieli, apare un altul care
postează repede-repede un co-
mentariu fără nicio legătură cu
speţa: „Vând tractor marca
Massey Ferguson 3645, 145CP,
1994”. Să te tăvăleşti pe jos de
râs şi altceva nimic! Logic, fazele
astea mă destind, îmi aduc in-
voluntar pe buze un zâmbet larg
şi trec mai departe.

Legat de diverse arti-
cole citite pe Internet, am con-
statat că e greu să răzbaţi în
lumea literară, fiindcă toţi, dar
absolut toţi sunt teribil de
talentaţi. Românul ştie de toate:
să fie electrician, instalator, in-
giner, economist, mecanic auto,
doctor şi – de ce nu? – critic lit-
erar la nevoie. Dacă te duci pe
un site de literatură, observi că
toată lumea scrie. Bine, bine, am
înţeles şi asta. Toţi scriu. Dar,
dacă toţi scriu, atunci cine mai
citeşte? Evident, nimeni. Nimeni
nu mai citeşte pe nimeni, fiindcă
cei mai mulţi sunt prea ocupaţi
să scrie, ca să mai şi citească.
Tocmai de aceea se uită
noţiunile elementae de
gramatică, ortografie, citire clară
a limbii române, exprimare
greoaie sau adevărate
împiedicări în cuvinte. Ca să nu
mai amintesc că sunt foarte
puţini care ştiu cu adevărat
CÂND anume să folosească o
virgulă sau CÂND anume să nu
o scrie. Nu pui o virgulă acolo
unde-ţi trăsneşte ţie pe chelie!
Virgula are şi ea rolul ei chiar
dacă e infimă, iar din acest motiv
de cele mai multe ori este omisă.
Apoi mai sunt şi unii care nu
numai că nu ştiu să scrie, dar se
mai simt şi lezaţi dacă încerci
timid să le atragi atenţia. Tu eşti
cel care „te dai deştept”, „îţi dai
aere” de mare vedetă, as în
domeniul ortografiei etc. Şi, la
urmă, te trezeşti că ai frigiderul
plin de carne până la sfârşitul
anului. Dar tot e bine, doar aşa
să mai poţi avea friptură de
sărbători. Părerea mea este că
un text ar trebui verificat, re-
vizuit, nu publicat la voia
întâmplării, postat la plesneală,
pentru a atrage pe cei mai slabi
de inimă.

Păcat de limba noastră
română că este atât de
deformată astăzi, că nu se mai
ţine cont de reguli, că se
„mircuieşte” pe teze, la testări
sau examene chiar. Şi cei mai
mulţi nici măcar nu sunt
deranjaţi de asta… De ce oare?

●
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Unirea, singura salvare pentru România!Unirea, singura salvare pentru România!

Ionuț
Țene

TTrăim vremuri compli-
cate și se apropie timpuri tul-
buri. Noua „invenție” germană
privind Europa „celor două
viteze” pusă pe tapetul
discuției publice de către
„Vocea Berlinului”, Junckers,
șeful comisiei europene, a
repartizat România într-o zonă
gri a continentului nostru. Se
pare că nu a fost suficient ca
Germania să ne impună statu-
tul de subcolonie a intereselor
sale economice și să fa-
vorizeze un președinte din mi-
noritatea germană la București
cu „casa părintească” în landul
Bavaria, care a retrocedat imo-
bilele unei organizații ce
moștenește o mișcare nazistă
interbelică, ci umilința trebuie
dusă până la capăt. România
a fost repartizată în planul lui
Junckers, deși avem cea mai
slugarnică clasă politică față
de interesele Berlinului și a
anexei sale, Bruxelles, la
coada proiectului european,
undeva între Ucraina, Belarus
și Republica Moldova. Astăzi,
România în ochii Berlinului
este un fel de Serbia din anii
1990 care trebuie frântă pe
roata istoriei pentru „trădarea”
de la 23 august 1944? Singura
șansă de supraviețuire a
României în granițele actuale,
redesenate în cancelariile bol-
nave ale serviciilor secrete ger-
mane, este o reașezare
geopolitcă în ordinea est-
europeană, care trebuie să
înceapă cu unirea firească cu
Republica Moldova, proiect
statal construit pe o parte a ter-
itoriului românesc: Basarabia.

Republica Molodva
este o construcție statală
artificială care se prăbușeșete

din interior. Fosta republică
sovietică în anul 1990 avea
patru milioane de locuitori. A
fost o greșeală recunoașterea
independenței de către Româ-
nia a acestui teritoriu româ-
nesc în august 1991, când s-a
dezmembrat URSS. România
pe principiul unificării Ger-
maniei trebuia să ceară
alipirea acestui teritoriu româ-
nesc răpit prin odiosul Pact
germano-sovietic din august
1939. Era justificat politic,
moral și militar ca România să
ceară anularea Pactului dintre
Ribbentrop și Molotov și intre-
prinderea unor acțiuni hotărâte
de unificare cu Republica
Moldova în urma unui referen-
dum, care pe valul de simpatie
al Frontului Popular ar fi reușit
cu siguranță la Chișinău.
URSS dispărea în acel an fa-
tidic, iar Rusia era ocupată
atunci să-și păstreze integri-
tatea teritorială și economică în
criza acelei perioade de
tranziție, deci situația
geopolitică era propice pentru
unirea României cu Republica
Moldova. Paradoxal, și atunci
ca și acum Germania care
dorea fărâmițarea țărilor est-
europene: Iugoslavia și
Geoslovacia se împotrivea
reunificării României.

Nomenclatura de la
Chișinău preocupată să
mențină Transnistria și privi-
legiile izvorâte din existența
statală: președinție, premier,
parlament, ambasade sau
armată proprie, a refuzat
unirea cu România, folosind un
limbaj dublu: „frați” pentru
români și „verișori” pentru ruși,
iar de aici au decurs beneficiile
economice, culturale și politice
de la București sau Moscova.
Azi, pretextul menținerii
Transnistriei la Moldova nu mai
are relevanță. Regiunea de
peste Nistru este republică

autoproclamată rusească în
cadrul Federației Ruse,
consfințită prin referendum și
acordul Dumei de stat. La
Tiraspol flutură steagul Rusiei,
mărșăluiește Armata a XIV și
totul se cumpără pe ruble.
Fără Transnistria Republica
Moldova e un stat eșuat eco-
nomic și politic. Orice rău spre
bine: pierderea Transnistriei a
deschis poarta despre unirea
Republicii Moldovei cu Româ-
nia. Fără Transnistria, cu mi-
noritatea rusă masivă,
legăturile cu Moscova și ar-
mata rusă, Bucureștiul poate
purcede la unificarea cu ceea
ce a mai rămas din fosta
Basarabie românească. Re-
publica Moldova după 25 de
ani de la independență e
falimentară. Economia e
prăbușită, corupția este
endemică, miliardul de euro
furat nu mai poate fi recuperat,
iar criza demografică este
letală pentru Chișinău. Azi,
Moldova mai are abia circa trei
milioane de oameni, dintre
care circa un milion sunt
cetățeni români.

Încet, dar sigur Re-
publica Moldova este înghițită
în sensul bun de către Româ-
nia. Paradoxal, victoria în
alegerile prezidențiale a lui Igor
Dodon este ultima zvâcnire a
nomenclaturii de la Chișinău
ca să-și păstreze privilegiile
statale, înaintea prăbușirii to-
tale și salvării fostei Basarabii
românești prin unirea cu
România. Este evident că Igor
Dodon nu este creația
Moscovei, ci doar excrescența
nomenclaturii statale corupte
de la Chișinău, care încearcă
printr-o ultimă sforțare să-și
păstreze privilegiile ce le vor
pierde prin unirea cu România.

Aberațiile cu „limba
molodvenească” au devenit
glume pe holurile Academiei

de la Moscova, ca și cum s-ar
spune că „austriaca” e o altă
limbă decât germana. Este tot
mai cert că Putin nu
încurajează existența unui stat
eșuat ca Republica Moldova,
când Transnistria este deja
considerată constituțional
republică a Federației Ruse.
Nu întâmplător, Duma de stat
rusă, consilierii de la Kremlin și
unii membrii ai Academiei de la
Moscova au susținut că ceea
ce a rămas din Republica
Moldova trebuie să se
unească cu România. Ciudat
că la Moscova se vorbește de
unirea Republicii Moldova cu
România, iar „moldovenii” au
fost invenția lui Stalin ca să
lovească în unitatea românilor,
iar la Berlin și Bruxelles se
discută doar de integrarea Re-
publicii Moldova în Uniunea
Europeană. De doi ani de zile,
președintele Klaus Iohannis e
doar „Vocea Berlinului” în
această chestiune vorbind
până la obsesie numai despre
o Moldovă în Europa, nu unită
cu țara mamă, România. In-
teresant că Moscova vorbește
de unirea Moldovei cu Româ-
nia, iar Berlinul și exponenții
(slugile) lui Merkel de la
București, repetă ca o placă
stricată doar de integrarea
Moldovei în UE, adică sub um-
brela germană, nu sub tutela
Bucureștiului. Ciudat că la
Berlin Pactul Ribbentrop –
Molotov mai este valabil, în
timp ce Rusia l-a denunțat din
1990.

În urma proiectului lui
Junckers, în care României i s-
a repartizat statutul de țară în
afară privilegiațiilor UE, într-o
zonă gri, alături de Ucraina,
necesitatea unirii cu Republica
Moldova e o chestiune de
supraviețuire națională. Numai
unirea României cu Republica
Moldova mai poate 

garanta existența economică,
demografică și geopolitică a
statului nostru. „Unirea face
puterea” e o vorbă a poetului
perfect valabilă astăzi. Cine va
mai vorbi de unire doar în UE
cu Republica Moldova poate fi
considerat un mandatar al in-
tereselor egoiste ale Berlinului
și al celor care vor dispariția
României unite. Devine tot mai
clar că Moscova nu se opune,
deocamdată, unirii, iar dacă
ascultăm de voința Berlinului
(și a anexei sale Bruxelles)
care ne consideră periferia
asiatică a lumii civilizate eu-
ropene, nu numai că nu se va
mai face unirea, dar România
unită riscă să dispară ca-n
1940 tot cu concursul german.
Este clar că Europa celui de-al
IV-lea Reich vrea fărâmițarea
statelor existente pentru o
supunere mai ușoară, iar
României i s-a dat un rol mai
mult decât secundar, tot mai
departe și mai periferic de
scena europeană.

În acest context, de-
mersurile punctuale și hotărâte
de unire ale României cu Re-
publica Molodova trebuie 
să devină o paradigmă
existențială a poporului român,
altfel dispărem de pe harta Eu-
ropei. Unirea ne salvează și de
criza demografică. Nu ne
oprește nimeni să facem
unirea dacă vrem, doar poate
nomenclatura de la Chișinău
care nu vrea să piardă privi-
legiile și unii politicieni de la
București care pun mai presus
interesele Berlinului decât ale
României. Astfel de politicieni
egoiști și interesați a măturat
poporul român la 1859. O mai
putem face și acum?

●

Proști, dar mulți, domnule Nicolae!Proști, dar mulți, domnule Nicolae!

Iulian 
Chivu

IInițiativa senatoru-
lui Șerban Nicolae privind
grațierile, cu toată
argumentația ei, probabil bine
intenționată, nu a fost
agreată de Liviu Dragnea și,
în rezonanță cu acesta, nici
de alți parlamentari PSD care
țin obedient isonul liderului
lor. În acutizările retoricii
tinerilor parlamentari PSD,
parcă școliți după canoanele
eristicii sofiste a lui Diogenes
Laertios, discursul lui Șerban
Nicolae, ca și cel al lui Codrin
Ștefănescu sau precum cel al
mai vechiului lor coleg Eugen
Nicolicea, este unul de asalt
și mereu în gardă, gata să
reprime opozițiile, nicidecum
să le admită ca o
referențialitate utilă.

Tranșant în mesaj,
Nicolae și-a apărat incon-
testabilul drept la opinie resp-
ingând ideea „opiniei unice
ce emana (pe vremuri, n.n.)
de la partid și de la
conducătorul iubit”. Cum va
traduce Liviu Dragnea

observația colegului său, lider
al senatorilor PSD, rămâne
de văzut, mai ales în contex-
tul în care, simultan aproape,
Victor Ponta amenință subtil
să demisioneze din partid.
Ipoteza unui seism în PSD e
deocamdată o speculație, să
zicem de presă. Poate chiar
una din acele speculații pe
care Șerban Nicolae le in-
clude „în avalanșa de inepții
inpuizabilă” pentru care îi e
greu „să tot găsească argu-
mente și să tot explice de ce
oamenii sunt fie proști, fie
ticăloși”. Mă gândesc ce-ar fi
dacă electoratul va reflecta 
la aprecierile senatorului
Șerban Nicolae nu cu
îngăduință dogmatică, ci cu
reflexivitatea lui Alexandru
Lăpușneanu: Proști, dar
mulți, vornice Moțoc! Pe de
altă parte, Călin Popescu
Tăriceanu continuă să focal-
izeze pe DNA, deși CSM a
admis ca neamestec în tre-
burile Guvernului anchetarea
la DNA a unor aspecte legate
de Ordonanța 13/2017 și
dacă demisia așteptată în-
târzie, mai la înemână e
forțarea mâinii președintelui

Klaus Iohannis. Pentru cei
mai mulți români este bine
definit rolul puterilor în stat și
votul pentru Parlament nu e
mai democratic decât cel
pentru președinte, lăsând la o
parte câți alegători au legiti-
mat Parlamentul și câți l-au
legitimat pe președinte. Iar
erodarea imaginii, deși nu
avem o recentă determinare
prin sondaj de opinie, credem
că a afectat și Parlamentul
mai ales din ianuarie în-
coace.

Ce au spus cele
câteva sute de mii de protes-
tatari din toate marile orașe
ale țării nu e totuna cu ce au
spus cele câteva mii de
revanșarzi din fața Palatului
Cotroceni. A construi, în
condițiile acestor evenimente
și a atâtor contradicții, imag-
inea unui președinte conven-
abil depășește și cea mai
fecundă fantezie, fiindcă nici
robotica nu are altfel vreun
răspuns într-un model psiho-
logic verosimil. Cum, iată, și
în PSD nisipurile sunt
mișcătoare, nu se conturează
nici de acolo un model de
președinte care să asigure

sine ira et studio 
echilibrul constituțional între
puteri; modelul premierului
Grindeanu am văzut cât a
fost de contestat după
Ordonanța lui Iordache. În
altă ordine de idei, știm
nevoia fiecăruia dintre noi de
a ne sprijini zonele abisale
ale culturii pe mituri (miturile
ancestrale), nevoia de a
umple zonele gri ale
cunoașterii cu fantezii care
corespund personalității, dar
când aceste mituri (zvonistica
sau știrile pe surse ale pre-
sei) încep să fie demontate,
căutăm să pricepem de ce nu
este găsit încă fugarul (?!)
Sebastian Ghiță, ce ar face
Victor Ponta după demisia
din PSD, cât adevăr româ-
nesc se ascunde prin  Amer-
ica Latină, dacă primarii
opoziției vor fi egali la
distribuția bugetară cu cei ai
puterii, cu ce bani va majora
Olguța Vasilescu salariile așa
cum a anunțat etc. Mă tem că
astfel de întrebări încolțesc și
în conștiințele treze, eliberate
de partizanat din electoratul
PSD, însă ar putea trezi din
amorțire opoziția, ar soli-

dariza-o atât încât să devină
o alternativă electorală
considerabilă.

După Băsescu și
Nana, cu celebra comisie
parlamentară care a eșuat
lamentabil, presa aservită
PSD îi dă zor acum cu casele
lui Iohannis, în legătură cu
care justiția și-a spus cuvân-
tul fără a fi fost obstrucționată
de vreo prejudecată. Dar
aceeași presă tace când este
vorba despre averea lui
Ghiță, despre afacerile
oneroase ale unora și altora
terecute în mare taină pe nu-
mele fiicelor și fiilor, ale fos-
telor soții sau ale rudelor
apropiate. Cel mai la
îndemână și cel mai facil
răspuns e totuși cel al lui
Șerban Nicolae care, așa
cum înșuși spunea: s-a
săturat „să tot găsească ar-
gumente și să tot explice de
ce oamenii sunt fie proști, fie
ticăloși”. Și când asta nu va
mai satisface curiozitățile,
statistica se va răzbuna:
Proști, dar mulți, Domnule
Nicolae!

●



4 Tichia de politician

O zi dedicată Sfinților Închisorilor!…O zi dedicată Sfinților Închisorilor!…

Ionuț
Țene

SSfântul Sinod al Bis-
ericii Ortodoxe Române a
proclamat anul 2017 drept
An comemorativ al Patri-
arhului Justinian şi al
apărătorilor Ortodoxiei în
timpul comunismului, iar
Parlamentul României a
adoptat Legea nr. 247/2011
pentru declararea zilei de 9
martie Ziua Deținuților
Politici Anticomuniști din pe-
rioada 1944-1989, publicată
în Monitorul Oficial partea I
nr. 864 din 8 decembrie
2011, precizând că data de
pomenire a celor care au
decedat ca luptători îm-
potriva comunismului să fie
9 martie a fiecărui an, 
ziua pomenirii celor 40 
de mucenici, Patriarhia
Română a transmis Cen-
trelor eparhiale îndemnul de
a săvârşi în această zi slu-
jbe de pomenire a celor
care au pătimit în timpul
regimului comunist ateu,
apărând credinţa în Dum-
nezeu şi demnitatea
poporului român.

Este primul an când
întreaga noastră Biserică își
îndreaptă atenția și
rugăciunile către cei care au
suferit în închisorile comu-
niste. După 27 de ani de la
evenimentele din decembrie
1989, în sfârșit BOR se rupe
de trecutul de tăcere și com-
plicitate cu fostul regim co-
munist pentru a pomeni și
cinsti pe cei care s-au jertit
în pușcăriile și lagărele co-
muniste pentru libertatea,
demnitatea și mântuirea
poporului român. Până în
prezent, Biserica Ortodoxă
rusă a canonizat aproxima-
tiv 2000 de mucenici ruși
căzuți pentru dreapta
credință, uciși de regimul
sovietic. Din păcate, BOR
nu a canonizat niciun
mucenic român ucis de
către comuniști în lagărele
și închisorile perioadei
1944-1989. E o reticență de
neînțeles știind că poporul
român a avut în perioada
comunistă mărturisitori și
mucenici, care s-au jertfit în
numele credinței și a lui
Hristos ca primii creștini
apostolici din epoca cata-
combelor romane.Cei care
au intrat în conștiința
românească cu denumirea
de Sfinții Închisorilor au fost
deja canonizați de poporul
român și sunt considerați
sfinți populari. Părintele
Nicolae Steinhardt, mon-
ahul de la Rohia a folosit
pentru prima dată în ”Jur-
nalul Fericirii” sintagma care
a devenit celebră: Sfântul
Închisorilor, cu referire 
la basarabeanul Valeriu

Gafencu, care a trăit și și-a
dat sufletul în brațele Dom-
nului ca un mucenic la pen-
itenciarul Târgu Ocna, știind
dinainte data
morții.Suferința lor a înnobi-
lat și inspirat poporul român
să reziste în fața prigoanei
materialismului dialectic.

Importanța celebrării
Sfinților Închisorilor este
funciară și fundamentală
pentru poporul român.
Mărturisitorii care au pătimit
în gulagul comunist au 
fost coloana vertebrală
sprirituală a poporului

român asmenea coloanei
infinitului a lui Brâncuși.
Sfinții Închisorilor au refăcut
legătura spirituală dintre cer
și pământ, între poporul
român și Dumnezeu într-o
perioadă în care ateismul
bolșevic lichida la propriu
bisericile și credința întru
Hristos. Mulți tineri de azi nu
înțeleg că instaurarea co-
munsimului a fost un
fenomen ce a aparținut 
de ateismul marxist, 
cu o puternică conotație
satanistă. Deținuții politici
anticomuniști din închisorile
comuniste au înțeles primii
fenomenul și specificul dia-
bolic al regimului comunist
care se instaura cu tancul
sovietic în complicitate cu
Occidentul ateu, după ce au
eliminat fizic milioane de
ruși pravoslavnici. Liderii
bolșevici credeau în satana
nu în Dumnezeu. Ateismul
era pentru ei un fel de religie
a întunericului. 

Valeriu Gafencu,
Sofian Boghiu, Gheorghe
Calciu-Dumitreasa, Arsenie
Papacioc, Adrian
Făgețeanu, Ioan Ianolide,
Costache Oprișan, Nicolae
Purcărea, George Manu,
Iustin Pârvu sau Ilie
Lăcătușu au înțeles rolul lor
de mărturisitori și
răscumpărători ai neamului
românesc în perioada iadu-
lui comunist. Fenomenul
Pitești a fost chintesența
răului de tip diabolic al ex-
perimentului comunist.
Acești Sfinți ai Închisorilor
au coborât în iad ca să
răscumere păcatele poporu-

lui român greu încercat de
un regim străin impus din
afară. În Occident s-a in-
ventat comunismul și acesta
a fost experimentat cu o
brutalitate extremă în țările
estului european. Doar așa
trebuie să înțelegem com-
plicitatea și favorizarea
instaurării comunismului în
Estul Europei de către un
Occident ateu și concupis-
c e n t .

Fără rezistența
morală a deținuților
anticomuniști și a Sfinților
Închisorilor poporul român

s-ar fi prăbușit în neant. 
De aceea, în

lansările de carte despre bi-
ografia teologică a lui Va-
leriu Gafencu și în
conferințele ce le 
susțin, consider, ca o dato-
rie morală, să cer
recunoașterea martirilor
anticomuniști români și can-
onizarea acestora de către
BOR. În Diaspora am de-
scoperit surprins o mai
mare evlavie față de Sfinții

Închisorilor decât în țară. Să
fie mai liber în exercitarea
duhovnicească a crezului
clerul românesc din
străinătate, care se poate
manifesta mai liber și neîn-
corsetat de unele influențe
sinodale? Toate țările din
jurul nostru au canonizat
sfinții din închisorile comu-
niste, numai BOR încă nu.
Sigur din perspectiva timpu-
lui liturgic sau al bisericii
poate fi prea devreme con-
form unor opinii moderate,

dar vremurile de azi cu suc-
cesiunea de evenimente
geopolitice inedite și rapide,
ne îndeamnă la
recunoașterea oficială a
acestor sfinți din gulagul co-
munist, pentru că „timpul nu
mai are răbdare cu noi”,
parafrazând pe romancierul
Marin Preda.

Puțină lume știe că
după ce comuniștii au emis
decretul de grațiere din
1964 au fost câțiva deținuți
anticomuniști care au re-
fuzat să semneze hârtia de
dezicere a trecutului lor pen-
tru a fi eliberați. La Aiud
circa 200 de deținuți au
preferat să rămână mai de-
parte închiși sau să moară
ca George Manu, bătuți și
schingiuiți decât să se lea-
pede de dreapta credință.
Nu fac o valoare de
judecată pentru cei care au
„căzut” după ani de
suferințe și bătăi groaznice
și au semnat declarația în
fața securiștilor pentru elib-
erare ca Valeriu Anania,
Nicoale Stăniloae sau Con-
stantin Noica, nu suntem
noi în măsură să-i judecăm,
dar totuși au fost români
care au urmat mai departe
crezul curăției morale întru
Hristos și neamul românesc
până la capăt asemenea lui
Valeriu Gafencu și nu au
semnat „pactul cu diavolul”
comunist spre disperarea
comandantului Gheorghe
Crăciun. Deși trecuse ter-
menul legal de aplicare al
decretului și cei 
200 de deținuții martiri
anticomuniști refuzau 
să semneze hârtia

compromițătoare și să iasă
„liberi” în ”raiul” comunist.
Pentru ei demnitatea
credinței și a neamului era
mai presus decât viața
trecătoare oferită de regimul
ateu comunist. Doar doi sau
trei deținuți au clacat după
20 de ani de pușcărie și au
semnat, fiind eliberați dintre
cei circa 200 de „mohicani”.
Dar Iustin Pârvu, Gheorghe
Calciu Dumitreasa, Nicolae
Purcărea, Ilie Lăcătușu,
Ioan Ianolide sau Arsenie

Papacioc au refuzat orice
compromis și nu au semnat
hârtia ce-i trimitea spre lib-
ertatea materială a
comuniștilor. Pentru aceștia,
morala creștină, neamul și
Hristos nu erau de
tranzacționat cu comuniștii.
Sacrificiul lor a ținut neamul
acesta unit de Dumnezeu.
Ei au fost experimentul the-
andric, care a făcut legătura
dintre poporul român și
Dumnezeu într-o vreme
când adepții bolșevismului
creatori de liturghii negre
încercau să rupă orice trăire
creștină pe pământul româ-
nesc. Cei care nu au cedat
au fost grăuntele de muștar
al credinței care a menținut
trezvia neamului creștinesc
în România. Poporul nostru
nu a ignorat jertfa acestor
martiri și de aceea îi
consideră sfinți populari și îi
celebrează cu evlavie. E
vremea ca și BOR să
înțeleagă că vrerea poporu-
lui nu mai poate fi ignorată
ca în apelul lui Bărnuțiu de
la 1848 – „țineți cu poporul
ca să nu rătăciți”.

La Cluj-Napoca sunt
ridicate două monumen-
te dedicate prizonierilor
anticomunișiti, unul în Par-
cul Central realizat la
inițiativa d-lui dr. Neamțu,
președintele AFDPR, la a
cărei inaugurare a participat
și regretatul Ticu Du-
mitrescu și un alt monument
ce se găsește în Cimitirul
Eroilor și e dedicat celor
uciși de regimurile totalitare
carlist și antonescian. Deci
clujenii au unde să aprindă
o lumânare pe 9 martie de

Ziua Sfinților Închisorilor,
care ar trebui să devină și o
dată oficială de comemo-
rare în calendarul de
sărbători legale ale statului
român.

Din 9 martie 2017,
românii au o zi dedicată
Sfinților Închisorilor, iar fără
jertfa acestor mucenici,
România nu ar mai fi fost în
prezent o țară majoritar

ortodoxă și creștină.

●



Ghimpele Națiunii

Nici într-un veac de pregătiri…Nici într-un veac de pregătiri…

Cezar Adonis
Mihalache

PPână acum, lucrurile
cam așa stau: fiecare cu
„unirea” lui. Nu cea de
renaștere a României,
măcar în parte „dodoloață”,
ci aceea de omagiere a
„Centenarului”. Pentru că
fiecare instituție a statului și-
a asumat propriul „departa-
ment” pentru „Centenar”, pe
hârtie, dar, în specificul
mioritic, doar pentru a re-
specta fișa de serviciu sau a
mai da câte o sinecură cui
se cuvine. Oamenilor
președintelui, oamenilor
premierului și așa mai de-
parte…

Pe hârtie, dară, la
nivel de organigramă, stăm
bine! Guvernul are departa-
mentul lui „Centenar”,
Cotrocenii au pus la rândul
lor o tăbliță undeva pe o
cămăruță, la nivelul unui
subdepartament, aruncat
după o virgulă la „Cultură,
Culte” și altele (!), pe la
Senat și Camera Deputaților
fiecare cu secretariatul și,
mai ales, secretarelor lor,
evident nu dudui cât o juma’
de centenar, ci potrivite (și
nimerite!) fătuci de
reprezentare… Și, așa cum
se prefigurează, Marele
Centenar va fi un mare
eșec. O punctare festivă, pe
ici pe colo, nici măcar prin
părțile esențiale, cât să îi
dăm peste bot maghiarimii
politicianiste care a anunțat

că într-o anumită „stare
sufletească vom ajunge (și)
noi să fim martori la acele
aniversări”.

2018 se anunță,
până la acest moment, un
cumul al participării ofi-
cialilor la omagieri strict din
obligație. Pentru în-
deplinirea unei sarcini de
serviciu. Nu la un elogiu
adus înaintașilor, nu la
punctarea obligației
continuității în idealuri și a

protejării marilor realizări ale
națiunii, idealuri prop-
unându-și doar, iată, liderii
maghiari, care, în anul Cen-
tenarului nostru nu vor lua
pauză nici măcar o zi, ci vor
lupta pentru ceea ce s-au
angajat în fața înaintașilor
lor, pentru că „există un vis
al nostru”.

Așa că, în esență,
dacă nu va exista un factor
de coeziune și transformare
a ceea ce instituțiile
consideră o obligație de pro-
tocol într-o zvâcnire comună
pornită din suflet, atunci,
deloc ironic, „Anul Cente-

narului” va fi marcat în fapt
ca o însăilare de „moment”,
și nu dintre cele „astrale”, ci
de festivism din obligație și
sarcină de serviciu, dublat,
la unii bugetari, cu obligațiile
de partid.

Vom avea un an al
marcării Jubileului în care
fiecare instituție va veni cu
partea sa de jubileu ca într-
o mare adunare „solemnă”
a celor dezbinați în însăși
felul lor de a celebra Unirea.

Și fiecare va fi cu Unirea lui:
Președintele, Biserica, Gu-
vernul, ministerele și felu-
ritele agenții. Pentru că, în
loc să pregătească Anul
2018 ca un Jubileu al read-
ucerii tuturor românilor sub
același ideal, în loc să existe
o linie unitară, fiecare se
anunță a face după cum va
crede. Probabil, și după
cum îi vor „curge” aranja-
mentele din culisele festivis-
mului, „Centenarul” putând
reprezenta, mai ales la nivel
local, o șansă a
redeșteptării… „băieților
deștepți”, de data aceasta

pe managementul mil-
ioanelor ce vor fi puse la
bătaie pentru feluritele
acțiuni, spectacole, cara-
vane (deși probabil nimeni
nu s-a gândit la o caravană
a unirii care să fie, de acum,
un antemergător al lui
2018).

Probabil, în ultimul
moment, realizând
diferențele de abordare,
suprapunerile ilare ce ar
putea rezulta, vom asista și

la apariția unor noi structuri,
de „interconectare”, a de-
partamentelor „Centenar”,
de tip interministerial,
interinstituțional. Și mare
mirare să nu ajungem, în
paranoia de imagine a anu-
mitor politicieni, cu dezba-
teri la Curtea
Constituțională despre cine
are dreptul să beneficieze
de imaginea acestui mo-
ment.

În mod ideal, „Anul
Centenarului” ar trebui
asumat de Biserica
Ortodoxă Română. Iar toți
ceilalți ar trebui să urmeze

linia aniversărilor acesteia.
Pentru că, Biserica este
unul dintre principalele
filoane ale continuității în cei
100 de ani. Dar, dacă nu 
va depăși actualele 
fruntarii, conturând prin
manifestări întreaga
„Românie dodoloață”, „Cen-
tenarul Unirii” va rămâne
doar un festivism… În țară,
dară, stindardul ar trebui să
fie regăsirea unității, iar în
conturul întregii „Românii
dodoloațe”, sub formula
românismului.

Puține șanse,
însă… Dovadă lipsa de in-
teres a guvernanților pentru
ceea ce se întâmplă în
Diasporă la nivelul cotidian-
ului, nu a (ne)pregătirii ju-
bileului. Situația gravă din
Italia, după copiii noștri,
acum și pe mame le de-
scoperim târâte în cele mai
întunecate povești, iar ofi-
cialii noștri se tot
„documentează”, din Serbia
vin strigăte, nu de ajutor, că
au obosit să aștepte ajutorul
nostru, ci de impunere al
românismului prin propriile
mijloace și riscurile deja
cunoscute la nivelul opre-
siuni împotriva minorității de
acolo.

Iar noi încă
„pregătim” Centenarul…
Probabil ne-ar trebui chiar
un veac să ne ridicăm la
înălțimea celor ce au făcut
Unirea…

●

Ponta – un intrigant, un trădător!Ponta – un intrigant, un trădător!

Ion
Coja

PPonta îi reproșează
public lui Dragnea că se
amestecă în actul guvernării,
că nu l-a lăsat pe Grindeanu
să-și aleagă miniștri, să-și
gândească pașii și inițiativele
legislative. Astfel că atunci
când lucrurile ies prost,
răspunderea va cădea pe
umerii lui Grindeanu, iar când
lucrurile vor merge bine,
Dragnea își va pune pe frunte
laurii succesului. O aseme-
nea situație, crede Ponta, ar
fi inacceptabilă pentru partid.

Ponta nu este atât de
prost ca să nu-și dea seama
că spune o prostie cât el de
mare! Dragnea, împiedicat
de Johannis să fie prim min-
istru, dar aflat în situația de a
propune el cine să fie prim
ministru, nu avea cum să pro-
cedeze altfel decât prop-
unând în înalta funcție de
premier o persoană pe a
cărei loialitate putea conta
fără nicio grijă. Grindeanu,
scos din anonimat de Drag-
nea, are datorii de
recunoștință și supunere
necondiționată față de voința
politică a lui Dragnea, căci,

de bine, de rău, aceasta este
voința și linia politică a par-
tidului, a PSD.

Pe scurt, cred că
Ponta nu spune de la el ce
spune, a fost pus să spună
prostia asta, de cei care se
folosesc de el. Iar aceștia
sunt adversarii lui Dragnea,
orbiți de perspectiva reușitei
proiectului pritocit de Drag-
nea și ai săi. Implicit, aceștia
sunt adversari și ai PSD. Aș
îndrazni să spun că cei care
încearcă să saboteze progra-
mul de guvernare al PSD
sunt și adversari ai României.
Chiar dacă din acest program
lipsesc o mulțime de măsuri
de care Țara are nevoie! În
schimb, mai toate măsurile
preconizate par a fi benefice
pentru români. Vom putea
peste câteva luni să facem o
evaluare mai exactă. Până
atunci să-i lăsăm pe
Grindeanu și pe ceilalți
miniștri desemnați de Drag-
nea & PSM să-și arate puter-
ile!

Am putea spune în
temeiul celor de mai sus că
Ponta acționează prin
declarațiile sale ca un frus-
trat, ca un intrigant gelos pe
succesele PSD, obținute fără
nicio contribuție din partea

sa. Dar este mult mai mult:
este un act de trădare! Și nu
este primul!

În PSD, la un anumit
nivel, de la mediu în sus, se
cunoaște rolul lui Ponta la
alegerile prezidențiale din
2009: decisiv pentru victoria
lui Băsescu. Nu intru în de-
talii! Dar trebuie să ne fie clar
de ce! De ce Ponta și cei la
comanda cărora acesta
acționează au dorit cu orice
preț nu victoria lui Băsescu, ci
înfrângerea lui Geoană! Au
fost în PSD o gașcă de tem-
beli care, deranjați că altă
gașcă, a lui Geoană, contro-
lau partidul prin faptul că
Geoană ajunsese, în modul
cel mai statutar cu putință,
președintele partidului, au un-
eltit din greu pentru ca
Geoană să nu câștige
alegerile din 2009. Au reușit
să-l instaleze pe Ponta ca șef
al echipei de campanie
electorală a lui Geoană și în
felul acesta l-au putut sabota
pe Geoană în toată voia!

Ce s-ar fi întâmplat
dacă Geoană ajungea
președintele României? Sim-
plu: ajuns președinte „al tu-
turor românilor”, trebuia să
părăsească funcția de
președinte al PSD. Numai că

prestigiul victoriei îi permitea
să decidă el cine să-i ia locul
în conducerea PSD! Aproape
sigur era că va desemna pe
cineva din afara cercului de
pesediști emanați din pul-
pana lui Ion Iliescu.

Pentru Iliescu și ai săi
era însă mai importantă
soarta PSD decât soarta
Țării! Era mai important să re-
capete controlul PSD, decât
să guverneze România! Știau
ei bine că guvernarea
României este dictată de alte
cancelarii, în vreme ce con-
trolul PSD este la dispoziția
liderilor de partid!

Astfel că deși era
evidentă frauda electorală
făcută de Băsescu și ai săi,
PSD a dat câteva declarații
timide de contestare a
alegerilor, dar nu a făcut
nimic pentru aflarea
adevărului. A urmat
îndepărtarea lui Geoană de
la conducerea PSD – pe
motiv că pierduse alegerile!!!,
apoi marginalizarea sa și as-
censiunea lui Ponta la șefia
PSD. Și ce a mai urmat!…

Ajuns acum pe mar-
ginea terenului, a arenei
politice, reacțiile lui Ponta nu-
l reprezintă. Sunt scornite de
o minte obosită, lipsită de

sensibilitate la dezastrul
provocat de clasa politică, de
cei care au guvernat până
acum. Ponta are datorii de
recunoștință față de cei care
l-au inventat. Deși mai
deștept decât aceștia, cu un
fler politic mai vioi, Ponta tre-
buie să-i asculte, dovedindu-
se că singurul lucru bun pe
care l-au făcut pentru Țară
cei care l-au inventat pe Jo-
hannis este că ne-au scăpat
de Ponta. Căci între doi indi-
vizi voitori de rău pentru Țară,
unul prost bâtă, iar altul cu
mintea brici, e de preferat să
ne fie președinte prostănacul!

Cu alte cuvinte, în
toamna lui 2014 Dumnezeu a
avut grijă de noi… N-am fost
în stare să punem pe lista de
candidați doi inși mai de
Doamne ajută, dar măcar ne-
a ferit de cel mai viclean, ne-
a ferit să ajungem pe mâna
lui Ponta și a celor care îi
dictează azi declarațiile, în
încercarea disperată de a
dezbina guvernarea PSD!

●


