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„Reprimă-ți invidia față de omul

excepțional, 

învață să-l înțelegi și să-l

prețuiești.”

- George Călinescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Drepturile noastre? La „și altele”…Drepturile noastre? La „și altele”…

Cezar Adonis
Mihalache

DDoar pentru faptul că
s-au putut gândi la așa ceva
și ar trebui să ieșim în stradă!
Dar cum sunt dovezi că se
lucrează din plin la un proiect
care să pună punct final tu-
turor întrebărilor noastre 
(și nu prin oferirea unui
răspuns „colectiv” even-
tualelor chestionări publice ori
individuale, ci prin îngrădirea
dreptului nostru de mai in-
voca accesul la anumite
informații publice), ar trebui

să ne facă să fim măcar la fel
de radicali și solidari cum ne-
am dovedit în momentele de
unitate, „Colectiv” și „OUG
13”!

Este adevărat, pentru
cei mai mulți, „Legea accesu-
lui la informații publice” nu
reprezintă ceva special. Nu
aduce nimic în plus nivelului
lor de informare pentru că, fie
nu știu, fie nu au acces la mi-
jloacele necesare formulării
acestui drept, așa-zisul acces
la informații publice fiind, de
fapt, un eufemism general ac-
ceptat. Pentru că, dincolo de
cetățeanul care solicită pen-
tru sine anumite informații
(categoria informații de in-
teres personal), asupra lu-
crurilor și faptelor prezumtiv
oneroase nu se apleacă
decât media și unii formatori
de opinie.

Și așa, în formularea
ei, legea nu vine să dezvolte
prevederile constituționale,
cu atât mai mult să le „blind-
eze”, ci doar aduce într-un
anumit plan de transparenti-
zare activitatea instituțiilor
publice, o activitate suspectă
prin închiderea în sine
specifică modului de
funcționare a mașinăriei pub-
lic-instituționale.

De aceea, poate,
aplicarea Legii 544 s-a 
făcut întotdeauna în formule
aproape caduce, prin
evitarea responzabilizării

aparatului public vizat, în ma-
joritatea cazurilor, cererile
fiind  înregistrate la nivelul
unor „Departamente”, pentru
cetățenii, sau „Birouri de
presă”, în cazul media, fără o
asumare clară de către un
anumit funcționar public,
răspunsurilor oferite de către
instituții fiind la rândul lor for-
mulate astfel încât să se evite
responsabilizarea. Iar legea
mai are o „hibă”, prin formu-
larea ei lapidară lăsând nu-
meroase portițe funcționarilor,
prin neprecizarea faptului că
accesul la informații publice
înseamnă, ca răspuns al

instituției, nu doar furnizarea
de informație în regim de
copy-paste (în general de pe
site-uri, de la capitolul
informații publice), ci și
crearea de informație.

Dar măcar știam că
legea este acolo, deși esența
ei, de acces la informații pub-
lice, ar fi trebuit să se
găsească sub forma unui
aliniat în Constituției, știam că
exista, fie și într-o formulare
lapidară, ca o minimă
garantare a drepturilor noas-
tre, prin apelarea la conținutul
ei de către cei ce știu să o
folosească, măcar pentru a
se asigura periodic că
libertățile noastre nu devin,
încet-încet, marginale ori
chiar de domeniul trecutului.

Guvernanții încearcă
acum să scape și de această
piedică. Nu este o povară în
sine în drumul lor, dar 
îi împiedică, le limitează
mișcările. Așa că o abrogare
a „Legii accesului la informații
publice” ar fi un pas esențial
în securizare libertăților lor
instituțional oneroase. Și nu
vine în mod esențial ca o
acțiune directă a limitării
libertăților noastre dar, prin
alte extensii, ar putea deveni.
Chiar dacă guvernanții vor
renunța la abrogarea legii, tot
putem fi martorii unei
„epurări” la nivelul categoriilor
care apelează la această
portiță legală care ne permite

să privim acolo unde
guvernanții nu ne vor. Pentru
că, nu simplul cetățean
deranjează. El are în general
un scop individual, iar când
„chestionează” o instituție, nu
o face în sensul aflării a ceea
ce se întâmplă cu țara, cu vi-
itorul ei, ci într-un interes per-
sonal bine definit. De altfel, el
ar putea fi și cel mai ușor „re-
locat”, prin expedierea către
„avizierele” deja existente. 

Pentru că, nu-i 
așa?, cetățeanul oricum
aglomerează funcționarul
public cu întrebări care își au
deja răspunsurile pe site-uri.

Deranjează însă cei
ce apelează la drepturile con-
ferite de această lege pentru
a face investigații despre an-
umite lucruri și fapte de la
nivelul administrației publice,
locale și centrale. Adică,
jurnaliștii, „ongiștii”! Și 
unde interesul lor, în numele
celorlalți este mult mai vitrio-
liant decât interesul
cetățeanului care își
urmărește un scop strict per-
sonal.

Legea „revizuită” va
promova probabil o „trans-
parentizare” prin promovarea
abundenței de informații, dar
despre ceea ce vor
administrațiile să fie vizibil,
pentru a nu mai fi nevoite să
răspundă solicitărilor „de
acces”. Pentru că afișarea
unui buget local, de exemplu,
pe principiul publicării „unui
calup de informații înainte ca
ele să fie cerute”, va putea
reprezenta motivația legală a
unei instituții publice de a nu
mai risipi timpul propriilor
angajați cu răspunsuri punc-
tuale.

Pentru că pe acestă
idee se merge în „revizuirea”
legii. 

●

Conduită, conștiință, caracter?…Conduită, conștiință, caracter?…

George
Petrovai

ÎÎn urmă cu peste
2000 de ani, Cicero spunea
cam așa: „Caracterul fără
inteligență valorează mult,
dar inteligența fără caracter
nu valorează nimic”. De
unde lesne deducem că nu
numai în zilele noastre și, în-
deosebi, pe meleagurile
noastre nord-dunărene s-au
prăsit acei ipochimeni cu

obraz de toval, ce-și spun
descurcăreți și pentru care
noțiunile morale consacrate
nu înseamnă nimic.

De pildă, ce anume
poate să însemne pentru
alde ăștia cinstea, corecti-
tudinea sau cumsecădenia,
când ei și-au făcut un țel în
viață din a acționa potrivit sa-
tanicului crez „Hoțul neprins
e om cinstit”, ba chiar își
legitimează decalogul
ticăloșiei prin acte normative
croite după chipul lor fără
obraz și-și justifică lipsa de
caracter prin memorabile
spuse de felul „Cine
muncește n-are timp de făcut
bani”?!… Cu precizarea 
că, dacă România
postdecembristă a devenit
evident faimoasă prin
contraperformanțele ei eco-
nomico-financiare, doar ast-
fel putându-și consolida
poziția de codașă a Uniunii
Europene la toate acele
capitole care vizează nivelul
de trai și prosperitatea
generală a nației, în schimb,
prin indivizi ca Dinu Patriciu,
Adrian Năstase, Adrian Sev-
erin, Dan Voiculescu, Viorel
Hrebenciuc, Gheorghe
Ștefan, Elena Udrea, Sebas-
tian Ghiță și mulți alții, ea a
scris pagini de neuitat în is-
toria universală a nelegiuir-
ilor și a dinamizat exportul de
probleme dâmbovițene pre-
tutindeni în lume.

Mă rog, fiecare cu
specializarea sa, că doar
toate statele din Uniunea
Europeană trebuie să învețe
cum să-și descopere și apoi

să-și valorifice atât avanta-
jele absolute, cât și cele rela-
tive: noi cu pungașii,
prostituatele și cerșetorii, alții
cu banii, politica și aranja-
mentele planetare. Aidoma
oamenilor, țările se impun în
lume mai degrabă prin spirit
(înțelepciunea și corecti-
tudinea aleșilor, hărnicia și
discernământul alegătorilor),
decât prin mărimea lor.
Bunăoară, Marea Britanie și
România sunt state apropi-
ate ca întindere (e drept, nu

și ca număr de locuitori), dar
distanța dintre ele este ca de
la cer la pământ în ceea ce
privește dezvoltarea, nivelul
de trai și, mai ales, greutatea
cuvântului ce-l au în politica
internațională…

Dintr-o lungă și
instructivă discuție cu un
medic cărturar, am tras
următoarele două con-
cluzii… Prima este aceea că,
fiind oamenii supuși de la
naștere la nenumărate
încercări (de la microbi și
până la cataclisme), nu este
un noroc, ci vrerea Atotputer-
nicului ca mulți dintre ei să
trăiască până la 80-90 de ani
sau chiar mai mult. Apoi,
medicina este o știință a
probabilităților (eu îi
spuneam a aproximațiilor),
fapt pentru care vindecarea
nu vine de la medici, ci 
de la Dumnezeu. Medicii nu
izbutesc decât să cârpească
și să creeze iluzia de 
vindecare, eventual să
prelungească agonia
suferindului.

Iată de ce, mult mai
important ca îndoparea și
adunarea de averi pe care le
mănâncă moliile și le fură
hoții, este necontenita
îmbogăț i re /desăvârș i re
spirituală. De-abia prin acest
proces ce vizează statornic
mântuirea, omul – potrivit
distincției operate de Hegel
între viață și existență – va
face dovada că are rațiune,
conștiință și caracter, într-un
cuvânt că există.

●



Firea românilor 3

Excelența sa Limba Română!Excelența sa Limba Română!

Ion
Coja

ÎÎn cartea Îndreptarea
Îndreptarului ortografic am
susținut că românii s-au cam
prostit în ultima vreme, majori-
tatea dintre ei, cel puțin. Una
dintre dovezi este faptul că nu
mai sunt în stare să respecte
regula după care limba
română ne cere să folosim cu-
vintele datorită, mulțumită,
grație, în opoziție cu cuvintele
din cauza, din pricina. Căci – și
dau acum un exemplu pe care
l-am dat și înainte de 1990,
studenților: una e să spui
mulțumită Partidului Comunist
am ajuns acolo unde suntem
azi, și cu totul alta e să spui din
cauza Partidului Comunist am
ajuns acolo unde suntem azi…

Cel mai des auzi
folosindu-se greșit cuvîntul
datorită în locul locuțiunilor din
cauza, din pricina… În enunțuri
precum accidentul s-a produs
datorită vitezei excesive…
Cred că am auzit și că unii oa-
meni se îmbolnăvesc sau chiar
dau ortul popii datorită unei
cauze, cum ar fi neatenția
medicilor: a murit datorită trata-
mentului greșit!…

Cu alte cuvinte, prin
cele două serii de cuvinte și
locuțiuni, limba română ne
cere să nu vorbim despre o
cauză, care a produs anumite
efecte, fără să facem deose-
birea între cauze cu efecte
bune, pentru care rămânem
îndatorați (vezi datorită) și
avem motive să mulțumim
cuiva (vezi mulțumită), și
cauze cu efecte neplăcute, re-
gretabile. În acest din urmă caz
precedăm enunțarea cauzei de
locuțiunile din cauza, din pric-
ina. Acestea sunt cauze care
ne… cauzează! Această
distincție, între efecte bune și
efecte rele, se face și-n alte
limbi, bunăoară în franceză…
Una e să spui grâce à toi și alta
e à cause de toi. Cele de mai
sus sunt un bun exemplu pen-
tru ideea că limbile au un nivel
de inteligență, de intelectuali-
tate, de înțelepciune aș zice,
care depășește nivelul multor
vorbitori… Un nivel intangibil
pentru mulți dintre noi! Cu alte
cuvinte, exersarea limbii
materne ne dezvoltă
inteligența, înțelegerea lumii!

Pentru subiectul pe
care ni l-am propus este
nevoie să găsim însă câteva
exemple și situații care privesc
numai limba română! Eventual,
în comparație cu franceza! Să
găsim ceva ce funcționează în
limba română, dar în franceză
nu există, nici nu există… 

Franceza este o limbă
de la care românii au împru-
mutat o sumedenie de cuvinte.
Cu unele cuvinte împrumutate
din franceză s-a întâmplat însă
în limba română un lucru foarte
interesant și unic. Am în
vedere cuvinte franțuzești ca
operation, emission, station,
nation, attention etc. Franțuzul
nu are nicio dificultate în a
folosi aceste cuvinte. Ajunse în
limba română, aceleași cuvinte
ajung însă să pună probleme
serioase românilor, care sunt

obligați de limba română să
facă o alegere, între două cu-
vinte, care provin amândouă
din același neologism: emisie
și emisiune, reacție și
reacțiune, porție și porțiune,
rație și rațiune, operație și
operațiune, chestie și
chestiune, stație și stațiune,
atenție și atențiune… Și așa
mai departe, o listă destul de
lungă: posesie – posesiune,
depresie – depresiune,
formație – formațiune, profesie
– profesiune, lecție – lecțiune,
funcție – funcțiune, fracție –
fracțiune etc. Iar unii români,
cum spuneam, nu trec acest
test, și așa se face că-i auzi pe
stricătorii de limbă de la tele-
viziuni că nu sunt în stare să
facă nici măcar deosebirea
între emisie și emisiune, de
pildă… Ei sunt tot timpul în
emisie, au invitați care intră și
ei în emisie… Cum să nu
închizi televizorul?!…

Nu este exclus ca
acest proces să fi debutat la
unele cuvinte mai vechi:
sălbăticie versus
sălbăticiune… Oricum, sis-
temul de derivare a cuvintelor
din română este un capitol
care fascinează dacă este
privit din unghiul nostru de
vedere, ca expresie a
creativității, a istețimii celor
care l-au dezvoltat, comparativ
cu ce moștenisem din latină și,
mai ales, comparativ cu cele-
lalte limbi romanice, inclusiv
franceza…

Așadar, multe neolo-
gisme au generat în română o
pereche de termeni care nu
sunt sinonimi, ci se
diferențiază într-un mod subtil
și original. Românii au simțit
nevoia să diferențieze aceste
sensuri, să le distingă clar. În
franceză, din care am împru-
mutat acele cuvinte, subtila
distincție nu se poate face!…
În felul acesta limba română a
devenit o limbă ceva mai
dificilă, care pune în fața vor-
bitorilor ei o problemă în plus,
obligându-i să aleagă, iar
alegerea poate fi câteodată
greșită. Așa cum constatăm la
o mulțime de …emisii TV, chiar
cu subiect sau profil cultural
unele! Sau când în metrou
suntem avertizați incorect:
Atenție! Se închid ușile!
Corect: Atențiune! Așa cum
sună și comanda din armată,
atunci când apare un ofițer în
preajma unor trupeți! Atenția
este un proces psihic,
atențiune(a) este un avertis-
ment. Te duci la primărie, în
audiență, cu o …atenție! Nu cu
o atențiune! (Bag de seamă că
nu prea poate fi articulat sub-
stantivul atențiune! Se pare că-
l folosim mai mult la vocativ, ca
interjecție, aproape!). E de
subliniat că aceste cuvinte, în
limba lor de origine, din care
noi le-am împrumutat, nu
puneau nicio problemă vorbito-
rilor. 

De ce și-au complicat
românii existența inventând
aceste dublete? În niciun caz
ca să gândească mai puțin
când vorbesc! Românului,
când rostește cuvîntul emisie
sau emisiune i se pretinde să
gândească mai mult decât

franțuzul care pronunță cuvîn-
tul emission. Românul trebuie
să fie sigur că așa e corect, că
despre emisie e vorba, iar nu
de o emisiune…

E un subiect ce poate
fi urmărit în zeci de limbi: ce s-
a întâmplat cu cuvintele împru-
mutate de aceste limbi din
franceză? Ceea ce constatăm
că s-a întâmplat în limba
română este un fenomen unic.
Iar acest fenomen – o mai
spunem o dată, denotă inven-
tivitate, inteligență, creativitate,
istețime etc. În „proporție de
masă”!… Nu trebuie să ne
stânjenească acești termeni.
Sunt termenii potriviți. Iar
adevărul pus astfel în evidență
nu strică să-l spunem de mai
multe ori, căci a fost până
acum prea puțin luat în seamă!

Nu mă îndoiesc că în
fiecare limbă găsim dovezi de
creativitate, inventivitate,
inteligență… Dacă ar poposi
vreodată niscai extratereștri pe
Terra, e lucru sigur că se vor
minuna cât de isteți se
dovedesc a fi oamenii prin
strucutra și regulile de
funcționare ale limbajului
uman. E un subiect pe care l-
am discutat cu alte ocazii, tre-
cem deocamdată peste el și ne
întoarcem la dovezile că
românii …e deștepți foc, iar lu-
crul acesta se vădește și prin
graiul lor, prin anumite
particularități ale acestuia! De
pildă articolul, ca parte de vor-
bire sau ca morfem – cum îl
consideră unii, este un capitol
glorios (sic!) al limbii române.
Articolul este o achiziție
recentă a limbajului. Este
partea de vorbire cea mai
„intelectuală”, solicitând o
atenție mereu trează a vorbito-
rilor, care trebuie să țină
seamă de persoana Recep-
torului, ce mesaje s-au mai
schimbat cu acesta, ce și de-
spre ce a mai fost vorba. Este
partea de vorbire cea mai
meta-lingvistică. Și tocmai
această parte de vobire este în
limba română mai dezvoltată,
mai complexă decât în oricare
altă limbă.

Nu toate limbile au ar-
ticol. Ci foarte puține! În mod
firesc, limbile care folosesc ar-
ticolul au creat un sistem
popriu, de o complexitate care
diferă de la o limbă la alta. În
limba română însă avem de-a
face cu o complexitate
copleșitoare. Aparțin acestui
capitol următoarele forme:  om
(adică substantivul nearticulat),
un om, omul, cel tînăr, ăl (cel)
bătrân, al meu. Adică ceea ce
gramatica numește a fi (1) arti-
col zero, (2) articolul nehotărît,
(3) articolul hotărît propriu-zis,
(4) articolul adjectival (demon-
strativ) și (5) articolul posesiv
(genitival).

Limba română, adică
românii, s-au priceput ca ni-
meni alții să dea valori noi și
formei substantivale ne-articu-
late: Peste vârfuri trece lună…
Bate vânt de primăvară… Corb
la corb nu scoate ochii…
Taman acest sens, pe care îl
capătă în limba română forma
nearticultă a substantivului, în
anumite contexte, este sensul,
valoarea pe care nu o pot ex-

prima substantivele nearticu-
late în limbile în care nu există
articol, în care toate substan-
tivele sunt nearticulate…
Absența articolului poate fi
semnificativă numai în limbile
care uzează de articol. A da un
sens chiar și absenței unui
morfem este o găselniță de
mare ingeniozitate. Aceste
limbi pot face diferența subtilă
dintre Crimă și pedeapsă, titlu
de roman, și titlul unui tratat de
ciminalistică: Crima și
pedeapsa! Între Agonie și
extaz, titlul unui text literar, și
Agonia și extazul, titlu posibil al
unui tratat de psihologie sau
psihiatrie.

După observațiile
mele, după impresia mea, din-
tre limbile care folosesc arti-
colul româna este limba care
apelează cel mai mult la forma
nearticulată, în scopul de a ex-
prima ceva ce altminteri
rămâne ne-exprimabil! Nu
întâmplător această șansă
oferită de limba română este
frecvent valorificată de poeți,
de Eminescu cel mai mult: Un
soare de s-ar stinge-n cer, se-
aprinde iarăși soare!…  Peste
vârfuri trece lună… Să
folosești substantivele lună și
soare, denumiri ale unor
obiecte unice, la forma
nearticlată, este o veritabilă
performanță în plan metal-
ingvistic, intelectual… Este
frecvent articolul zero și în
limba vorbită, în poezia
populară: Bate vânt de
primăvară… Pe lângă cele de
mai sus, limba română a mai
inventat și un articol numai al
ei, cu totul nemaiîntâlnit în alte
limbi. Așa clasific eu sensul și
valoarea lui vreun, vreo. El
face parte din sistemul de ar-
ticulare și trebuia la un moment
dat să apară. A apărut prima
oară în limba română și până
acum numai în limba română!
Este una din vocabulle
românești fără echivalent în
alte limbi, care pune probleme
traducătorilor din limba română
în alte limbi!

Ne folosim de articolul
vreun, vreo atunci când per-
soana despre care vorbim este
necunoscută atât Receptoru-
lui, cât și Emițătorului: Crezi că
o să vină vreun student la
curs? În satul acesta există
vreo fată numită Maria? Locul
lui vreun, vreo este alături de
un, o, segmentând împreună
domeniul „necunoscut pentru
Emițător”! Articolul un, o pentru
obiectele necunoscute numai
Receptorului, articolul vreun,
vreo, pentru obiectele ne-
cunoscute atât pentru
Emițător, cât și pentru Recep-
tor… Distincția asta numai
limba română o face! Există o
legătură de „consonanță” între
acest articol și modul verbal
prezumtiv. Acest mod verbal n-
a existat în latină, nu există nici
în vreuna dintre celelalte limbi
romanice sau indo-europene.
Există numai în limba română.
Modul verbal prezumtiv se
constituie din formele verbale
de tipul va fi fiind, o fi fost, va fi
fost, o fi, o fi fiind etc. Eu am
emis ipoteza că am avea de-a
face (1) cu un vast domeniu al
prezumtivului, în care intră arti-

colul vreun, vreo, modul verbal
prezumtiv și unele cuvinte –
pronume și adverbe (cum ar fi
oriunde, undeva etc), iar orig-
inea acestui capitol aparte din
gramatica și lexicul limbii
române, dacă nu este în limba
latină, va fi fiind (1)o creație a
daco-romanilor ulterioară
despărțirii acestora de restul
lumii romanice. Eu aș zice că
este vorba de (2)o moștenire
din limba dacilor, unde va fi ex-
istat și modul prezumtiv, și arti-
colul respectiv. Învățând
latinește, dacii au transferat în
limba latină prin calchiere o
mulțime de strucuturi gramati-
cale și lexicale din limba pe
care o părăseau, îmbrăcând în
haină latină semnificații care
existau numai în limba dacilor.
Domeniul prezumtivului, atât
de specific limbii române, este
un bun exemplu al simbiozei
originale, daco-romane, pe
care o reprezintă „fenomenul”
românesc, în toată ampli-
tudinea și complexitatea sa
unică. Mai pe românește, am
zis că acesta este domeniul
părelnicului, bine dezvoltat în 
limba română!…

Însuși cuvîntul părere
este un cuvînt cheie pentru
înțelegerea sufletului româ-
nesc. În alte limbi oamenii se
ceartă între ei pentru idei și
opinii. Limba română ne învață
că ideile și opiniile sunt doar
păreri, lucruri care par a fi
adevărate! Aceasta este
părerea mea, iar pentru o
părere nu scot revolverul, așa
cum fac unii pentru ideile lor! 

Este important pentru
limba română și vorbitorii ei să
consemnăm explicit câtă
inteligență și creativitate s-a
decantat prin ani și a devenit
bun spiritual comunitar prin
semnele, cuvinte și morfeme,
ale limbii române. 

Articolul este partea
de vorbire cea mai recentă și
cea mai „intelectuală”, „mai”
metalingvistică, în structura
limbilor indo-europene care s-
au învrednicit să dobândească
articol, să-i simtă nevoia! Nu
toate! 

Originalitatea limbii
române și „avansul” luat la
acest nivel de excelență nu-s
de trecut cu vederea! Chiar
dacă nu ține de „specificul
românesc” să ne lăudăm prea
tare cu isprăvile noastre… Dar
nu putem consemna anumite
aspecte fără a le cântări și val-
oarea. Ar însemna să ne
abatem de la adevăr de dragul
modestiei. Ar fi o falsă mod-
estie! Așadar, afirmăm răspicat
acest adevăr: limba română,
atât prin înfățișarea sa (adică
prin structura lexico-
gramaticală), cât și prin istoria
ei, este un complex de valori
spirituale deseori unice, este
una din creațiile cele mai im-
portante ale geniului româ-
nesc.

●



4 Tichia de politician

S-a făcut dreptate!S-a făcut dreptate!

Ionuț
Țene

DDe la alegerea
președintelui din noiembrie
2014 am fost un adversar al lui
Klaus Iohannis, dar pentru
semnarea promulgării istorice
a legii de zilele trecute, trebuie
să-l felicit. 

A făcut un act de
reparație morală pentru cei
peste 10.000 de tineri
anticomuniști arestați pe 14
mai 1948 și care au îndurat
calvarul și prigoana bolșevică,
mulți dintre ei ajungând la
ceruri lângă sfinți. Președintele
Klaus Iohannis a semnat,
marți, decretul de promulgare
a Legii pentru instituirea Zilei
Naționale de cinstire a martir-
ilor din temnițele comuniste în
data 14 mai. Proiectul a fost
inițiat de câțiva deputați liberali
încă din luna martie. Mai mulţi
parlamentari au depus la
Senat o propunere legislativă
care prevedea ca 14 mai să fie
instituită ca Ziua Naţională de
cinstire a martirilor români din
temniţele comuniste. Iniţiatorii
proiectului au precizat că au
ales această dată deoarece pe
14 mai 1948 au fost arestate
peste 10.000 de persoane.
Propunerea legislativă a fost
semnată de 33 de deputaţi
PNL şi a fost depusă la Senat
în martie 2017. Proiectul
prevede că, în această zi,
autorităţile centrale şi locale,
dar şi instituţile de cultură pot
organiza comemorări oficiale,
depuneri de coroane, dar şi
alte manifestări menite să
cinstească memoria acestor
martiri, „în limita alocărilor
bugetare alocate”.

Iniţiatorii proiectului
precizează că în ziua de 14
mai, Televiziunea publică, RRA
şi Agerpres vor difuza, cu pri-
oritate, emisiuni şi materiale in-
formative despre evenimentele

petrecute în timpul prigoanei
comuniste din ziua de 14 mai
1948. Iniţiatorii acestui proiect
precizau, în expunerea de mo-
tive, că marea sărbătoare a tu-
turor românilor care cinstesc
sfânta jertfă a martirilor din
temniţele comuniste este ziua
de 14 mai 1948, când au fost
arestaţi de către regimul co-
munist marea majoritate a
tinerilor, intectualilor şi a multor
români care, prin exemplul de
neascultare şi reală libertate
exprimată în faţa regimului dic-
tatorial ateu, au pătimit aseme-
nea primilor creştini. „În acea
noapte de 14 spre 15 mai
1948, au fost arestaţi peste
10.000 de tineri, anchetaţi, ul-
terior condamnaţi şi repartizaţi

în puşcăriile unde urma să ex-
ecute fiecare condamnarea. A
ignora istoria suferinţei acelor
zile, căreia i-au căzut pradă
unii dintre cei mai curaţi şi mai
drepţi dintre români, adevărate
vlăstare ale eternităţii acestui
neam, dar şi lungii perioade
marcate de represaliile comu-
nismului, ar fi o greşeală fatală
aplicată acurateţei istoriei
noastre”, mai spuneau parla-
mentarii semnatari ai prop-
unerii legislative.Unul dintre
iniţiatori, deputatul Mihai Aure-
lian, a precizat că „Ziua cinstirii
martirilor români din temniţele
comuniste este una din zilele

care trebuie marcate în calen-
darul oricărui român aflat în
căutarea adevărului, spre
aducerea aminte sau
cunoştinţă a tot ceea ce a
însemnat prigoana comunistă”.

„Numele unor titani ai
dreptăţii şi credinţei au pierit şi
au pătimit în acei ani negri ai
istoriei noastre în speranţa că
acest neam şi această ţară vor
avea un altfel de viitor decât
cel pe care-l construiau fiii
bolşevicilor trimişi să distrugă
România. 

Părintele Nicolae
Steinhardt, pastorul Richard
Wurmbrand, episcopul greco-
catolic Iuliu Hossu, părintele
greco-catolic Tertulian Langa,
politicianul Iuliu Maniu, poetul

Radu Gyr şi soţia sa, scriitorul
Mircea Vulcănescu, părintele
Iustin Pârvu, Aurelian Bentoiu
– politicianul, deputatul şi sin-
gurul ministru ialomiţean,
preoţi, poeţi, teologi precum
Arsenie Boca, Arsenie Papa-
cioc, Nechifor Crainic, Ioan
Ianolide, Valeriu Gafencu, Du-
mitru Bordeianu, precum şi
zeci de mii de alţi români
curajoşi au fost săltaţi în-
cepând cu 14 mai 1948 de
lângă cei dragi şi aruncaţi pen-
tru totdeauna în cele mai în-
tunecate şi oribile locuri de
detenţie”, afirmă potrivit unui
comunicat de presă emis de

deputatul PNL Mihai Aurelian. 
În expunerea de mo-

tive a legii se arată că „marea
sărbătoare a tuturor românilor
care cinstesc sfânta jertfă a
martirilor din temnițele comu-
niste este ziua de 14 mai 1948,
când au fost arestați de
regimul comunist marea ma-
joritate a tinerilor, a intelectu-
alilor, alți mulți români care,
prin exemplul de neascultare și
reală libertate exprimată în fața
regimului dictatorial ateu, au
pătimit asemenea primilor
creștini”.

Pe 14 mai 1948 a fost
arestat Iustin Pârvu împreună
cu 10 mii de tineri români
creștini în această adevărată
Noapte tragică a Sfântului Bar-
tolomeu în variantă boleșvică.
Părintele Iustin Pârvu spunea
că a fost „noaptea cea mai
odioasă, cea mai criminală
pentru istoria politică și socială
din România”. Au fost arestați,
după unele cercetări circa
15.000 de tineri români.
Părintele Gheorghe Calciu, pe
atunci student la Medicină,
nota în niște însemnări confis-
cate ulterior de Securitate:
„Arestările au început în ziua
de 15 mai.

Era o acțiune masivă,
spectaculoasă, desfășurată pe
întreaga țară și după un plan
minuțios stabilit. Teohari
Georgescu, ministrul de In-
terne și Ana Pauker și-au cal-
culat lovitura cu sânge rece.
Securitatea întocmise vreme
de peste trei ani dosarele tu-
turor grupărilor care proliferau
în țară și al tuturor indivizilor
periculoși […] Comuniștii, care
fuseseră o simplă fracțiune a
Internaționalei comuniste, su-
plineau lipsa totală de popular-
itate prin forță și violență. Nici
nu exista altă cale. Teohari
Georgescu și consilierii lui s-au
servit de vechea poliție, care
deținea și informațiile…”.
Printre cei arestați atunci au
fost în special, majoritatea,

tineri din Frățiile de Cruce,
țărăniști, liberali, monarhiști și
studenți anticomuniști. În
sfârșit, apărătorii Ortodoxiei și
Sfinții Închisorilor sunt
recunoscuți prin lege ca martiri
români din temnițele comu-
niste.

E interesant că
inițiatorul acestei legi este un
deputat liberal care provine din
Diaspora, tocmai din Spania,
ceea ce confirmă că adevărații
români liberi de încorsetări,
ideologie, tezisme și comu-
nism sunt cei din străinătate. Ei
nu au complexele subsidiare
ale unor politicieni de la noi
temători de ce spun sau acuză
unii și alții. Această lege
demnă face dreptate unei
generații de martiri,
mărturisitori și mucenici
anticomuniști care și-au jertfit
viața pentru libertatea și
credința poporului român. Sunt
nume de eroi sfințiți prin
suferință care prin această
lege vor fi cinstiți obligatoriu și
cu demnitate de structurile
statului român și de poporul
român. După 69 de ani tocmai
pe 14 mai se face dreptate
celei mai sacrificate și una din-
tre cele mai de elită generații
românești anticomuniste. 

E un gest moral
reparatoriu care trebuie salutat
și cinstit de toți românii. 

La 1948 România a
fost sub ocupația bolșevică și
abia acum pe 14 mai 2017 o
generație de martiri și eroi
anticomuniști este dezlegată
de lanțurile ignoranței
autorităților statului român. Tar-
div, dar mai bine mai târziu
decât niciodată. De azi încolo
memoria martirilor și muceni-
cilor din închisorile comuniste
este protejată oficial de o lege
românească, care anulează
total vechile idiosincrazii ale
legislației comuniste și post-co-
muniste.

●
O șansă ratată...O șansă ratată...

George
Petrovai

DDeseori stau și mă
gândesc la șansa pe care ne-
a dat-o bunul Dumnezeu de a
trăi (de parcă nici n-am fi) în
făcătura numită democrație
originală, unde totul se pe-
trece ca în lumea nonsensu-
lui din poveștile lui Lewis
Carroll: cu nelegiuți care
elaborează legi și oameni
vrednici care-și iau lumea-n
cap, cu penali putrezi de
bogați și atâția oameni săraci
lipiți pământului, cu mine de-
clarate nerentabile și închise,
deși ele conțin aur în stare
nativă, cu circa o jumătate de
hectar de teren arabil
(pământ bun de uns pe
pâine!) pe cap de locuitor, dar
lăsat în paragină și deja
înstrăinat în proporție de 50
la sută, pentru ca guvernanții
posdecembriști să umble cu
limba scoasă după împrumu-
turile din care, pe urmă, vor fi
cumpărate peste 60 la sută

din alimentele ce ajung pe
mesele românilor tot mai ap-
atici, pe scurt, cu-alegători
mereu driblați de-aleșii lor
nerușinați.

Dar cum starea asta
dezastruoasă de lucruri nu-i o
întâmplare, ci reprezintă ax-
ioma postdecembrismului
antinațional, este cazul să ne
întrebăm: Cât din tragedia
noastră revine electoratului și
cât se datorează acelui tainic
și atotputernic sistem mafiot,
căruia nici măcar primii oa-
meni în stat n-au izbutit să-i
vină de hac? Dimpotrivă, la
sfârșitul mandatului, Emil
Constantinescu ne spunea
cu resemnarea aflătorului în
treabă că a fost învins de sis-
tem, iar Traian Băsescu se
arăta mulțumit de scorul egal
cu acesta, după un „meci”
întins pe durata a zece ani!

Nu cumva respectivul
sistem este indestructibil în-
trucât se compune din
năravurile fanariote și din de-
prinderile balcanice ale tu-
turor participanților la

tragicomedia numită politica
d â m b o v i ț e a n ă
postdecembristă? Căci
numai așa avem explicația
logică a pretinsului fatalism
găzduit în propoziția limită
„La noi nu se mai poate face
nimic!”: fie că pe aceste me-
leaguri și în aceste triste vre-
muri pentru țară și nație,
demnitatea și curajul sunt pe
cale de dispariție, fie că,
aidoma celor mai mulți dintre
preoți și medici, cam toți
aventurierii politici pornesc la
drum cu mârșavul gând de a
se căpătui, indiferent 
de mijloacele întrebuințate
(minciună, înșelătorie,
lingușeală, ipocrizie, trădare,
hoție), fapt pentru care even-
tualele rudimente de omenie
și cinste din faza de început
nu au nicio șansă în con-
fruntarea directă cu adversari
precum „Banii n-au miros”
sau „Piară lumea, numai eu
să-mi beau în tihnă
cafeaua”...

Dar iată cea mai
proaspătă sfidare a aleșilor,

deopotrivă stângaci, dreptaci
și ambidextri (a se citi
traseiști). Firește, programul
de guvernare Grindragnea
este fără cusur (în teorie) și,
potrivit angajamentelor luate
de către ipochimenii direct
implicați, va fi înfăptuit la
virgulă (la Sfântul Așteaptă).
Atâta doar, ne înștiințează cu
seninătate dubioasa Lia
Olguța Vasilescu (aia care
are dosare pe rol și recent i-a
spus în față lui Grindeanu:
„Măi pulifrici, aud că spui că
mă dai afară din guvern. Vezi
să nu zbori tu...”), că nefiind
în momentul de față și pe vi-
itor bani la buget pentru căței,
în derularea celebrului pro-
gram au intervenit câteva
mici, dar esențiale schimbări.

Mai exact, cadrele
sanitare și educatorii, da, vor
beneficia de majorări salari-
ale, însă nu de la 1 iulie, cum
actualii manevranți politici au
tot clamat în dreapta și în
stânga, ci de la 1 ianuarie
2018. Dar și atunci doar cu
25 la sută! La urma urmei cu

o nimica toată, căci până
atunci, fiind întrunite toate
condițiile (investiții ioc, noi îm-
prumuturi externe pentru con-
sum), nici inflația nu va sta cu
mâinile în sân.

În schimb, sunt bani
la buget pentru toate cate-
goriile penale, respectiv cu
acte în regulă, și mai puțin
penale (în devenire) de aleși:
șparlamentari, președinți și
vițeipreședinți de Consilii
Județene, primari, consilieri.
Dar o majorare nu oricum, ci
cu un mizilic de... sută la
sută. Că, de, toată haita asta
trebuie să trăiască mai de-
parte ultraporcește și, în plus,
să-și recupereze și marile
cheltuieli făcute în campania
electorală pentru binele și
fericirea concetățenilor de
partid și clan. Altminteri, mai
mult de la program ei vor lipsi
și vina nu a lor va fi...

●



Ghimpele Națiunii

Cu tricolorul ca pe un nou „Drum al Cruci”…Cu tricolorul ca pe un nou „Drum al Cruci”…

Cezar Adonis
Mihalache

MMai de grabă ar fi
trebuit să-i zică tanti „Por-
coiu”! Că așa s-a compor-
tat… A intrat cu râtul de
director în troaca plină cu
lăturile politice și a grohăit
un continuu „Nem, nem,
nem!”. Pentru că despre
asta era vorba, nu de un ac-
cident isteric, duduia direc-
tor netrezindu-se dintr-o
dată cu râtul în vânt. Ci pe-
semne pentru că așa i s-a
indicat: „Tot ce e românesc
trebuie să moară”. Și a dat
și ea din „adidași” în piftia
fără coloană, dar plină cu
șorici gros și ceafă de buge-
tar nesimțit.

Sigur, de ce ar demi-
siona acum? Sau de ce l-ar
da afară pe acarul-argat
care nu a lăsat oamenii să
intre cu drapelele naționale
în incinta Muzeului Național
al Satului? Păi’, cealaltă
duduie, vâslașa tulbure,
tanti P(i)lită, că Lipă a fost
într-un trecut pe care
singură și l-a demontat de
pe podiumul mândriei
naționale, și-a dat ea
demisia? Nicidecum! Ba, ce
bine i-a mai mers! Că așa e
în politica noastră trasă de
hățuri de păpușarii verzui…
Înjuri tot ce e românesc, te-
ai lipit de o funcție ca marca
de recomandarea politică!
Ce importanță are că e
plescăită acolo cu scâr-

bavnica flegmă a
bunăvoințelor politice?
Funcția contează!

De fapt, nenumita
duduie Paulina Popoiu ar fi
putut fi director oriunde. Ba,
chiar i-ar fi fost nimerită ad-
ministrarea unei porcării, că
tare îi mai place duhoarea și
„levigatul” în zeama de
grajd…

Și nu este nimic ac-
cidental în acest val de
iredentism de sorginte
autohtonă. Sunt pași bine
stabiliți, meniți să ne
batjocorească până la
descărnarea ființei
românești. Atacul grobian
final se dă la însemnele și
simbolurilor noastre
naționale. Pentru că ve-
neticii le-au prins în șuruburi
pe ale lor, dar ceea ce avem
noi, având conținutul dat
prin sacrificiul a generații în-
tregi, este greu de eclipsat.

Lipă a fost cea dintâi
care a dat cu vâsla din 
cuiul anonimatului de post-
canotoare într-un simbol
național, interzicând in-
tonarea Imnului Național 
în competițiile sportive.
Astălaltă, țața „Porcoiu” (că
tot suntem la muzeul satu-
lui, nu?!), s-a luat și ea de
gât cu o „galerie”, cea a
românilor veniți din Harghita
și Covasna.

Iar așa cum penibila
„Plită”, care dădea în 
clocot de tulburare anti-
românească, de credeam
că numaidecum îi dau

spumele pe la colțurile plis-
cului, a sfârșit prin a da 
și un ordin de ministru care 
interzicea intonarea Imnului
Național (cică să 
nu producem disconfort
minorităților), aidoma a
făcut și duduia din poarta
muzeului, iscălind o cerere,
mai din timp, ca românii din
Ardeal să nu vină în ograda
ei cu prea multe drapele,
adicătelea „să nu afișeze
steaguri tricolore decât în
limita bunului simț”!

Dar asociația care i-
a adus pe cei 200 de români
a venit pe calea neamului
taman din Ardeal. Și era su-
ficient să tropăie o dată cu
toții că săreau și porțile
muzeului din țâțâni. Nu doar
țața de pe scaun. Prea mult
bun simț, însă… Dar poate
că acum ar fi nimerit să
refacă drumul acestei crucii
a țării, care este pe cale să
devină tricolorul, iar doam-
nele care au venit să țeasă ii
la muzeul țăranului, să vină
să le „lege” celor două ceva
de prapor. Că le-a murit
simțul național, iar un trup
fără suflet e rătăcitor într-o
beznă mai neagră ca
tăciunele nopții.

Or, n-ar trebui să ne
trezim? Oamenii Ardealului
au bătut atâta cale pentru a
fi opriți de o duduie de
București?!… Ar trebui să
ne luăm de piept cu toți
aceia care ne sfidează sim-
bolurile naționale. Căci
acestea sunt cele din urmă

care ne țin pe acest pământ
așa cum ne știm de milenii.
Sunt „sfincșii” care 
ne veghează Panteonul
Național, să nu ne coboare
înaintașii îndoliați de
neputința noastră.

Datina, Cântul (is-
toric și patriotic), Straiul
popular, Crucea și Drapelul
Național. Doar pe ele le mai
avem. Doar prin ele putem
păstra coeziunea și măreția
noastră, nu ca neam risipit
numeric în toate zările, ci
mare prin unicitatea
noastră.

Elisabeta Lipă a dat
de pereți cu Imnul Național,
interzicând cântul acestuia
din piepturile miilor de
români aflați la manifestări
sportive. Crin Antonescu a
încercat să ne despoaie de
straiele populare printr-o
lege a identificării acuza-
toare a portului cu imaginea
de legendă (și ce nevoie
avem a aduce la viață leg-
endele!) a legionarului.
Crucea ne-a fost atacată de
feluriți prin felurite forme, de
la închiderea noastră
metaforică „în spațiile mici,
din lemn”, căci atacurile la
așezarea și împlinirea Cate-
dralei Neamului, și a
acuzelor venite de la cei ce
ne tot numără bisericile, de
fapt sunt atacuri la un sim-
bol național, iar datina ne-a
fost și ne este periodic
lovită, de la interzicerea pe
postul public național a an-
umitor colinde, zică-se cu

prea mult fum pe la coșuri!,
la maltratarea textelor fol-
clorice.

Dar, nu mor lupii
când vor iepele!

P.S.:

„Însemnele tricoloru-
lui vor fi folosite în limita
bunului simţ, fără prea mari
exagerări”. Nu, nu este un
citat din îndrumarul de
deromânizare a lui Telkes
Simon, este de pe buzele
unei Pauline anti-naționale
autohtone, cu antet de
muzeu… Și dacă tot ne zic
feluriții detractori, limbi de
șters bonteuri, că dacă la un
eveniment „sunt prea multe
drapele ale României 
(atunci) manifestarea este
naționalistă, nu culturală”, să
transformăm toate eveni-
mentele culturale în
naționaliste!

●

Haos, derivă, naufragiu…Haos, derivă, naufragiu…

Iulian 
Chivu

DDupă o ușoară dar
efemeră perioadă de stabili-
tate, asimilată intrării ei în Uni-
unea Europeana, România
este din nou cufundata într-o
nebuloasă a incertitudinilor.
Pare o țară care și-a pierdut
busola și plutește în derivă
spre naufragiu, cu atât mai
mult cu cât actualitatea îi cere
prezență diplomatică, identi-
tate, inițiativă, fermitate. Cred
în continuare că „revoluția
furată” nu a fost  o nălucă a
dezamăgirilor, ci o realitate
decompensată care și-a defu-
lat frustrarea în izomorfisme
contradictorii, de la mesajul
sporadic al opțiunilor de
dreapta la căutarea defensivă
a nostalgiilor în coșul cu gunoi
al istoriei orbecăind nu după
formule, ci după contraargu-
mente.

O teamă latentă de
resurecție care nu poate
depăși suspiciunea, o aversi-
une viscerală a unora față de
alții fac să se succeadă cu reg-
ularitate, la vârf, aceleași alter-
native; nădejdile unora și
dezamăgirile celorlalți, canti-
tatea sau calitatea, suprafața
sau adâncimea. În fond, un
exercițiu democratic  împins la
extremă, după firea

exuberantă, dar oscilantă a
românilor predispuși să treacă
prea ușor de la iluzie la disper-
are, motiv pentru care inspiră
neîncredere mai de fiecare
dată. Partenerii europeni și
nord-atlantici nu pot mai mult
decât să ne atragă atenția de a
fi mai serioși, fiindcă ei
respectă în principiu voința
democratică a poporului, nu
lehamitea cu care și-o exercită.
Dacă dreapta este tot mai evi-
dent incapabilă să se omoge-
nizeze nu atât din vanități
deșarte cât din lipsă de fermi-
tate și de lideri capabili să o
polarizeze, social-democrații
amenință să nu mai fie o
alternativă nici pentru acea
majoritate a electoratului ușor
decrepită și tot mai anacronică.

Politicianismul vetust,
până să anunțe falimentul cla-
sei politice, dă roade încă în
campaniile electorale și se
obțin cu ușurință acele voturi
ieftin asumabile cu promisiuni
sforăitoare: majorări de salarii
– iată, greu de onorat – și
locuri de muncă – iată,
amenințate și în social-
democrație să se redimen-
sioneze ca să se poată
supraviețui salarial. Ce prop-
une Olguța Vasilescu împ-
ingând scadența spre un
orizont tot mai îndepărtat e tot
mai greu de crezut.
Protestează, așadar, polițiștii,

personalul sanitar, funcționarii
publici, controlorii de trafic; unii
că nu vor să li se ia, iar alții
pentru că e necesar să li se
dea. Și peste o realitate
economică tot mai greu de as-
cuns sub preș, politicianismul
nu mai găsește formule să se
salveze: Traian Băsescu nu
mai este o țintă, Klaus Iohan-
nis e constrâns să selimiteze
doar la ideea națională 
ca un ultim mohican, deși
Președinția este râvnită de
mulți carieriști. Arhiva SIPA 
nu slavează cu nimic 
realitățile penitenciarelor,
comisia parlamentară privind
alegerile din 2009 nu culege
decât ridicolul tardivității, cazul
Ghiță nu mai are nimic spec-
taculos de oferit, Laura
Codruța Kovesi rămâne sub
camuflajul unui con artificial de
umbră, Liviu Nicolae Dragnea
nu mai interesează cu
dosarele sale în instanță, ci se
confruntă cu imaginea liderului
autoritar care stăpânește tot
mai greu un megapardid din
care se tot rup nume mai mult
sau mai puțin semnificative și
refuză cosmetizări guverna-
mentale  de teama unor
consecințe greu de cuantificat.
Se formulează tot mai clar
supoziția că o eventuală
demitere a lui Grindeanu, din
lipsă de performanță, ar grăbi
în cele din urmă căderea lid-

erului PSD, fiindcă Grindeanu
se bucură de tot mai multă
simpatie în rândul organizațiilor
județene mai ales din Transil-
vania.

Remanierea unor min-
istri din cabinetul său nu este
agreată de Grindeanu, iar dacă
aceasta i s-ar impune, ar trebui
să înceapă cu Lia Olguța
Vasilescu, nu cu Tudorel
Toader, cel mai compentent
pentru acest portofoliu, nu atât
pentru a desecretiza arhiva
SIPA, pe seama căreia se bate
mediatic atâta monedă, cât
pentru a rezolva o problemă cu
adevărat serioasă din minis-
terul său: schimbarea statutu-
lui procurorului, în sensul că
acesta ar putea să nu mai fie
magistrat, act pentru care se
așteaptă propunerile CSM.
SIPA a fost un subiect de presă
ca și alegerile prezidențiale din
2009 pentru care se depune
atâta râvnă parlamentară câtă
ar fi suficientă pentru o cauză
mai bună. Legea salarizării
unice se arată a fi o gogoriță
care nu poate să satisfacă 
cu criteriile sale toate
revendicările și nici nu poate
să reducă decalajele nejustifi-
cate, promovate clientelar tot
sub guvernările PSD, dacă ne
aducem bine aminte.

Un alt subiect mediatic
menit să distragă atenția de la
marile probleme ale actualității

românești, de care televiziunile
au cam uitat de mult, îl consti-
tuie așa-zisa scurgere de
informații prin comunicatori din
culisele PSD; cum se 
punea la cale o
contramanifestație de o crasă
demagogie caragialescă: Să
apărăm România! Și cine să o
apere? Firea? Vasilescu? An-
dronescu? Fiindcă presa ni le-
a arătat pe ele mai preocupate
de „țărișoara lor” decât pe gen-
eralul Oprea sau pe atâția gen-
erali de război împinși deja pe
linia moartă. Să apărăm
România cu un miting de cine?
Povestea asta lasă un gust
amar oricărui român adevărat
pentru că apărarea României e
mult mai mult decât atât, iar
România, înainte de a se
apăra de amenințări belicoase,
iată, trebuie să se apere mai
degrabă de ceea ce i se dă să
riște singură în pace: corupție
scăpată de sub control, 
lipsa locurilor de muncă, ine-
chitate socială,  de unde 
exodul inteligenței, popula-
ție îmbătrânită, dramă
demografică; în consecință,
haos, derivă, naufragiu.

●


