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„Revoluţia de la 1821 a strigat

dreptate şi a vrut ca tot românul

să fie liber si egal, ca statul să se

facă românesc.”

- Nicolae Bălcescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Aria nenaturală a puterii…Aria nenaturală a puterii…

Cezar Adonis
Mihalache

LLa prima vedere
pare că mai simplu ar fi să
dea pur și simplu o
ordonanță de urgență
(finală!) prin care să scoată
în afara legii societatea
civică. Să nu se mai lupte cu
naționalizarea de pe după
perdelele de texte care
fundamentează felurite
ordonanțe și legi vizibil
prăduitoare. Să nu mai ex-
iste decât el, statul pesedist.

Și ei, părți (politice) ale
acestuia.

Sigur, ar fi putut
scoate în afara legii doar
ONG-urile. Sau măcar să le
izoleze prin inventarea unor
criterii și norme de autor-
izare care să le împiedice
practic să mai glăsuiască. În
principal, împotriva, nu a
puterii (nu doar!), ci a sis-
temului. Sau poate că
acesta este și scopul
eliminării custozilor din ariile
naturale protejate, impusă
printr-o nouă ordonanță de
urgență? Să limiteze ONG-
urile, ca activitate pentru a
le putea chema apoi la
„autorizări”. Autorizări
politice, să nu se mai
pronunțe cine și cum vrea
pe motiv de criterii profe-
sionale și de (in)eficiență
economică, pentru statul
pesedist contând doar impli-
carea, supunerea politică a
„terților”.

Ar putea fi dară un
mecanism prin care, după
înlăturarea custozilor din ari-
ile naturale protejate, să se
încerce crearea unui vârf de
lance împotriva tuturor oper-
atorilor „civici”. Pentru că în
societatea civilă există
nenumărați astfel de „oper-
atori” (de mediu, culturali
etc) pe care, statul pesedist

ar putea să-i cheme, legal,
prin OUG, la o „profesion-
alizare” și disciplinare…
politică. La singura eficienti-
zare profesională care
interesează puterea:
supunerea politică.

Privind însă lista
custozilor care sunt șterși
acum din mersul societății
pe domeniile lor de activi-
tate, mediu și protecția
mediului, îți dai seama că
scopul este mult mai parșiv.
Nu, puterea nu vrea doar să
se debaraseze de soci-
etatea civilă, care îi atârnă

de umeri ori de câte ori vrea
să facă un matrapazlâc, ci
este și o renaționalizare
politică. O naționalizare de
partid a sinecurilor care tre-
buie să-și lase avuția doar la
nasul și pofta puterii. A ei și
a acoliților de partid.

Poate că principala
replică împotriva ordonanței
de urgență prin care guver-
nul elimină custozii din ariile
naturale protejate (transfer-
ând controlul celor peste
680 de arii naturale prote-
jate  unei structuri de stat in-
existente, ca prezență în
teritoriu), ar fi aceea că un
guvern care a retras Roșia
Montana de pe site-ul ariilor
Unesco nu are dreptul să
mai pună nici măcar o
virgulă în vreun text referitor
la ariile naturale protejate!
Dar, totul se leagă, iar re-
tragerea dosarului Roșia
Montana de la Unesco, un
areal ce ar fi putut deveni
cea mai mare zonă
protejată din România,
dovedește că lucrurile au
fost făcute cu un scop pre-
cis.

Statul vrea să pună
mâna pe aceste zone atât
de profitabile. Economic. In-
clusiv din perspectiva fon-
durilor europene de care ar
putea beneficia ariile natu-

rale protejate. Dar și din per-
spectiva traficului de
influență, ca „lobby” pentru
cei ce au puterea, banii și
pofta de a săvârși ce vor ei
(inclusiv de a construi
hoteluri în mijlocul
rezervațiilor).

Și nu de ONG-uri se
poticnește statul pesedist,
înlăturarea acestora, de alt-
fel previzibilă, putând fi
făcută mult mai ușor și mai
rapid, prin inventarea unor
„standarde” de autorizare.

În realitate, statul
pesedist este împiedicat în

tăvălugul abuzurilor sale de
barierele de protecție
rămase de la adevăratul
stat: repartizarea zonelor de
interes între mai mulți
decidenți, mai multe struc-
turi care, într-un fel, să se
vegheze unele pe altele.

Scoțând custozii din
ariile naturale protejate,
statul pesedit nu elimină
doar reprezentanții ONG-
urilor din acest domeniu
(aici activând doar 62 de
organizații neguvernamen-
tale), ci și institutele 
de cercetare, universitățile,
ocoalele silvice private,
Romsilva chiar!, primării și
consilii județene, asociațiile
de pescuit și vânătoare.
Toate oficine cu posibil rol
de sinecură care trebuie,
nu-i așa?!, repolitizate (în
cazul în care și-au uitat locul
în „ierarhie”, și nu doar din
perspectiva gestiunii ultimu-
lui vânător politic, cu fular
împletit în cioburi de plumb).

De acum, politicul
este atât de protejat încât și
Codul penal poate fi repus
în starea sa de dinainte! Se
poate construi, se poate
fura, se poate distruge…

●

O țară rău servită…O țară rău servită…

George
Petrovai

FFiecare dintre noi are
la îndemână cel mai precis
barometru privind nivelul de
trai al omului de rând – coșul
zilnic. Mai exact, nu
declarațiile politrucilor de la
butoanele puterii și nici
cifrele date de ei publicității
(îndeosebi acuma când Insti-
tutul Național de Statistică
este la cheremul premieriței)
ne arată starea reală a vieții
românilor, ci permanenta ra-
portare la o perioadă
anterioară: ce anume
puteam să cumpărăm anul
trecut cu o anumită sumă de
bani și ce putem să facem
azi cu aceeași sumă.

Din această banală,
dar atât de trebuincioasă
comparație, nu pot să rezulte
decât trei situații distincte: a)
prosperitatea – cantitatea de
bunuri și servicii cumpărată
acuma este mai mare decât
aceea din perioada de
referință, fapt care ilustrează
fără putință de tăgadă vred-
nicia cârmuitorilor și se
concretizează în sporul
producției interne, vigoarea
comerțului exterior și
sănătatea monedei naționale
(postdecembrismul n-a
cunoscut așa ceva); b)
constanța sau invariabili-
tatea nivelului de trai – canti-
tatea de bunuri și servicii
este aproximativ aceeași în
cele două perioade (motiv de
nemulțumire pentru câr-
muitorii înzestrați și de îngri-
jorare pentru cârmuiții cu
discernământ social-politic);
c) declinul nivelului de trai
sau procesul de sărăcire a
majorității cetățenilor, proces
generat în proporție
covârșitoare de corupția
aleșilor neînzestrați și care
se reflectă în neîntrerupta
luptă dusă de puterea
politică cu justiția, în
năucitorul dezinteres al put-
erii legiuitoare vizavi de vic-
time, concomitent cu
sfidătoarea ei preocupare de
soarta infractorilor cu ștaif, în
anemicele investiții din
economie, precum și în
uriașa presiune pusă pe
moneda națională, cauza
imediată a deprecierii ei, prin
umflarea lefurilor și pensiilor
nerușinate (de pildă, Valer
Dorneanu, actualul
președinte al Curții
Constituționale, va fi
îndreptățit să încaseze patru

astfel de pensii!), respectiv
prin firimiturile azvârlite cate-
goriilor neprivilegiate de
angajați și pensionari.

Adică, tocmai ce
acuma se întâmplă în Româ-
nia postdecembristă: cu
nesfârșitul lanț al scumpirilor,
cu inflația cea mai mare din
Uniunea Europeană (peste
4,7 la sută) și cu indicele
Robor în necontenită expan-
siune, toate aceste „realizări”
pesedisto-aldiste păpând
creșterile salariale și încă
ceva pe deasupra (economi-
ile, liniștea și, în final,
sănătatea românilor onești
ce au rămas acasă, unii din-
tre aceștia, încrezători în
promisiunile dragniano-
tăriceniste, chiar îndrăznind
să facă împrumuturi în lei la
bănci)…

Dar iată că în aceste
zile s-au împlinit șase luni de
guvernare dăncilească, prilej
pentru năstrușnica noastră
premieriță nu numai de a-și
prezenta extrem de
sărăcuțul și, în același timp,
de discutabilul bilanț al îm-
plinirilor (economia în aler-
gare pe pista consumului,
miliardele atrase de la Uni-
unea Europeană, sporurile
salariale), ci mai ales de a ne
atenționa că gura
păcătosului tricefal (Drag-
nea-Dăncilă-Vâlcov) adevăr
grăiește în ceea ce privește
posibila dublare a pensiilor
în viitorul nu prea îndepărtat.
În rest (celelalte obiective
fanteziste), Dumnezeu cu
mila.

Atâta doar că nu se
vede nici în economie și nici
în infrastructură ce s-a făcut
cu miliardele unioniste. Mă
rog, cam asta se întâmplă
acolo unde nedemnitatea
este ridicată de lichelele
politrucianiste la rangul de
virtute într-ale descurcatu-
lui…

●
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Anti-românism și anti-semitismAnti-românism și anti-semitism

Ion
Coja

DDe curând, Parlamen-
tul României a legiferat îm-
potriva antisemitismului din
România, care, după autorul
proiectului de lege, s-ar mani-
festa nestingherit de legislația
existentă în materie de com-
batere a acestui flagel rușinos
pentru orice stat democrat,
civilizat. Noua lege își afirmă
intenția de a fi mai eficientă,
mai aspră cu cei care ar mai
îndrăzni să-și manifeste „ura”
față de evrei. În definiția pe
care legea o dă anti-
semitismului, conceptul de ură
este esențial și definitoriu: an-
tisemitul este o persoană care
nutrește un sentiment de ură
față de tot ce este evreiesc.

Legea în sine, cât și
motivarea cu care s-a înfățișat
dinaintea plenului de parla-
mentari, dar și a publicului
românesc, au stârnit acordul
deplin al parlamentarilor,
unanim, dar și proteste nu-
meroase, aproape unanime și
ele, din partea publicului inter-
naut. Mass media clasică,
adică presa și radio-televiz-
iunea, au escamotat subiectul,
nu au suflat o vorbă despre
aceste proteste, dovadă că in-
teresele evreiești sunt apărate
în presă printr-un control rig-
uros din partea cercurilor
evreiești, așa cum susțin mulți
dintre „anti-semiții” vizați de
legea respectivă. Numai că
ideea respectivă este
susținută nu numai de ieri-de-
azi, și nu numai de voci din
România, ci din lumea
întreagă. Cine nu cunoaște că
există acest control, acest ver-
itabil monopol pe care
instanțele evreiești
internaționale l-au instituit
asupra mass media din ma-
joritatea țărilor „democratice și
civilizate”. Monopol care, ca
orice lucru omenesc, nu
funcționează perfect, mereu
se produc breșe în acest
monopol. Exemplul cel mai
bun este internetul de pre-
tutindeni.

Ce a stârnit supărarea
publicului internaut din Româ-
nia? Mai înainte de orice cali-
tatea submediocră a textului
legii: o înseilare agramată,
lipsită de rigoarea stilului ju-
ridic. Mai apoi, obiectul legii,
obiect inexistent, obiect inven-
tat de autorul proiectului de
lege: antisemitismul din
România. Zilele trecute un
amic din Israel îmi povestea
că agențiile de turism din Is-
rael care trimit vizitatori în
România nu ezită să-și facă
reclamă cu destinația propusă
afirmând că România este
țara europeană cea mai sigură
pentru turiștii israelieni, țara în
care pe nimeni nu deranjează
grupurile de evrei hălăduind
zgomotoși pe străzile de in-
teres turistic. Pe cine apără
această lege?! La ce necesi-
tate răspunde trecerea aces-
tei legi în regim de urgență
prin vămile Parlamentului?!…

Nu m-aș mira să fie

vorba de o diversiune, clocită
de câțiva evrei zănateci și
descurcăreți. Oricum, Aurel
Vainer, ca mentor al deputatu-
lui Vexler, autorul inițiativei
legislative, nu poate fi imagi-
nat în afara acestei aiureli. Își
are locul într-un asemenea
grup infracțional și Alexandru
Florian , care a șicanat, a ex-
asperat chiar opinia publică
românească prin intervențiile
sale povocatoare, obraznice și
nerușinate, a căror orientare
anti-românească este mai
mult decât evidentă. Indivizi
care generează, unii chiar și
prin însuși fizicul lor porniri
anti-semite, aversiune și
saturație. Desigur, la per-
soane mai puțin raționale, mai
spontane, mai instinctive. Mai
fruste în reacții!

Ce au urmărit
inițiatorii din umbră ai acestei
provocări? E greu de intrat în
logica unor asemenea indivizi.
Și nici nu ne ostenim s-o
facem, știm cu cine avem de-
a face. Indivizi care nu cunosc
limitele și măsura, bunul simț.
Nu ne mirăm nici că dintre
evrei, dintre evreii normali și
cuviincioși, nici unul nu
îndrăznește să se dezică pub-
lic de aberațiile cu care ies în
lume așa zișii lor lideri și
reprezentanți. Evident, în inte-
riorul strict al comunității
evreiești o reacție critică se va
fi produs. Cineva s-o fi găsit să
le bată obrazul și să-i oblige la
un gest de reparație! Atât pe
strategii evrei de la conduc-
erea comunității, cât și pe
strategii din Parlamentul
României atât de atenți la mof-
turile evreiești! Cineva le-o fi
atras atenția asupra reacțiilor
de pe internet, semnate în-
deosebi de protestatari tineri,
al căror potențial de respin-
gere a abuzurilor nu mai poate
fi ignorat. Cineva i-o fi convins
pe alde Vainer și gașca sa să
nu se joace prea mult cu focul!

Așa se face că după
ce ni s-a vârît pe gât această
lege rușinoasă și nerușinată
de așa zisă combatere a anti-
semitismului, ne pomenim cu
o nouă propunere legislativă,
o lege de combatere a anti-
românismului. Elaborată în
mare pripă, pentru a calma
spiritele, o lege mai
prostească decât prima, cu
care face pereche. Este în
mod evident gândită și
redactată de aceleași minți
școlite pe dai boje! E trist să
constați că nici măcar staful
tehnic al Parlamentului nu se
ridică deasupra titularilor din
sălile de ședință. Toți o apă și-
un pământ ca incompetență și
impostură crasă!

Textul de prezentare a
legii pentru combaterea anti-
românismului îi dă de gol pe
autori că sunt aceiași care au
pritocit și legea cu anti-
semitismul. Însăși expunerea
de motive pune alături cele
două legi, ca și când anti-
semitismul și anti-românismul
sunt două fenomene compa-
rabile, expresii asemănătoare
ale unor atitudini de aceeași
speță. Confuzie mai mare nici

că ne putem imagina!…
Ne punem deci între-

barea cât de corectă este
apropierea dintre anti-semi-
tism și anti-românism, pe care
ne-o propune legiuitorul de la
București. Răspunsul nu
poate fi decât unul: sunt
fenomene complet diferite,
născute din cauze diferite!

Anti-semitismul este
străvechi, din antichitate con-
semnat, în mare măsură stâr-
nit de practicile evreiești
inerente condiției de popor
nomad. Practici de cele mai
multe ori dezonorante, în ab-
solut vorbind. Țiganii și evreii,
principalele popoare nomade
cunoscute în istorie, au intrat
în contradicție și, deseori, în
conflict cu popoarele gazdă,
popoare exponente ale
mentalității generate de sta-
tornicia pe un teritoriu identifi-
cat ca vatră strămoșească, ca
patrie. Vorbim însă numai de
antisemitism, ca fenomen de
amploare, în măsura în care
evreii, spre deosebire de
țigani, au ajuns să stârnească
resentimente mult mai puter-
nice la „ceilalți” prin preceptele
lor religioase, prin liderii lor
religioși sau politici, ale căror
numeroase declarații de un ra-
sism exclusivist sunt fără
pereche de provocatoare, de
exagerate, pline de ură și de-
sconsiderare față de celelalte
popoare și rase. Iar pretenția
evreilor că Dumnezeu i-ar fi
ales ca să fie neamul care va
stăpâni planeta și va face din
celelalte seminții slugi și servi
ascultători nu poate stârni
sentimente de recunoștință și
prietenie, de fraternitate la
celelalte neamuri.

Clamată de revoluția
franceză, mult râvnita fraterni-
tate planetară este respinsă
de Talmudul iudaic, de men-
talitatea multor evrei care
pretind a fi lideri reprezentativi
pentru iudaism.

Firește, la nevoie, se
poate demonstra că e vorba
de declarații ale unor exaltați,
dar nu se poate contesta fap-
tul că în interiorul comunității
evreiești asemenea exaltați
sunt tolerați cu multă
înțelegere, că nimeni nu se
dezice de ei.

În fapt, e bine știut că
fiecare evreu duce o viață
dublă: una publică, la vedere,
ca supus al autorității publice
din statul al cărui cetățean
este, și altă existență ca supus
al Cahalului, al comunității
evreiești, organizată după legi
și reguli necunoscute
celorlalți, ne-evreilor, Goimilor.
În mod semnificativ pentru ex-
clusivismul rasial practicat de
evrei, în limbajul evreilor este
foarte frecvent cuvîntul
GOI(M), pentru a-i denumi pe
„cei care nu sunt evrei”. Nicio
limbă eropeană nu are echiva-
lent pentru acest cuvînt, nu
are un cuvînt care să însemne
„nefrancez”, „negerman”,
„nerus” și așa mai departe.
Vorbitorii acestor limbi „nor-
male” nu au simțit nevoia să
distingă la tot pasul între „ai
săi” și restul omenirii. În

schimb, țiganii au și ei un cu-
vînt asemănător ca structură
semantică, cuvîntul GAGIU,
cu sensul „persoană care nu
aparține etniei țigănești”.

Asemănările dintre
mentalitatea evreiască și cea
țigănească sunt mai multe,
rezultând din modul nomad de
viață. (Vezi inventarul făcut de
evreul Yurii Slezkin, în cartea
sa Le siecle juif.) Dar deose-
birile sunt esențiale: spre de-
osebire de țigani, dar și de
celelalte popoare, evreii și-au
fixat o țintă pe care o
urmăresc cu o tenacitate și o
credință greu de înțeles: aca-
pararea de bogății, aca-
pararea de puterea care
însoțește deținerea puterii fi-
nanciare. Pe banii marilor
bancheri evrei s-au produs în
lume mari revoluții și războaie,
încheiate cu milioane, cu zeci
de milioane de victime dintre
goimi. Sunt vinovați pentru
asta și evreii de rând, adică
toți evreii?…

Indiferent ce răspuns
vom da la această întrebare,
trebuie să acceptăm că în
aceste condiții apariția senti-
mentului antisemit este
explicabilă, ca reacție firească
de apărare a goimilor, care se
simt vizați de aceste veritabile
agresiuni ale lumii iudaice.
Formele acestei agresiuni
sunt mai multe, unele sunt de-
osebit de subtile, insesizabile
de omul de rînd. Unele, nu
puține, nu corespund realității,
au fost scornite din „elan anti-
semit”! Căci reacția antisemită
nu putea să nu dea naștere la
exagerări, la represalii și
replici disproporționate. Nimic
mai greu decât să te descurci
în acest hățiș de evenimente
și să stabilești cu exactitate
cine este de vină!

Ne oprim aici cu in-
ventarierea păcatelor care se
pun pe seama evreilor din
România. Trebuie să
menționăm însă și concluzia
autorului citat mai sus: evreii
sunt pe cale să-și însușească
valorile care au dat noblețe
popoarelor statornice în vatra
lor, tot mai mulți evrei se
leapădă de obsesia banului, a
bogăției de dragul lui „a avea”
și părăsesc ghetto-ul, as-
cultarea oarbă față de rigorile
Cahalului. Intră azi în rândurile
lumii cu care s-au simțit an-
tagonici încă din antichitate.

În concluzie, anti-
semitismul nu are nimic cu
„ura” viscerală față de evrei, ci
are explicațiile, ba chiar
justificările sale, recunoscute
de cei care au studiat acest
fenomen. Inclusiv mari evrei,
mari autori.

Revenind la spațiul
românesc, putem vorbi de o
atitudine critică față de entități
și persoane sau personalități
evreiești, atitudine pe care o
au nu puțini români, care nu
trec cu vederea păcatele și
greșelile puse pe seama
evreilor. În fruntea acestor
români care au comentat critic
isprăvile evreilor din România
trebuie precizat că s-au aflat
români dintre cei mai

reprezentativi.
Iată ce le reproșăm

noi, românii, compatrioților
noștri evrei:
– implicarea decisivă a
evreilor în structurile criminale
ale statului comunist bolșevic,
imediat după 23 august 1944,
până pe la mijlocul anilor
1960;
– implicarea decisivă a
evreilor în deturnarea eveni-
mentelor din decembrie 1989;
– implicarea evreilor în jaful
post-decembrist;
– minciuna lansată și
susținută de evrei cu privire la
„Holocaustul din Transnistria”
și alte represalii anti-evreiești
inventate, neadevărate: Aba-
torul, rebeliunea legionară,
pogromul de la Iași;
– activitatea provocatoare,
anti-românească a lui Alexan-
dru Florian, acceptată tacit de
ceilalți evrei;
– folosirea nejustificată a
acuzației de antisemitism
referitoare la evenimente și
persoane față de care publicul
românesc nutrește sentimente
de respect și prețuire;
– cenzura instituită în Româ-
nia cu privire la faptele reprob-
abile ale unor evrei. Deși sunt
mulți evrei al căror rol pozitiv
în viața românească nu-l
neagă nimeni, acesta nu
poate fi un motiv pentru a es-
camota partea nefastă,
negativă a prestației altor
evrei, nu puțini.
– gestul cel mai anti-românesc
care se pune pe seama unor
lideri evrei este proiectul
nesăbuit de a instaura Israelul
pe pământ românesc, proiect
care a vizat porțiuni întinse din
teritoriul național românesc.
Ultima încercare s-a petrecut
în vara anului 1940 când s-a
intenționat declararea Basara-
biei ca republică socialistă
sovietică evreiască… De alt-
fel, comportarea evreilor din
Basarabia față de românii au-
tohtoni ajunși la cheremul
bolșevicilor după iunie 1940
este un capitol dintre cele mai
jenante din istoria noastră
comună.

Toate subiectele de
mai sus sunt mai degrabă
ocolite sau ascunse de co-
mentatorii din presa și din is-
toriografia românească. A
aborda aceste subiecte
stârnește imediat acuzațiile
stereotipe de antisemitism.
Asemenea acuzații sunt inac-
ceptabile însă, oricâte legi de
combatere a antisemitismului
se vor mai scoate.

(continuare în pagina a 4 a)
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DDespre antisemitism
s-au scris mii de pagini, ne
oprim aici. Este un fenomen
complex, care nu poate fi
stăpânit printr-un text de lege
sau mai multe, indiferent de
calitatea acestor texte. Iar
atunci când aceste texte mai
sunt și penibile, jalnice,
deopotrivă nerușinate și
rușinoase, nu ai în fapt ce co-
menta!

Cu anti-românismul
care este situația?

Pe la mijlocul anilor
1980, când am dat un text spre
publicare la „România literară”,
Gabriel Dimisianu mi l-a
respins printre altele și pentru
că foloseam în text cuvîntul
anti-românism, cuvînt inexis-
tent în limba română. Și m-a
trimis la DEX-ul din acea
vreme. Lipsea! Se pare că nici
ediția ultimă a DEX-ului nu
înregistrează acest cuvînt. L-
am căutat chiar azi și nu m-am
priceput să-l găsesc. Ne aflăm,
se pare, în situația hilară de a
ni se propune o lege în al cărei
titlu apare un cuvînt inexistent
în limba română, neîntregistrat
în dicționarele limbii române!…
Situație care ar putea fi
interpretată ca o dovadă că
faptele care pot fi adunate sub
denumirea de antiromânism nu
au o vechime prea mare, se
petrec numai în ultima vreme!
Conștiința publică nu a înregis-
trat suficient de multe cazuri de
anti-românism pentru a pune

în circulație o denumire a aces-
tui fenomen, a acestei realități.

Oare aceasta să fie
situația?

Expunerea de motive
care însoțește textul de lege
propus debutează cu
următoarele afirmații, pe care
nu le putem trece cu vederea:

„De curând, Parla-
mentul României a adoptat o
Lege privind unele măsuri pen-
tru prevenirea și combaterea
antisemitismului.
Prevederile acestei legi sunt
cât se poate de valabile și
identic aplicabile pentru pre-
venirea și combaterea an-
tiromânismului, un curent
susținut care se manifestă și
proliferează tot mai agresiv.
Antiromânismul este o formă
de luptă împotriva tuturor ex-
presiilor de afirmare a identității
românești, de contestare a
suveranității naționale legitime
a națiunii române, cât și de ex-
primare a unor idei, concepte,
doctrine ori politici publice care
vizează xenofobia în raport cu
poporul român ori discrim-
inarea negativă a acestuia.”

Nu pot accepta
afirmația inițiatorilor legii cum
că a combate antiromânismul
„este cât se poate de valabil și
identic” cu combaterea anti-
semitismului. Cu alte cuvinte,
resping ideea că cele două at-
itudini și fenomene sunt „iden-
tic” de greșite, de aberante, de
nocive, de străine de legile
normalității și ale cuviinței.
Acuzația de antisemitism
adusă unor români deseori a
avut în vedere reacția de

legitimă apărare a acelor
români față de acțiuni sau
activități cu caracter vădit anti-
românesc ale unor evrei, nu
puțini la număr, care sistematic
s-au dedat la acte pline de
dispreț și de nepăsare față de
românii aflați pe post de vic-
time ale unor fărădelegi cinice,
inumane, comise de unii evrei.
Vezi cazul arendașilor evrei de
la 1907, al torționarilor evrei
din anii de glorie ai lui Nicolski
& comp.

O mai spunem o dată:
nu negăm nicio clipă aportul
evreilor, al unor evrei din
România la cultura și civilizația
românească, le arătăm toată
cinstea și recunoștința noastră.
Dar nu putem trece sub tăcere
reversul trist al medaliei: activ-
itatea altor evrei, lipsiți de
scrupule, care nu au arătat
nicio simpatie sau recunoștință
față de gazdele lor atât de
primitoare atunci când românii
s-au aflat la greu, sub ocupație
străină. Nu poate exista text de
lege care să ne împiedice să
spunem adevărul despre
crimele săvârșite împotriva
poporului român! Indiferent
care ar fi autorii acelor crime!
Iar legea recentă de combat-
ere și prevenire a anti-
semitismului acest scop
servește: să împiedice aflarea
adevărului despre crimele și
răutățile săvârșite împotriva
românilor de către unii evrei!

Autorii proiectului de
lege au considerat, pe bună
dreptate, că se cuvine să dea
exemple de acțiuni și atitudine
anti-românești! Au prezentat

câteva cazuri care îi
incriminează pe maghiari, pe
sași, pe ruși. Cazuri mai mult
sau mai puțin corect prezen-
tate. Lipsesc din acest trist
pomelnic manifestările de an-
tiromânism ale unor evrei, ale
unor instituții evreiești, cum ar
fi Federația Comunităților
Evreiești din România, princi-
pala vinovată pentru acțiunea
anti-românească cea mai
gravă comisă după 1990: min-
ciuna cu holocaustul petrecut
în România, neadevărurile in-
tens mediatizate despre
situația evreilor din România în
anii guvernării lui Ion An-
tonescu. Este o crimă de neier-
tat să acuzi de o crimă
înfiorătoare oameni nevinovați,
să-i acuzi pe români de geno-
cid antisemit, în loc de a spune
adevărul, anume că românii i-
au salvat de genocid pe evrei,
iar evreii au datorii de
recunoștință față de români
neonorate nici până azi.

Mulți evrei, dintre cei
mai importanți evrei, la vremea
respectivă și mai apoi, chiar și
în zilele noastre, au recunoscut
meritul unic, singular în Eu-
ropa, al comportamentului
românilor față de evrei! Chiar și
azi, înalte oficialități israelite se
pronunță în termeni
asemănători la adresa
României, a românilor!

Cu excepția evreilor
din conducerea comunității
evreilor din România care se
situează pe altă poziție.
Aceștia, după 1990, la inițiativa
rabinului de tristă amintire
Mozes Rosen au formulat

acuzația de holocaust, de
genocid, la pachet cu pretenții
exagerate de despăgubiri. S-
au strâns în jurul „rabinului
roșu” o gașcă de escroci care
trăiesc în huzur de pe urma
evreilor „uciși” de români în
acei ani! A le demonstra aces-
tor infami cât sunt de nocivi
pentru evrei în primul rând
înseamnă a combate un com-
plot anti-românesc nedemn de
secolul în care trăim! În niciun
caz nu se poate vorbi de anti-
semitism în cazul respingerii și
repudierii unor indivizi de teapa
lui Alexandru Florian sau Aurel
Vainer, indivizi care intră la
orice oră sub incidența legii de
combatere a anti-românismu-
lui.

Adevărul nu poate fi
nici anti-semit, nici anti-româ-
nesc! Acest principiu lipsește
din textul celor două legi. De
legea de combatere a anti-
semitismului nu aveam nicio
nevoie, domeniul este suficient
de bine acoperit de alte acte
normative. Și ce este prea mult
strică.

De o lege pentru iden-
tificarea și combaterea actelor
de antiromânism aveam însă
nevoie, chiar și în forma
penibilă prezentată. Dar mai
este timp să fie adusă la o
fomă decentă. Nimeni nu se va
grăbi s-o adopte cu rapiditatea
cu care a fost adoptată inutila
lege de combatere a anti-
semitismului…

●

U.E. – între mlaștina marxistă și R.P. ChinezăU.E. – între mlaștina marxistă și R.P. Chineză

Ionuț
Țene

FFilosofia marxistă a
cuprins societatea europeană
occidentală ca o pecingine
letală. O parte importantă a
universităților din vest au de-
venit focare de marxism-lenin-
ism, iar libertatea de expresie
o amintire. Reeducarea
societății după modelul
bolșevic din anii 1920 este o
paradigmă de care nomen-
klatura de la Bruxelles se
folosește pentru a pune pum-
nul în gură democrației și
libertății. Finlanda, Norvegia
sau Suedia au devenit
coșmaruri statale de tip sovi-
etic, în care copii sunt răpiți de
guverne. Occidentul trăiește cu
nostalgia lui ”ce ar fi fost dacă”
comunismul ar fi învins în anii
`50 la Paris, Londra sau
Madrid, atunci utopia bolșevică
ar fi fost aplicată corect, iar
Troțki ar fi luat locul lui Stalin.
În realitatea Troțki a fost co-
mandantul Armatei Roșii care
a organzat un genocid cud mil-
ioane de oameni în Rusia
războiului civil, nu un bătrân
amuzant promovat de filmo-
grafia de tip Hollywood. Eu-
ropa occidentală, din fericire,
necunoscând pe proprie piele
”binefacerile” criminale ale co-
munismului își permite să se
îmbete azi cu utopia troțkisto-
maoistă. Marxismul din
prezent promovat de nomen-
klatura de la Bruxelles este o

ideație utopică ruptă de reali-
tate, care duce doar la regimuri
totalitare și la crimă. Karl Marx
nu a fost un geniu cum
încearcă să ni-l prezinte docu-
mentarele de pe History sau
discursurile din universitățile
vestice, ci un propagandist și
teoretician utopic al crimei,
care a propus o societate doar
materialistă, construită pe ura
și lupta de clasă, desființarea
bisericii și pe transformarea
statului într-un Moloh criminal
care reglementează feroce so-
cietatea, ceea ce s-a întâmplat
pe vremea lui Stalin și se poate
repeta și în viitorul apropiat
dacă sen continuă propaganda
marxistă. Marx propune de fapt
statul ”1984”. Dacă se continuă
paradigma marxistă în U.E.
această confederație riscă să
se transforme într-o nouă
URSS, cu cortegiul de crime
aferent și cu desființarea
libertății și democrației. Se
pare că societatea occidentală
nu s-a vaccinat de marxism ca
cea din estul european. Se
propagă sinucigaș false mod-
ele în cluburile universităților
occidentale: Che, Fidel, Mao,
Troțki și mai nou Marx, de fapt
calea spre construirea unei
societății în care crima și
încălcarea drepturile funda-
mentale ale omului este o
paradigmă. Popoarele din cen-
trul și estul Europei care au
cunoscut totalitarismul comu-
nist nu pot înghiți propaganda
marxistă, pentru că aceasta
construită pe ură duce doar la

crimă. Pe unde s-a aplicat
utopia lui Marx, că a fost în
URSS, China sau Cambodgia,
aceasta a funcționat identic
spre crimă și regimuri total-
itare.

Un prieten care s-a în-
tors zilele acestea din Luxem-
burg spre casă a trecut prin
Trier și s-a înspăimântat că în
orașul în care s-a născut
pseudo-filosoful german erau
amplasate bannere și panouri
uriașe cu Karl Marx, iar statuia
utopicului activist al morții
democrației trona ca un colos
funerar în centrul orașului. Nu
întâmplător statuia lui Marx a
fost plătită de China
comunistă, în care Junckers se
identifică. Prietenul a avut sen-
timentul că a ajuns într-un oraș
din R.P. China, Coreea de nord
sau că s-a reîntors în timp în
România anilor 1950, nu într-
un oraș din Germania.
Portretele lui Marx pregătesc
imagologic populația spre un
totalitarism de tip sovietic. Să
fie viitorul U.E o nouă U.R.S.S.
Junckers, cel care își vindecă
sciatica cu ajutorul alcoolului
de calitate, ne pregătește ca
un aparatcik din biroul politic
de la Moscova din 1950 un vi-
itor totalitar în Europa? Marxis-
mul înseamnă tirania
comunității împotriva individu-
alismului și a omnitudinii îm-
potriva libertății. Karl Marx pe
lângă faptul că a fost un filosof
mediocru, imitându-l prost pe
Platon a fost și un economist
paralel cu realitatea în ”Das

Kapital”. Toate formulele sale
economice au dus la faliment:
vezi foametea din URSS și
țările comuniste. În general cei
care promovează marxismul
nu sunt oameni cu personali-
tate și valoroși, ci mediocri
care își împun cu forța pumnu-
lui și cu ajutorul colectivului
ideile goale de conținut. În
universitățile occidentale tot
mai mult mediocritate pe linia
unei politici corect merxiste își
împune cu pumnul voința în
fața valorii, bunului simț și
inteligenței. Ceea ce s-a în-
tâmplat zilele trecute într-o uni-
versitate britanică confirmă
mediocritatea activiștilor
marxiști, un fel de naziști avant
la lettre. Câţiva studenţi de la
Universitatea Manchester au
înlocuit un poem scris de Rud-
yard Kipling, pictat pe un
perete din clădire, cu unul scris
de Maya Angelou. Motivul in-
vocat de aceştia a fost că scri-
itorul britanic „a dezumanizat
oamenii de culoare”,
informează The Guardian. Po-
emul lui Kipling a fost înlocuit
de către asociaţia studenţilor
cu „Încă mă ridic”, scris în
1978, de Maya Angelou, poetă
şi activistă pentru drepturile
omului care a decedat în 2014.
Conform cotidianului britanic, o
reprezentantă a asociaţiei,
Sara Khan, a explicat într-o
postare pe Facebook că,
atunci când poemul lui Kipling
a fost pictat pe un perete,
studenţilor nu li s-ar fi cerut
părerea. „Noi…credem că

Kipling este un simbol opus
libertăţii…şi drepturilor omului-
lucrurile pe care noi, ca
asociaţie studenţească, le
susţinem”, a scris Khan.
Născut în Mumbai în 1865,
Kipling a fost primul scriitor de
limbă engleză care a primit
premiul Nobel pentru literatură,
în 1907, fiind cel mai tânăr
căruia i-a fost acordat. Operele
sale au fost criticate pentru ex-
punerea simpatiilor colonial-
iste. Sara Khan a mai spus că
decizia de a înlocui poemul
reprezintă „o afirmare a
reclamării istoriei de către
aceia care au fost oprimaţi de
cei precum Kipling vreme de
atâtea secole, şi care continuă
şi astăzi să fie oprimaţi”.

Dacă se va continua,
pe viitor, această paradigmă
marxistă Eminescu, Blaga,
Arghezi, Eliade, Sorescu, Cio-
ran, Gyr sau Preda vor fi
înlocuiți din literatura română
cu autori mediocri, dar vașnici
activiști ai statului de forță
marxist, la chemarea unui nou
Silviu Brucan, cel care cerea
condamnarea la moarte a lui
Maniu și Coposu și interz-
icerea lui Arghezi din literatura
română. U.E. are de ales:
democrația, libertatea, val-
oarea sau marxismul
mediocrității sovietice, cu
foamea aferentă? 

●
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Delapidarea de stat în execuția de „valorificare” a FisculuiDelapidarea de stat în execuția de „valorificare” a Fiscului

Cezar Adonis
Mihalache

DDacă tot vrea să se
mute în fostul sediu al „An-
tenelor”, măcar să păstreze
plăcuța de la biroul lui
„domn’ profesor”. Că s-ar
putea să-i fie de folos la
următoarea „mutare”;  cea
de la Jilava! Că o să i se
potrivească neîndoielnic și
pe capetele de acuzare de
la „domn’ profesor”! Pentru
că un asemenea abuz nu va
rămâne nepedepsit peste
ani.

În fapt, fie și numai
pentru vehicularea unei
asemenea idei, la nivel ofi-
cial, și ar trebui luat la
întrebări! Pentru că el
lucrează pentru stat, iar
bunurile pe care ar trebui să
le valorifice, la nivelul minis-
terului și a instituțiilor din
subordine, sunt ale statului.
Nu ale ministerului pe care
îl conduce, nu ale lui, fie și
la nivel de decizie (că doar
nu o să plece acasă cu ele,
nu?). Iar așa stau lucrurile și
cu fostul sediu al „An-
tenelor”! Nu sunt ale
Finanțelor, să decidă el cum
să fie „valorificate”. Sunt ale
statului, iar prejudiciul sta-
bilit de o instanță reprezintă
o gaură în bugetele țării, din
banii fiecărui român, nu una
în fondurile personale ale…
Fiscului. Iar valorificarea

clădirii trebui să se facă
după lege, nu după decizia
unui ministru.

Sau, dacă vrea
neapărat să stea cu pi-
cioarele pe biroul lui „domn’
profesor”, sau alți gâgă de
la „Antene”, care zburdă
încă liberi, să cumpere
clădirea achitând exact
suma decisă de Justiție. Mai
ales că Finanțele au de

unde… Sigur, ar risca să
intre și mai repede într-un
dosar de nereguli finan-
ciare, dar nu îi face Livache
și lui o amnistie?!

Oricum nici pe ideea
„lui” nu o să-i fie bine… Pen-
tru că nu poți să te muți tu în
clădirea pe care ești chemat
să o valorifici. E adevărat, n-
ar mai fi o delapidare directă
a fondurilor Finanțelor pen-
tru a cumpăra o clădire de
lux, dar  tot o acțiune

speculativă în folos propriu,
fie și „ministerial”, s-ar
chema. Ba, ar putea avea o
încadrare penală și mai
grea, pentru că am vorbi și
de o diminuare intenționata
a sumelor reclamate ca
prejudiciu.

De fapt, Finanțele ar
trebui să fie chiar ultimul
posibil beneficiar al oricărui
bun confiscat de stat, printr-

o decizie a instanței, și
supus valorificării. Nici
măcar un „xerox” nu ar tre-
bui să intre în posesia
Finanțelor pe ideea că,
dacă tot nu are cine să-l
cumpere, „îl folosim noi la
minister”. La ministerul nos-
tru, apoi al altuia, la un birou
de șef de cameră sau pre-
mier. Ori, dacă vrea să-l
folosească pentru sine,
poate are o valoare
sentimentală (o fi având și

Orlando vreo datorie față de
Varan, mai știi?!), să o facă
plătind exact uzul fruct pe
care l-ar impune prețul
pieței. Altfel, avem doar o
altă mârșăvie cu iz penal.
(În plus, mai ales în cazul
fostului sediu al „Antenelor”,
s-ar pune și întrebarea
firească: de ce ai evacuat
televiziunea de acolo și nu
ai încasat o chirie chiar de la
ea?)…

Evident, „valorifi-
carea” de azi, de stat!, a
sediului „Antenelor”
reprezintă doar o undiță
aruncată de sistemul
pesedist penal, nu „paralel”,
ci ubicuitar… Căci, dacă nu
se va agăța nimeni în ea,
eventual să-l tragă la fund
pe ministrul-discotecă, vor
urma alte bunuri pe care,
mirare ori nu, ANAF nu a
fost capabil să le valorifice
până acum, constatând că
ar putea să facă economii la
buget pentru a nu mai plăti
pentru sedii, mașini, aparate
și alte cele…

Ceea ce vrea dară
ministrul Orlando, al
Finanțelor Delapidate, con-
stituie însă și o încălcare
grosolană a unei hotărâri a
Justiției, ba o încălecare
instituțională voită. Pentru
că decizia Finanțelor de a
nu mai valorifica pe piață
sediul „Antenelor”, cu partea
a doua a dosarului penal,
aceea de a-l atribui pentru

uz propriu, fie și la nivelul
uneia dintre instituțiile sub-
ordonate, reprezintă sfi-
darea unei hotărâri
judecătorești.

Și poate că într-un
alt regim, așa ceva ar fi fost
cât se poate de uzual! Luăm
de la „bogătași” și
consolidăm averea statului
(nu și pe cea a poporului,
principala diferență!). Dar
atâta timp cât încă mai mus-
tim a libertăți civice și eco-
nomice, lăcomia statului
pesedist ar trebui să
primească exact ceea ce
merită. Lături servite even-
tual la răcoare.

Pentru că știm ce
înseamnă toate aceste
acțiuni! Și unde vor ele să
(ne) ducă. Să ne îngroape,
cenușiu… Dar asta nu
înseamnă că trebuie să
tăcem. Pentru că, mâine-
poimâine, bunul oricărui pri-
vat ar putea fi supus
„valorificării” într-o cârdășie
fiscală a statului, pe seama
unor impozite minuscule
neplătite, iar „valorificarea”
să fie făcută taman în și de
către biroul care a decis
confiscarea..

●

Actorii „războiului intern"Actorii „războiului intern"

Aurel I.
David

„„RRăzboiul intern" are
drept actori grupuri, grupări
sau organizații cu fundament
politico-ideologic extremist,
care se raportează la anumite
simboluri și se identifică în
mod abuziv sau arbitrar cu
anumite partide sau grupări
politice ori segmente ale
„societății civile". În spatele
acestora se află anumite
„grupuri de interes", care au
privatizat subtil intersul
național, lucrând în folos pro-
priu sau în folosul unor „cen-
tre de putere" transnaționale.
De regulă, partidele politice,
organizate în virtutea
normelor democratice, resp-
ing în public asemenea
asocieri, iau atitudine, se
dezic de asemenea entități
sau păstrează tăcerea, atunci
când anumiți membri de par-
tid sunt implicați, cu voie sau
fără voie, în „războiul intern".
Aceste entități, mai bine sau
mai puțin definite, sunt, în
fapt, găști - în vremuri liniștite
sau haite - în vremuri de tu-
mult socio-politic.

Potrivit DEX, „gașca"
(cârdășia, clica) este un grup
restrâns de oameni, lipsiți de
principii morale și sociale,
care se află, de obicei, la per-

iferia societății, uniți între ei în
vederea săvârșirii unor acțiuni
comune pentru satisfacerea
ambițiilor și intereselor per-
sonale, în paguba și cu neso-
cotirea intereselor generale
ale societății. 

Găștile se prezintă,
de regulă, în culori ale unor
partide politice, dar
funcționează potrivit principiu-
lui: „Gașca creează șeful, iar
șeful creează gașca". Atunci
când au reușit să penetreze
instituții ale statului sau par-
tide politice adevărate, găștile
devin deosebit de eficiente,
„se umflă-n pene", reușind să-
și impună, prin manevre
demne de luat în seamă, chiar
de invidiat, interesele în detri-
mental altor găști, care în
democrație nu dispar, ci se re-
produc ca tenia, adică se
multiplică și se răspândesc pe
orizontala și pe verticala
societății. Membrii găștilor în-
vinse rămân pentru moment
cu buzele umflate, dar nu se
resemnează, nu cedează, ci
gândesc și inițiază alte „fapte
de gașcă", iar în funcție de
situația din „câmpul tactic",
caută și găsesc alte găși care-
i adăpostesc și-i folosesc, la
nevoie, în funcție de interes.

Potrivit DEX, „haita"
este un grup (bandă) neorga-
nizat de persoane din aceeași
tagmă, care încalcă legile și

normele de conduită instituite
în societate, se aruncă pentru
pradă asupra unor grupuri,
comunități sociale sau
organizații, dezlănțuind cruz-
ime și teroare simbolică sau
chiar fizică. Potrivit spiritului
„haitei", într-o „haită" aflată în
mișcare, primii membri sunt
cei mai slabi şi bolnavi, care
imprimă ritmul de mers întregii
„haite". Dacă ar rămâne în
urmă, ar pieri, însă în caz de
„ambuscadă", ei sunt primii
sacrificaţi. Aceștia merg în
față și bătătoresc „poteca",
pentru a economisi puterile
celor din urma lor. Sunt urmaţi
de câțiva membri puternici ai
„haitei", care formează avan-
garda, iar în mijloc se află
averea „haitei". Apoi, alţi
câțiva membri formează arie-
garda, iar ultimul, aproape
izolat de „haită", este Il Capo,
adică bosul, conducătorul,
șeful, care trebuie să-şi vadă
toată „haita", pentru a o con-
trola, dirija, coordona şi a da
comenzile necesare.

Pentru a-și realiza
scopurile, atât „gașca", cât și
„haita" se folosesc, de
mulțime, adică de „poporul de
jos", pe care-l consideră
gloată (sau turmă) și-l
manevrează după interes,
combinând elemente de
doctrină, politică și strategie în
funcție de câștig sau pierdere

de resurse materiale și putere
politică.

Potrivit DEX, „gloata"
este definită ca mulțime
(pestriță), adunătură de oa-
meni strânși într-un loc în de-
zordine („buluc") sau ca
totalitate a oamenilor simpli,
denumiți în sens peiorativ
„prostime". 

În rândurile „prostimii"
intră ușor cei care, neavând
informația relevantă și cultura
necesară, ajung să creadă di-
versiunile și minciunile pe
care le servesc diverși manip-
ulatori - politicieni de ocazie,
propagandiști de meserie,
ziariști de la diferite cotidiene,
periodice sau televiziuni
aservite unor potentați și alți
„mușterii" care-și ordonează
mișcările aducătoare de noto-
rietate în funcție de „mirs" sau
de locul din care răsare sau
apune soarele pe care-l
adoptă ca simbol. Însă,
neputând discerne în timp util
între minciună și adevăr,
aceștia intră cu voie sau de
nevoie în rândurile „prostimii",
pe care la început o
energizează, apoi o moleșesc
până la topire în „marea
mută".

În România de astăzi,
rândurile „prostimii" le
îngroașă atât analfabeții,
disperații, inculții, cât și săracii
„lipiți pământului", precum și

cei lipsiți de discernământ.
Însă, lipsa de discernământ
nu ține seama doar de cate-
goria socială. Cazuistica în
materie arată că mulți oameni
sunt manipulați pe neștiute, în
mod ordinar și devin
dependenți de un comunica-
tor pervers, adică de un
„șmecher" sau de un priceput
în păcăleli, adică de un „băiat
deștept", care le strecoară în
creerul mic „vești utile", de
care devin dependenți, ca de
un drog. 

Din păcate, cu cât
România se afundă în mod-
elul de democrație impus și
proslăvit de politicieni, sub
bagheta celor „de afară", cu
atât rândurile „prostimii" se
îngroașă, se concentrează în
puncte sensibile sau se
dispersează pe vatră. În acest
context, șansa de a ieși din
zona frământată a manipulării
și de a construi o societate
așezată, sănătoasă, devine
un deziderat, la care visează
mai ales tânăra generație.

În societatea
românească de astăzi este
cunoscută și chiar vehiculată
afirmația potrivit căreia „pros-
timea dezmembrează soci-
etatea, dar asigură liniștea
politicienilor".

●


