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„Revoluţia viitoare... va cere

unitatea şi libertatea naţională.

Deviza ei va fi: Dreptate, Frăţie,

Unitate! Ea va fi o revoluţie

naţională.”

- Nicolae Bălcescu
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Nu s-a sfârșit! Abia de începe!Nu s-a sfârșit! Abia de începe!

Cezar Adonis
Mihalache

NNu am avut timp de
îmbrățișări… Și nu v-am
adus nici măcar o floare…
Dar vă mulțumim că ați
venit! Ne-am luat cu șansa
pe care știam că o aduceți
cu voi și am uitat să vă
mulțumim, frați români! Și
vă suntem datori pentru
eforul vostru! Pentru timpul
și banii pe care i-ați pus de-
oparte pentru a fi, înainte de
a vă duce la casele voastre,
aici! În Piața Trezirii Neamu-
lui Românesc. Și vă suntem
datori pentru zecile de lovi-
turi pe care le-ați încasat
pentru noi. Pentru gazele pe
care le-ați inhalat pentru a
rupe ceața de rutină în care
am intrat noi. Pentru
riscurile la care v-ați expus,
încercând să ne desprindeți
din captivitatea unei
neputințe a schimbării. A im-
presiei că nu mai putem
face nimic. Pentru că
aceasta este realitatea: de
prea multă vreme trăim cu
impresia că nu mai e nimic
de făcut. Doar să viețuim cu
grija zilei de mâine… Că am
consolidat, prin democrația
lăsată în tavă șobolanilor de
la putere, lațul de care s-au
folosit pentru a ne lega de
ziua de azi la gândul nea-
junsurilor zilei de mâine.

Vă mulțumim că ați
ajuns aici, că ați stat alături
de noi, iar dacă v-am
dezamăgit, nu prin ceea ce
noi nu am reușit să mai
facem, ci prin abandonul
care a permis ajungerea la
starea de acum, să nu ne
judecați prea aspru. Și noi
am vrut să facem ceva. Și
noi am vrut să arătăm Eu-
ropei că vrem să fim, nu o
țară ca afară, că voi știți mai
bine ce înseamnă asta, ci să
fim noi înșine.

Vă mulțumim pentru
acest 10 August! Poate încă
nu realizăm, dar este o dată
care a intrat în istorie. Este
ziua în care ni s-au desfere-
cat niște bariere ale
neputinței închipuite, bine
sădite de manipulatori, niște
impresii ale drepturilor celor
ce ne conduc de a ne im-
pune nedrepturile noastre,
este ziua în care am realizat
că avem putința de a ne
readuce țara la adevărata ei
măreție.

Iar voi i-ați speriat pe
șobolanii de la putere! Acum

aleargă în toate părțile! Unii
caută găuri politice la care
să roadă de grabă să intre
în alte formule. Alții se
afișează pe post de
„reacționari” de partid, dar
sunt biete caricaturi or-
welliene. Sunt însă și destui
care se pregătesc de repre-
siune. Sunt gata să vă pună
bariere pentru a vă ține pe
voi în țarcuri departe de
țară. Căci, astăzi, voi
contați! Și contați prin ceea
ce se tem ei: neliniștea și
nesiguranța zilei în care vă
veți întoarce. Pentru că va
trebui să vă întoarceți să
terminăm treaba!

Ați văzut și voi: prin
ceea ce demonstrăm noi de
la „#Colectiv” încoace nu se
mai poate; este prea puțin
față de nesimțirea și impos-
tura lor. Poate am ajuns noi
la limita de sus a entuzias-
mului și încrederii în propri-
ile forțe și putințe. Sau nu
mai avem forța necesară,
mult prea măcinați de grijile
zilei de mâine. Dar voi
sunteți exact acel plus de
care aveam nevoie. Voi
sunteți acum scânteia de
care se tem ei, căci va
declanșa pârjolul care îi va
înlătura de la putere. Voi
sunteți flacăra care ne va
duce, dimpreună, la începu-
turile noastre democratice.

De aceea, nu uitați!
10 august este istorie ca
faptă și resort declanșator!
Dar suntem încă într-un „17
Decembrie”… Și trebuie să
ne pregătim de acel „22 De-
cembrie” ce ne va elibera
țara de șobolani. Va fi și
poate și un Crăciun al
judecății, dar acela va
aparține Justiției și, apoi,
cronicarilor.

Șobolanii știu și ei
asta. Știu că am rescris un
nou „17 Decembrie 1989” și
nu știu când va plesni fi-
nalul. Se pregătesc însă. Iar
după ce au încercat cu
armele chimice ale unui alt-
fel de „cabinet nr. 2”, ne
așteaptă cu noi represiuni la
următoarea strângere a
apelor tumultuase ale
românilor. Când va trebui să
ștergem de pe fața politicii
multe exemplare. Și nu sim-
ple nume de partide, căci, la
ce bun dacă vom rade
câteva acronime dar vor
rămâne mizeriile umane ale
politicii? Trebuie să dispară,
să fie lustrați de țară, de
data aceasta, toți acei
șobolani care ne-au vândut,

ne-au trădat, ne-au mezat,
ne-au batjocorit, ne-au râs
în nas și ne-au spoliat.

Când vă veți în-
toarce s-ar putea să găsiți
legi, prevederi, metodologii
dure. Care să acopere ju-
ridic forța violenței la care se
va deda din nou puterea. S-
ar putea că toți acei „ștefan
gheorghiu” care s-au dus în
numele țării la Bruxelles, de
la Norica celuloid-trucat la
rozătoarea Pascu Mircea,
care vrea impunerea prin
lege a unor amenzi uriașe
pentru demonstranți, ba
chiar luni de pușcărie, pen-
tru voi în primul rând, pe noi
considerându-ne încă niște
spectatori (voi ați fost „agen-
turile” în acest 10 august!),
să reușească să facă tot ce
și-au propus. Să schimbe
ceea ce cred ei că le este
împotrivă. Și vor să o facă
grabnic, le e teamă, toamna
este pentru ei deja un
soroc…

Așa că va trebui să
mai faceți un drum… Să re-
scriem și un „22 Decem-
brie”, nu?!  Altă zi în care noi
vom sta cu mâinile ridicate
în fața lor și vom demonstra
pașnic. Iar ei vor da din nou
cu gaze și ne vom „mitralia”
cu tunurile de apă… Avem
însă o misiune și va trebui
să fim prezenți. Pentru că
trebuie să lăsăm o altfel de
țară copiilor noștri. Dacă
vrem ca ei să mai aibă o
țară… Unii o vom face pen-
tru a doua oară în viața
noastră. Iar de data aceasta
poate nu vom mai repeta
greșelile tinereților nostre
decembriste…

●

Marea Unire!Marea Unire!

Stelian
Gomboș

CCentenarul Marii
Uniri este o sărbătoare a
unităţii de neam și de
credinţă, întărită prin jertfă și
biruinţă. În urmă cu un secol
s-a înfăptuit România Mare,
cu preţul unor mari sacrificii,
prin unirea Basarabiei cu
Regatul României, hotărâtă
de Sfatul Ţării de la Chișinău
la 27 martie/9 aprilie 1918, a
Bucovinei, decisă de Con-
gresul General al Bucovinei
la 15/28 noiembrie 1918, și a
Transilvaniei, hotărâtă de
Marea Adunare Naţională
din 18 noiembrie/1 decem-
brie 1918, convocată la Alba
Iulia.

Statul întemeiat în
anul 1918, prin unirea
Basarabiei, a Bucovinei și 
a Transilvaniei cu Rega-
tul României, a primit
recunoaștere internaţională
prin tratatele care au consti-
tuit sistemul de la Versailles
(1919-1920).

Deși nedreptăţile is-
toriei au făcut ca unele dintre
teritoriile românești unite în
1918 să fie mai târziu de-
sprinse din trupul ţării (nordul
Bucovinei şi Basarabia, în 26
iunie 1940; Ardealul de Nord,
în 30 august 1940 – Dictatul
de la Viena; Cadrilaterul –
Dobrogea de Sud, în 7 sep-
tembrie 1940), totușifraţii nu
pot fi separaţi de graniţe, iar
sentimentele de dragoste și
frăţietate nu pot fi înăbu șite.

Îi comemorăm în
acest an pe făuritorii Marii
Uniri din 1918, îndeosebi pe
basarabenii Ion Inculeţ, Pan-
telimon Erhan, Pantelimon
Halippa, Ion Buzdugan și
Ioan Pelivan, pebucovinenii
Iancu Flondor, Ion Nistor,
Sextil Pușca riu, Dionisie
Bejan și Doru Popovici, pe
transilvănenii Vasile Gol diș,
Ștefan Cicio-Pop, Alexandru
Vaida-Voievod, Iuliu Maniu,
Octavian Goga, Ion Flueraș
și Vasile Lucaciu.

Totodată, evidenţiem
contribuţia multor clerici
români la înfăptuirea Marii
Uniri din 1918, în frunte cu
Episcopul Miron Cristea al
Caransebeșului, viitorul Pa-
triarh al României.

Biserica Ortodoxă
Română a susţinut mai 
întâi Unirea Principatelor
Române (1859), realizarea
Independenței de Stat a
României (1877-1878) şi a

Marii Uniri din anul 1918, 
iar apoi a militat pentru
recunoaș terea drepturilor şi
demnităţii ei pe plan extern,
şi anume: dobândirea Auto-
cefaliei,în anul 1885, şi ridi-
carea la rang de Patriarhie,
în anul 1925.

Un simbol al
înfăptuirii întregirii României,
realizată prin jertfa ostașilor
noștri și prin purtarea de 
grijă a lui Dumnezeu, este
construirea Catedralei
Naţionale.

După încheierea
Războiului de Independenţă
din 1877-1878, poetul Mihai
Eminescu şi scriitorul Ioan
Slavici au fost printre primii
intelectuali români care au
susţinut ideea construirii unei
catedrale naţionale, un edifi-
ciu bisericesc cu valoare de
simbol naţional, ca semn de
mulţumire adusă lui Dum-
nezeu 14.

Apoi, după Marea
Unire din 1918, Patriarhul
Miron Cristea a susţinut și a
promovat importanţa con-
struirii Catedralei Mântuirii
Neamului. Încă din anul
1920, la o şedinţă solemnă a
Sfântului Sinod, denumirea
de Catedrală a Mântuirii
Neamului a fost adoptată cu
entuziasm. Ea face referire
la izbăvirea sau eliberarea
poporului român de orice
dominaţie străină și la re-
alizarea unităţii într-un singur
Stat national 15.

Așadar, Catedrala
Mântuirii Neamului sau Cat-
edrala Naţională, cu hramul
principal Înălțarea Domnului
și Ziua Eroilor, unește sim-
bolic iubirea faţă de Dum-
nezeu a unui popor creştin,
jertfelnic şi darnic, cu
recunoștinţa pe care o
datorăm permanent Eroilor
Nea mului.

De aceea, comemo-
rarea făuritorilor Marii Uniri și
a contribuţiei istorice majore
a acestora la realizarea ide-
alului naţional de unitate
constituie o ofrandă de
recunoștinţă, dar și prilej
pentru generaţia actuală de
a cunoaște mai bine virtuţile
lor, de a le preţui și a le pune
în valoare, fiind chipuri de
lumină și întărire spirituală
pentru viaţa și lucrarea Bi-
sericii în contextul actual.

●
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De ce nu pot să fiu şi eu antisemit?De ce nu pot să fiu şi eu antisemit?

Ion
Coja

ÎÎn excelenta sa
carte O viaţă trăită, dl Paul
Niculescu Mizil face mai
multe referinţe la legionari.
Nu toate corecte sau ex-
acte. Citez de la pag.375:
„Am cunoscut perioada
legionară. Am văzut cu pro-
prii (sic!) ochi trupuri car-
bonizate ale ostaşilor
români. Conştiinţa mea este
şi astăzi torturată de imag-
inea unui tînăr legionar,
ţintuit la stâlpul infamiei,
scuipat şi stigmatizat de ca-
marazii săi, pentru că a
îndrăznit să aibă alte idei.
M-am dus să-l văd, încer-
când a-l îmbărbăta,
deoarece, în ciuda opiniilor
noastre politice opuse, mi-
era prieten şi-l stimam.”

Fac prima obiecţie,
la povestea cu „trupurile
carbonizate ale ostaşilor
români”. În realitate a fost
un accident tehnic, a luat
foc motorul unui vehicul mil-
itar în zilele aşa zisei rebeli-
uni legionare. Legionarii au
avut un singur amestec: au
sărit să stingă focul, dar nu
au reuşit să-i salveze pe toţi
militarii din vehiculul cuprins
de flăcări. Propaganda
antilegionară nu a pierdut
ocazia să pună pe seama
criminalilor de legionari
ceea ce nu fusese decât un
accident(apud Simion Gh-
inea). Citez în acest sens şi
altă sursă, mai directă: „În
toate cele trei zile ale
rezistenţei legionare, nici un
soldat român nu a căzut sub
gloanţele legionarilor. Când
trăgeau, foarte rar, trăgeau
în aer, demonstrativ,
lipsindu-i pe organizatorii
loviturii de orice pretext de
represalii; o lipsă însă, pe
care propaganda Generalu-
lui a înlocuit-o, două zile mai
tărziu, cu o fotografie a doi
soldaţi arşi de explozia unui
tanc de benzină, nenorocire
atribuită legionarilor. Fo-
tografia, cum s-a dovedit
foarte repede, era cea a
unui accident ce se întâm-
plase cu cîteva luni mai
înainte.” Citez astfel din Mi-
hail Sturza, România şi
sfârşitul Europei, carte pe
care mi-a împrumutat-o cu
ani în urmă dl Ştefan Andrei,
cu recomandarea că este o
carte extrem de importantă.
Mă gândesc acum, cu re-
gret, că dacă i-o înapoiam
dlui Ştefan Andrei, poate că
dînsul i-ar fi împrumutat-o
dlui Niculescu Mizil şi astfel
l-ar fi ajutat să nu comită in-
exactitatea de mai sus…

A doua obiecţie, de-
spre stâlpul infamiei,
instituţie medievală pe care
legionarii, dintr-un avânt mai

degrabă romantic şi naiv, au
reînviat-o în septembrie
1940. Urmau să fie expuşi
la stâlpul infamiei acei in-
fractori ale căror fapte erau
grave mai ales sub raport
moral, nu neapărat penal.
Incidentul relatat succint de
dl Niculescu eu îl cunosc
destul de bine dintr-o re-
latare mai amplă a însuşi
dlui Niculescu Mizil, făcută
la Vatra Românească, la
una dintre conferinţele de
mare succes ţinute de dom-
nia sa. 

De faţă era şi un le-
gionar – cum se întâmpla de
fiecare dată la Vatră, când
se adunau români de toate
soiurile şi culorile politice,
cam toţi însă oameni
serioşi. Cel în cauză nu a in-
tervenit direct, mi-a spus că
nu a vrut să-i strice seara
dlui Mizil şi mi-a dat unele
detalii după conferinţă: pri-
etenul legionar al dlui Mizil
se numea Dumitru, şi a fost
pus de legionari la stâlpul
infamiei nu pentru ideile
sale, ci pentru o potlogărie.
Era de curând intrat în
Mişcare şi acceptase să
facă un serviciu nepermis
de lege în schimbul unei
sume de bani. 

Prins asupra faptei,
legionarii nu au pregetat,
după modelul cu
Smărăndiţa popii din Am-
intirile lui Creangă, să inau-
gureze stâlpul infamiei din
Bucureşti taman cu un le-
gionar. 

Repet: primul individ
pe care legionarii l-au pus la
stâlpul infamiei nu a fost nici
comunist, nici evreu sau
ţigan, ci a fost un legionar,
Dumitru, prietenul dlui
Niculescu Mizil! Eu aş inter-
preta acest detaliu în
favoarea legionarilor şi îl voi
comenta pe larg mai jos.
(Trec mai departe fără să
comentez secvența cu
scuipatul, imposibilă în
lumea legionară!…)

Pe loc, atunci, la
Vatră, m-am abţinut şi eu să
comentez cele relatate de dl
Mizil aşa cum mi-a venit şi
mi-ar fi plăcut s-o fac. Tot
aşa m-am gândit, că era
seara dlui Mizil, publicul
care asistase la conferinţă
era încântat de prestaţia
conferenţiarului, aşa că eu,
ca gazdă, am povestit ceva
care să-i facă plăcere dlui
Mizil să audă. 

Anume un episod
din perioada când domnia
sa a fost ministrul
Învăţămîntului. O fiică a dlui
Mizil ne era studentă, la
spaniolă, mi se pare. A avut
ghinionul să facă seminarul
de latină cu colega mea
Teodora Popa, o persoană
extrem de exigentă şi de
principială. Cum fiica dom-

nului, mai exact a
tovarăşului ministru, a în-
curcat conjugările cu
declinările – probabil!, dna
Popa a lăsat-o în iarnă
corigentă, pentru la vară. Iar
la sesiunea din vară situaţia
s-a repetat, aşa că
domnişoara Mizil a fost
amânată pentru la toamnă.
Şi abia în sesiunea ultimă,
de reexaminări, a fost
promovată. În tot timpul
ăsta, din iarnă până în
toamnă, toată lumea a
aşteptat să se producă în
vreun fel intervenţia de sus
de tot, de la minister sau
măcar de la rectorat sau de
la vreun comitet municipal
PCR, în favoarea odraslei
ministeriale. Dar nu! Nu s-a
făcut nicio intervenţie, iar
fata a luat examenul numai
atunci când a răspuns
mulţumitor la întrebările ex-
igentei Teodora Popa. Şi
toată facultatea a comentat
cu satisfacţie atât principial-
itatea colegei noastre, cât şi
a onor ministrului Paul
Niculescu Mizil.

Întâmplarea cu le-
gionarul pus la stâlpul in-
famiei de camarazii săi
legionari mie mi-a trezit o
amintire de familie, o relatez
ca sursă directă: într-o bună
zi, pe la începutul anilor ’50,
ne pomenim că se face
seară, noapte, şi taică-meu
nu vine acasă. Află mama
că tata a fost „ridicat” de la
servici, adică arestat. A
doua zi mama se duce la
sediul TAPL, unde taică-
meu era portar, şi află din
gura directorului Cojocaru
că tata a fost descoperit ca
autor al unei delapidări de
50.000 lei, sumă
astronomică la acea dată.
Maică-mii i s-a părut imposi-
bil, în bugetul familiei bătea
vîntul şi nu apăruse nici un
semn de schimbare, la care
tovarăşul Cojocaru nu s-a
sfiit să presupună că banii
delapidaţi puteau fi duşi de
taică-meu şi în altă parte, la
vreo mândră… Ce să mai
zică biată maică-mea?! A
plecat din întreprindere şi
mai necăjită, complet
dezorientată. Ce putea să
facă?! Nu a făcut mulţi paşi
şi s-a auzit strigată uşor din
spate. Era contabilul între-
prinderii, cum s-a prezentat,
ferindu-se să nu fie văzut de
cineva, şi i-a vorbit mamii
cam aşa: „Domnul Coja
este complet nevinovat. Cel
care a delapidat este
tovarăşul director Cojocaru.

Dar pentru că este
membru de partid din ilegal-
itate, nu se poate să fie
acuzat. Şi atunci tovarăşii
de la partid s-au gândit să
pună totul în cârca domnu-
lui Coja, au zis că este fost
chiabur, exploatator. Se

potriveşte…” Atât i-a trebuit
mamei să ştie. S-a dus glonţ
la sediul Securităţii, a reuşit
să se strecoare şi să ajungă
la şeful Securităţii, a dat
buzna în biroul acestuia,
unde l-a găsit în plină
şedinţă operativă, împreună
cu alţi ofiţeri şi – încerc s-o
citez pe mama, le-a vorbit
cam aşa: „Sunt soţia lui
Coja Zaharia pe care ieri l-
aţi arestat pentru delapi-
dare, în locul tovarăşului
director Cojocaru, care 
este adevăratul autor al
delapidării. Dar pe care nu-l
puteţi aresta pentru că este
membru de partid din ilegal-
itate. Dacă până deseară
Coja Zaharia nu este acasă,
la noapte mă sui în tren şi
mă duc direct la tovarăşul
Gheorghiu Dej să-l întreb
dacă dînsul a dat ordin să
vă purtaţi aşa cu oamenii
nevinovaţi!”

Spre seară tata intra
agale în curte, nedumerit de
ce se întâmplase cu el, dar
având o oarecare bănuială.
Aşa că atunci când a dat
ochii cu mama, a privit-o
scrutător: „Ce-ai făcut, neb-
uno?”

Şi aşa am ratat
ocazia de a fi feciorul unui
deţinut, politic sau de drept
comun. În schimb m-am
ales cu această întâmplare,
pe care o pot povesti acum,
atât de semnificativă pentru
modelul de comportament
comunist. Şi în netă deose-
bire de cel legionar, de
povestea cu legionarul pus
la stâlpul infamiei de cama-
razii săi, care juraseră ca ei,
legionarii, mai înainte de toţi
ceilalţi români, să fie exem-
plar de corecţi. Şi au fost!

Dar cel mai apăsat
trebuie subliniat faptul că le-
gionarii nu au pus pe nimeni
la stâlpul infamiei pentru
„îndrăzneala de a avea alte
idei”. Când la Jilava, în
noiembrie 1940, un grup de
tineri legionari, acționând de
capul lor, au produs cunos-
cutul măcel, ei au făcut-o cu
sentimentul şi pretenţia că
îndeplinesc astfel un act de
justiţie, căci toţi cei vizaţi de
glonţul ucigaş erau din an-
turajul regelui şi
participaseră în chip re-
sponsabil şi vinovat la
asasinarea a peste 300 de
tineri a căror singură vină
era că aveau alte idei. 

Nu săvârşiseră nici
o încălcare a legii, dar
aveau anumite idei despre
cum poate fi salvată Româ-
nia din mlaştina corupţiei şi
a politicianismului criminal.
În celulele alăturate se aflau
arestaţi zeci de comunişti,
cu ale căror idei legionarii
se aflau în contradicţia cea
mai radicală. Se miră unii şi
azi – cazul lui Andrei Pleşu,

de ce legionarii, la Jilava, nu
i-au împuşcat şi pe
comunişti, doar le erau ad-
versari şi se aflau la
discreţia lor. Da, comuniştii
erau adversari ideologici ai
legionarilor, dar legionarii le
recunoşteau dreptul de a
avea alte idei, în vreme ce
demnitarii ucişi atunci la
Jilava fuseseră arestaţi nu
pentru delictul de opinie,
pentru ideile lor, ci pentru
crime oribile, pentru 
un veritabil genocid 
săvârşit asupra tineretului
naţionalist. „Îndrăzneala de
a avea alte idei”, stimate
domnule Paul Niculescu
Mizil, ştiţi bine că nimeni nu
a pedepsit-o în România
aşa de aspru şi de inuman
cum a pedepsit-o partidul
din care am făcut amândoi
parte până în decembrie
1989… Cu menţiunea că
atunci când Romul
Munteanu, în 1969, m-a în-
scris în PCR, acesta înce-
puse deja să-i tolereze pe
cei care aveau „alte idei”.
Depun mărturie în acest
sens, sunt Stan păţitul….

Un detaliu, nu foarte
important, despre acel con-
tabil de la TAPL Constanţa
care i-a vândut maică-mii
„pontul” cu nevinovăţia
tatălui meu: i-am uitat nu-
mele, ţin minte doar că era
un nume evreiesc. Iar
maică-mea ne-a şi precizat
că evreu era! Şi uneori
adăuga: Că dacă ar fi fost
român… Ceea ce mie nu-mi
plăcea să aud. 

Oricum, rău îmi pare
azi că i-am uitat numele
acelui brav ovrei. L-aş fi tre-
cut pe lista mea, lista cu
evreii din a căror pricină sau
datorită cărora, mai bine zis,
nu pot să fiu şi eu antisemit,

ca tot omul!

●



4 Tichia de politician

Noi de ce nu pictăm fresce istorice monumentale?Noi de ce nu pictăm fresce istorice monumentale?

George V.
Grigore

AAstăzi copii noștri
pictează trotuare, dar când
cresc nu mai pictează nimic.
În școală fac ceva istorie,
dar după ce cresc uită de
unde au venit și care le sunt
strămoșii. Avem un
adevărat Athos românesc în
Moldova. Aici s-au ridicat
mănăstiri valoroase atunci
când Imperiul Otoman
amenința cu ocuparea
Sfântului Munte Athos, cel
susținut spiritual și financiar
de către Țările Române, ca
păstrător al adevăratei
credințe și loc de rugăciune
și închinăciune pentru în-
treaga lume a păcătoșilor.
Mănăstirile noastre pictate
la exterior au fost și sunt
unice în lume. O asemenea
„reclamă” colorată vizibilă
de la mare depărtare nu ex-
ista în epocă. Pe atunci pic-
tam și încă mult… Dacă nu
am ridicat catedrale cu care
să sfidăm înălțimile cerești,
cel puțin am pus puțin „al-
bastru de Voroneț” pe
verdele crud al pădurilor.
Dar, ca un popor cu frică de
Dumnezeu ce suntem, nu
prea ne-am grăbit să
ridicăm alte monumente
înaintașilor și deasemenea,
nici picturi. Parcă dintr-o
teamă neînțeleasă nu am
dat curs dorinței firești de a
ne exprima artistic senti-
mentele. Nu avem statui ale
dacilor în București. Timid
apar ceva noutăți, dar nu
vernisate cu fast, ci trecute
la „celelalte”, sau bifate la
„trebuiau și astea făcute”,
dar… În incinta aeroporului
Otopeni a apărut statuia
unui dac, iar o altă statuie
„dacică” urmează să fie
amplasată în Parcul Izvor
din București. Nici cu imag-
inea domnitorilor și regilor
noștri nu ne-am prea grăbit
să le fixăm în materialul ne-
muritor al monumentelor. Și
în afară de aceasta, de ex-
emplu, în Bulgaria, țarii lor
sunt reprezentanți monu-
mental, ca eroii, cu chip
uman, real. La Veliko
Târnovo complexul statuar
al Fraților Valahi Asan este
impresionant și ca mărime
și ca expresivitate. La fel
pictura din basilica din
cetatea de aici. Vin
absolvenții de liceu și fac
poze cu statuile înaintașilor,
mândrii de trecutul lor. Eram
la Șumen de Rusalii anul
acesta și elevii bulgari,
îmbrăcați de gală, făceau
poze cu statuile. Dar statu-
ile lor uriașe sunt „umane”,
sau au chipuri de eroi
adevărați, sau de supraoa-
meni (vedeți monumentul
de la Șumen, unde țarii bul-
gari parcă sunt eroi din seria

de filme „Transformers”).
Elevii erau veseli și energici,
dar căutau apropierea tre-
cutului. În cetatea antică-
medievală din Șumen era
un întreg alai de nuntă, care
făcea fotografii. Bulgarii au
mari monumente care se
văd din depărtare, chiar im-
presionante. Nouă parcă ne
este rușine cu trecutul nos-
tru, sau credem că dacă
vom pune în pagină trecu-
tul, acesta ne va copleși cu
dimensiunea și valoarea lui
reală, ca umili „pigmei” con-
temporani ce suntem.

Și la Chișinău, în
Republica Moldova, în-
cepând din 27 august 2017,
când este sărbătorită „Ziua
Independenței”, o pictură
murală de 120 de metri
pătrați a început să bucure
ochii trecătorilor. Pictura, ce-
l înfățișează pe regele dac

Decebal și care poartă nu-
mele de „Peretele Gloriei”, a
fost făcută pe parcursul a
două săptămâni și ocupă
peretele unui bloc industrial
de pe bulevardul Decebal,
din sectorul Botanica 
al Capitalei Republicii
Moldova. Radu Dumbravă,
tânărul artist care a realizat
pictura, ajutat și de alți
colegi, spune că ideea
acestei lucrări i-a venit cu
doi ani și jumătate în urmă,
pe când încă era masterand
la Academia de Muzică,
Teatru și Arte Plastice. „Am
dorit să fac o asociere cu
acest bulevard, iar ca lu-
crarea să aibă o valoare
artistică, trebuie de folosit
motive foarte interesante.
Pentru mine Decebal este o
personalitate istorică foarte
importantă. Consider că
avem un material istoric
care trebuie valorificat”, a
declarat Radu Dumbravă.

În Plovdiv, al doilea
oraș al Bulgariei ca mărime,
cel care candidează la rolul
de Capitală Culturală a Eu-
ropei în anul 2019, am întâl-
nim nenumărate picturi
murale exterioare gigant în
zona Orașului Vechi, din
care unele au tematică
istorică. La fel în Veliko
Târnovo, privirea este
atrasă de pereți uriași pe
care apar caii Fraților
Assan, leii din stema lor,
sau alte simboluri
asemănătoare. Este o
plăcere să le admiri și să
mai „întorci” o pagină de is-
torie. La noi, multe din  sta-
tuile care apar în peisaj sunt
„tăiate” în felii, au gâtul
supraînălțat, sunt
„paramodernizate”, sunt
schematizate, purtătoare de
„mesaj”, dar nu prea mai
seamănă cu realitatea. Un

elev aflat în fața uneia astfel
de statui sau monument nu
mai înțelege nimic și nu mai
învață nimic.

La noi, în anul 2013,
fațada unui bloc din
Cartierul Militari a fost
pictată de artiști polonezi de
la Școala de Pictură Murală
din Gdańsk. Pictura murală
a putut fi admirată începând
cu 15 iunie pe bulevardul
Iuliu Maniu, la numărul 128-
134, pe un perete al blocului
numărul 22. Aceasta a fost
realizată prin sprijinul
Primăriei Sectorului 6 și prin
Centrul Cultural European
al Sectorului 6. De aseme-
nea, și în cartierului Botan-
ica din Chișinău (Republica
Moldova) au fost realizate
două picturi murale noi,
semnate de artiștii Rafał
Roskowiński (fondator al
Școlii de Pictură Murală din
Gdańsk) și Wojciech
Woźniak. Scopul proiectului,

inițiat de Institutul Polonez
din București, este revi-
talizarea culturală a
cartierelor respective. Pic-
tura de pe blocul din sec-
torul 6 al Bucureștiului face
referire la aniversarea a 20
de ani de la semnarea
Tratatului cu privire la
relațiile prietenești și de co-
operarea dintre Republica
Polonă și România și la is-
toria relațiilor polono-
române. Culorile folosite fac
referire la cele de pe
steagurile naționale ale am-
belor state. Pe fațada blocu-
lui din Militari se vede cum
un vaporaș din hârtie
navighează pe un oceanul
tricolor, lăsând o urmă alb-
roșie – simbol al refugiului
oferit polonezilor de către
români în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial. În
anul următor – 2014 –

artiștii polonezi au revenit cu
o nouă lucrare, amplasată
de acestă dată în cartierul
Drumul Taberei din
București. Lucrarea lor a
putut să fie admirată din 13
septembrie 2014, pe
peretele blocului C18A, de
pe str.Valea Ialomiței nr. 1A.
Aceasta are ca temă aniver-
sarea a 25 de ani de la
căderea comunismului în
Europa Centrală. Pictura a
fost realizată de artiști ai
Școlii de Pictură Murală 
din Gdańsk, respectiv pic-
torii: Rafał Roskowiński,
prof. Jacek Zdybel, Mag-
dalena Pela, Katarzyna
Marcinkowska și Wojciech
Woźniak. Intitulată „Macar-
ale”, pictura a fost dezvelită
în prezența Ambasadorului
Republicii Polone, dl. Marek
Szczygieł, reprezentanți ai
Institutului Polonez,
Primăriei Sectorului 6 și ai
Centrului Cultural European

Sector 6. Artiștii au pictat
siluetele unor macarale pe
un fundal în culorile
steagurilor naționale ale
Poloniei și României.
Macaralele din șantierul
naval sunt un element car-
acteristic peisajului din
Gdańsk, orașul în care s-a
născut mișcarea Solidari-
tatea, dar, înainte de toate,
simbolizează munca și
muncitorii care, chiar acolo,
în Șantierul Naval din
Gdańsk, s-au opus regimu-
lui comunist în anul 1980. Ei
au deschis drumul spre lib-
ertate în Polonia, iar protes-
tul și solidaritatea lor au dus
la colapsul sistemului au-
toritar și începutul
schimbărilor democratice
din Polonia, pe care au
urmat-o și celelalte țări din
zonă. Tocmai la aceste
evenimente și la căderea
regimului ceaușist din
România se referă și
inscripția „1980 – A ÎN-
CEPUT LA GDAŃSK, 1989
– S-A ÎNCHEIAT LA
BUCUREȘTI”. Dar a trebuit
să vină pictorii din Polonia…

Cea mai mare și
frumoasă pictură pe blocuri
din lume a apărut la Berlin
(Germania). Aceasta se
întinde pe 20.000 de metri
pătrați, iar pe fațadele
blocurilor au fost pictate
scene din natură: copaci,
flori, păsări și animale
sălbatice. Opera de artă a
fost creată de compania
„Cité Création”, din Franța,
în cartierul Wohngenossen-
schaft Soldaritaet Coop din
Berlin, iar pictarea ei a durat
câteva luni de zile. Totul a
fost inspirat de o grădină
zoologică din apropiere, iar
inițiatorii acestui proiect
speră ca pictura lor să intre
în Cartea Recordurilor drept
cea mai mare pictură
murală din lume.

Ce frumos ar fi ca
măcar o parte dintre
blocurile reabilitate din
București, să fie decorate
astfel, cu fresce istorice!
Privesc spre Sala Ateneului
Român cu celebra sa frescă
interioară și spre mănăstirile
moldave cu ale lor culori
rupte din curcubeu și mă
gândesc… Pe atunci pictam
și ne iubeam trecutul, iar
acum nici viitorul nu mai
este cum a fost! Noi de ce
nu pictăm fresce istorice
monumentale? Avem teamă
de strămoși sau de culori?

●



Ghimpele Națiunii

„Adolf”, fräulein și averea…„Adolf”, fräulein și averea…

Cezar Adonis
Mihalache

CCică încă de anul
trecut au venit patru
hăndrălăi să-i ia lui mustața!
Dar se pare că el era cel
nehotărât dacă să dispară
ori nu! Dacă merita să se
facă nevăzut după ceilalți
golani, fugiți ori „rătăciți”, ai
PSD-ului! Să lase în urmă
tot ce avea mai bun! Și nu
atât averea, case, bani și
mașini, căci ălea sunt nimi-
curi, ci preșurile îmbâcsite
de megalomanie, pe care
le-au „suluit” în capul lui cli-
cile, epigonii, ariviștii, cu toții
având norme de edicturi de
mulțumire la picioarele lui.

Bani găsea și pe in-
sula retragerii sale! Dar ar fi
trebuit să trăiască tot restul
vieții într-un mare anonimat.
Or, a stat el atât „în spate”, a
îndurat și s-a lăsat călcat în
picioare, a răbdat până a
fost racolat pentru a ajunge
„cineva”, pentru a dispărea
acum pe „valuri” pe unde s-
a scobit harta pârnăiașilor
din grupul politic organizat
al (răs)fugiților din PSD?!…
Chiar așa?…

A luptat epic, nu
pentru bani, că pe ăia îi
avea deja la dospit, înmulțiți
și tezaurizați, ci pentru renu-
mele lui! A muncit pentru
preamăririle venite dinspre
grupul politic organizat, pen-
tru a se îmbăta cu dăruirile

înspumate din saliva gurilor
libidinoase ale slugoilor,
pentru cuvintele de laudă
ale feluriților lipicioși de frun-
tea-i bombată, a
ștergătorilor de bonteuri

pentru țăranii urcați pe
divan, pentru a renunța la
tot?!

Or, cum să se lase
„asasinat”? Politic dar și pe
persoană fizică… Poate
doar să fii fost martirizat pe
eșichierul partidului! Să
rămână social-democrații cu
mustața de pe chipul de lut.
Sau poate nu era încă
pregătit să iasă din scenă…
Măcar câteva pahare în
plus de laude! Măcar câteva
troace cu lături politice
revărsate pe la gurile haz-
nalelor TV! Sau poate nu o

avea încă alături pe fräulein
aia a lui. Poate nu o con-
vinsese că el este… „ale-
sul”! Și numai el o va
„elibera” din sărăcie (Fugi
fato, fugi, că asta e nebun și

te ia cu el în piramida mega-
lomaniei!).

Și au venit patru 
să-l „aranjeze”. Și se prea
poate chiar să fi venit… Mai
ales că s-au ivit la ceva timp
după ce a fost el la zidul
plângerii, unde i s-a stabilit
„plapuma” („Atât mai tragi
de ea, apoi dispari!”). Iar
scenariul trebuia doar cusut
pe la petice, semnăturile
unor haimanale la un luxos
hotel din București fiind, nu-
i așa?!, dovada tocmirii unui
asasinat pe capul lui Li-
vache (dar cine are nevoie

de tărtăcuța aia a lui?!). Iar
ăia au venit… dar nu l-au
nimerit. Că de găsit, se jură
Livache, l-au găsit. I-a văzut
el cum îl… vedeau! Cică se
uitau fix la el (dar asta face

o țară întreagă, măi Li-
vache!)

Sigur, nimic din
imbecilitățile perorate acum
de „adolf” nu sunt gratuite.
Și nici nu face pe nebunul
(nu că ar avea cumva
nevoie!). Dar știe că mai are
o singură ieșire: cea din
politică. Unde va intra apoi,
aparent, depinde doar de el.
Fie va merge la „măzeriada”
borfașilor politici ai PSD, și
dispare, fie va sta cu pieptul
(vărgat) înainte și spatele (la
fel de dungat!) la perete!

Ar mai fi însă o

ieșire… Pe care consultanții
evrei nu au luat-o în calcul.
Că nu se gândeau că
țăranul se aruncă de pe
divan, nu pentru o muiere, ci
pentru criza lui de personal-
itate. Nu și-au închipuit că
Livache ar distruge toate
protocoalele în șase colțuri
visând la el ca la un mit! Mai
ales că există și dovezi de-
spre oamenii răi (șoroșisti și
totuși nu!), care au fost
tocmiți să-l taie: declarațiile
lui de la latrina TV!

Acum înțelegem cu
adevărat și fețele transfigu-
rate ale unor social-
democrați. Au priceput cât
de nebun (și nu din ăla de
șah) e de fapt nebunul! Iar
mâine-poimâine, Livache o
să spună că d’ aia a gazat și
piața: că veniseră racheții
diasporeni să-l asasineze!

Oricum, s-ar putea
să asistăm la o schimbare
de plan… Că nu ‘geaba i-au
bătut jandarmii pe evreii ăia
din taxi. Și să nu înceapă
acum să-i alerge pe ăștia!
Nu că ne-ar părea rău, dar
ne bagă „adolf” într-un scan-
dal imens, doar să-i „ardă”
pe ăia și să-și acopere el
plecarea (de la sau dintre
noi, asta rămâne de
văzut!)...

●

România - Rusia - OMV PETROM - GAZPROM (o scrisoare deschisă!)România - Rusia - OMV PETROM - GAZPROM (o scrisoare deschisă!)

Gabriel Antoniu 
Lavrincic

LLa încheierea man-
datelor sale de cancelar fe-
deral, Gerhard Schröder a
devenit angajatul Gazprom.
La ultimul summit NATO,
Trump a criticat dependența
energetică a Germaniei față
de Rusia. Germania primește
între 60 și 70 la sută energie
din Rusia prin conducta Nord
Stream 2, o afacere de 11
miliarde de dolari pusă la cale
de fostul cancelar german
„cumpărat” de Gazprom
(Gerhard Schroeder).
Președintele american a
denunțat faptul că Germania
este controlată astfel de
Rusia, și că Merkel nu mișcă
niciun deget să investească
în NATO, preferând să im-
porte securitate de la ameri-
cani pe banii americanilor. Pe
lângă asta, OMV-ul are în
spate mulți bani rusești.

Câmpul petrolier de
la Suplacu de Barcău (jud.
Bihor) concensionat pe 99
ani de către OMV trebuia să
între încă din 2010 în ex-
ploatarea Gazprom, din
cauza tensiunilor politice s-a
tergiversat semnarea con-
tractului, însă rușii sunt
interesați în continuare să

preia în administrație/ ex-
ploatare sub tutela OMV
câmpul petrolier de la Su-
placu de Barcău. OMV
confirmă că, mai devreme...
decât mai târziu, Gazprom
trebuie să înceapă
operațiunile de exploatare a
zăcămintelor petroliere de la
Suplacu de Barcău pe motiv
că rușii dețin tehnologie și
logistică, mult mai avansate,
pentru forare și extracție de la
mari adâncimi.

În 2004, România a
cedat 51 la sută din cea mai
valoroasă companie a statu-
lui către grupul austriac OMV.
Austriecii au plătit pe pa-
chetul majoritar de acțiuni
668 milioane euro. Și atunci,
și azi, valoarea Petrom
depășește 15 miliarde euro.
În contul celor 600 milioane
euro, OMV a preluat 306
zăcăminte petrolifere, 1.450
puțuri active de gaze, 13.856
puțuri active de țiței, 690 de
benzinării în toată țară,
15.000 km de conducte de
transport țiței și gaze, 145 de
depozite petroliere (și o con-
cesiune pe 99 de ani a câm-
pului petrolier de la Suplacu
de Barcău). În 2005, în primul
an de la privatizare, OMV
Petrom a raportat 700 mil-
ioane euro profit. Cu alte cu-
vinte, încă din primul an

austriecii și-au scos banii. În
zece ani, profitul declarat de
către OMV a fost de șapte
miliarde euro, de 11 ori mai
mult decât a plătit pe pa-
chetul de 51 la sută. În reali-
tate, profitul OMV Petrom, în
perioada 2004 – 2017, a fost
de peste 15 miliarde euro,
doar că jumătate a fost exter-
nalizat înainte de a fi declarat
și impozitat în România.

Cancelarul Austriei,
Sebastian Kurz cere că ţara
să să sprijine proiectul Nord
Stream 2, conducta
submarină care ar urmă să
transporte gaze naturale între
Rusia şi Germania. Întâlnirea
dintre Vladimir Puțîn și An-
gela Merkel aprofundează
relațiile reciproc avantajoase
dintre Germania (Austria) și
Rusia. Totul este simplu și
natural: dacă noi românii
dorim o relansare economică
românească de succes tre-
buie neapărat să ținem cont
și de PIAȚA RUSĂ.

Reluarea și dez-
voltarea exporturilor
românești către Rusia pot
genera o adevărată și reală
expansiune economică
românească pe plan extern
care ar duce la dezvoltarea
producției interne, creștere
economică reală și la crearea
de noi locuri de muncă stabile

pt români. Cunosc foarte bine
Rusia și sunt zilnic în contact
cu piață rusă, respectiv ex-
URSS, fac afaceri cu rușii de
26 de ani, deci vorbesc din
PRACTICĂ și nu teorii scrise
pe garduri de așa zișii
analiști... În același timp
putem fi prieteni cu ameri-
canii și să facem afaceri cu
rușii pentru care produsele
„Made în România” (încă)
reprezintă o carte de vizită
serioasă care garantează cal-
itatea. În pofida politicii
gălăgioase și așa ziselor
sancțiuni toate țările UE și
SUA fac afacerii profitabile cu
rușii. Ca să iasă din impas,
România are nevoie de ex-
porturi ca de oxigen!

Sunt un bun
cunoscător al realităților eco-
nomice, sociale și politice din
Rusia, Ucraina, Kazahstan,
Turkmenistan Uzbekistan,
Azerbaidjan, Armenia, Geor-
gia, Belarus, respectiv tot
spațiul ex-sovietic, unde dețin
un portofoliu larg de relații și
un capital enorm de simpatie,
pe care le cultiv în interesul
economic și național al
României. Nu întâmplător
rușii mă numesc „românul cu
suflet rusesc". Datorită
relațiilor pe care le dețin și le
cultiv cu intensitate pot să or-
ganizez/ să obțin întâlniri

aproape la orice nivel, atât în
Federația Rusă cât și în re-
publicile ex-URSS.

Piața rusă este o
alternativă de aur pentru
România, în Rusia și 
spațiul ex-sovietic sintagma
„mărfuri românești” („mobilă
românească”, „încălțămin-
te românească”, „textile
românești”, „vinuri
românești”, „medicamente
românești”, „produse ali-
mentare/ legume/ fructe
românești”, „mecanică și uti-
laje românești” etc.) este încă
foarte cunoscută și apreciată
la fel de bine ca sintagma
„parfumuri franțuzești” sau
„blugi americani”. Nicăieri pe
față pământului 
PRODUSELE/ MĂRFURILE
ROMÂNEȘTI nu sunt atât de
apreciate, dorite și asociate
întodeauna cu calitatea, așa
cum sunt în Rusia și în fos-
tele republici sovietice! Aici
este loc pentru toți
producătorii din România.

În calitate de
cetățean român și director
comercial care aduce zilnic
bani grei în România, prin ex-
porturi, am o întrebare către
Președintele României: Sti-
mate domnule președinte
Klaus Iohannis, dvs. cu ce va
ocupați?

●


