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„Îi trebuie neamului acestuia o
generaţie care să se jertfească, o
generaţie de viteji şi de patrioţi

până la nebunie.”

- Al. Vlahuță

Informație, opinie și atitudine publicistică

Actorii și necrofagii lichidării industriale…Actorii și necrofagii lichidării industriale…

Cezar Adonis
Mihalache

MMăcar nu se închide
reparând primul transformator
fabricat acum patru decenii!…
Și nu pentru că ar fi fost de un
cinism extrem!… Nu asta
contează pentru cei ce au
săvârșit lichidarea fabricii din
Bănie. Dimpotrivă! Ei ar fi dat
orice formă mesajului lipsei
noastre de împotrivire în fața
jocurilor economice ale veneti-
cilor, trădătorilor și cozilor de
topor… Doar că nu au găsit
acel prim transformator fabricat
la Craiova pentru a-l aduce, nu
pentru a-l expune pe soclul
monumentalității a patru
decenii de existență, ci pentru
a-l dezmembra!… Pentru că
românii trebuie să-și ia adio de
la trecutul lor, nu doar privindu-
l în ochi cum se stinge, ci
punând și umărul la sigilarea
lui într-un sipet-ferpar.

De aceea, Electropu-
tere Craiova se va închide de-
finitiv după o ultimă reparație la
unul din transformatoarele „de
început”. Unul fabricat acum 30
de ani… Sigur, mesajul s-ar
putea să nu mai fie atât de
acid… Asta pentru cine mai
ține la nostalgia începutului de
drum, al acelor fabricate cu
profil de unicat… Pentru că
Electroputere a existat, a făcut
parte, dintr-un timp în care in-
dustria nu era un reper de
serie… Iar fiecare produs avea
propriul suflet dat de unici-
tate…

Mesajul violent al
neputinței ar fi fost însă pe
deplin conturat dacă detrac-
torii, venetici, trădătorii ar fi
reușit să închidă cercul sim-
bolic prin lichidarea fabricii
printr-o ultima reparație la
primul transformator produs și,
mai ales, prin „sigilarea”
definitvă a uzinei de Ziua
Națională a României. „Aranja-
mentul” nu le-a ieșit, poate și
pentru că nu au știut de unde
să ia acel prim transformator
produs la Craiova, dar au
reușit totuși să pună semnul
jugului asupra propriului nostru
discernământ, al lipsei de
acțiune, de reacție, ori de vo-
ciferare măcar, prin „acordul”
închiderii definitive a fabricii
chiar de „1 Decembrie”. În
acest fel, an de an următor, de
Ziua Națională, românii își vor
aminti de nepăsarea din vre-
murile în care le era distrusă
țara…

„IMGB”, „Aro”,
„Roman”… Un început de listă
care își așterne acum finalul…
Printr-un șapou de ultim, nu
capitol, nici măcar paragraf, 
ci rând… „Electroputere
Craiova”… Căci doar câteva
cuvinte, nici un rând întreg, ne
mai despart de momentul zero

al consemnării lichidării totale
a industriei trecutului. Câteva
rânduri cu doar câteva nume
rămase care ar putea fi scrise
chiar până la următorul „1 De-
cembrie”… În așa fel încât Ziua
Națională să nu devină doar
ziua în care ne-am „eliberat” de
Electroputere Craiova, ci data
de cronică de la care am
rămas fără nimic folositor din
reușitele tehnologice al unui
trecut atât de înfierat…

Ce ne rămâne după
„Electroputere”?… Vom învăța
ceva?… Ne va mai folosi la
ceva?… Poate vom renaște
cândva din ruine… Doar că va
fi tot mai greu căci nici locul ru-
inelor nu ne va mai aparține, și
acolo fiind o miză. Pentru că nu
s-a urmărit doar înlăturarea
fabricii de pe piață, ci și
punerea ghearei pe terenuri,
marile „tunuri” din devalizări
având salvele lor de
„colectare”… Bani din elim-
inarea de pe piață a unui nume
de prestigiu, bani din șpăgi,
comisioane „confidențiale”,
bani din valorificarea tenologiei
utilizabile în alte părți, bani din
dezmembrarea și vânzarea la
fier vechi a utilajelor, dar și bani
din specularea interesului imo-
biliar al terenurilor de sub plat-
formele industriale. Bani din
orice… Pentru că în economie,
lucrurile sunt simple. Au tiparul
lor, au logica lor de
supraviețuire, au chiar și „reg-
ulile” lor de război… Și nimic
nu este lăsat la întâmplare…

În economia reală, mai
importantă decât fabrica este
piața. Locul unde se pot vinde
produsele, fără de care uzina
nu ar avea nici un rost. Iar mai
importantă decât fabrica este
marca. Brandul. Piața am pier-
dut-o deja, prin privatizările
care au urmărit slăbirea
prezenței noastre, chiar și pe
acele segmente „nișă”, unde
eram singurul jucător, apoi
scoaterea de pe piață. Astăzi
pierdem și fabrica. Pentru că
închiderea ei definitivă
înseamnă și servirea scopului
final al firmei saudite care a
„preluat-o”: vânzarea terenului.
Acesta era marele „tun”, și era
previzibil din momentul în care
o uzină tehnologică a fost
privatizată de o firmă de…
construcții. Terenurile. Iar
saudiții au trebuit doar să
aștepte presiunea imobiliară a
unui oraș în dezvoltare. Pentru
că, dacă fabrica din Craiova ar
fi fost undeva la 40-50 de kilo-
metri de oraș, probabil ar mai fi
supraviețuit încă niște ani; fie și
în staza de a nu știi ce va fi
mâine. Dar orașul s-a extins,
iar caracatița imobiliară are
nevoie de pământ pentru a se
hrăni… Toate acele terenuri
deja parcelate imobiliar… Și
poate că acesta era mersul
firesc al lucrurilor. Colosul să
se retragă din fața nevoilor

locative ale oamenilor. Nu aici
ar fi fost tragedia. Dacă din
vânzarea terenurilor 
se obțineau banii 
necesarii retehnologizării și
recuperării piețelor pierdute,
fabrica s-ar fi putut muta în ori-
care alt loc. Doar că noi nu am
pierdut doar piața și fabrica…
Practic o platformă
industrială… Ci riscăm să pier-
dem și „cenușa” din care am
putea renaște peste ani. Bran-
dul. Aparent, o parte din sufle-
tul fabricii, producția de
locomotive a fost salvată, prin
lansarea în producție a
primelor locomotive private.
Doar că, în condițiile în care nu
știm exact unde sunt drepturile
asupra mărcii, s-ar putea să
avem mari surprize (și pro-
cese), așa cum am mai trăit în
istoria postdecembristă, de
data aceasta pe numele de
marcă „Electroputere”….

Or, măcar atât să fi
făcut și Statul, care a privit de
sus aceste devalizări. Să 
fi siguranțat brandurile
românești. Sigur, ar fi trebuit să
recupereze, să răscumpere
fabrica, să-i alunge pe „investi-
tori” pentru nerespectarea
clauzelor contractelor de priva-
tizare, nu să asiste la acest
furt. Dar statul nu a fost în stare
să protejeze un singur nume
de marcă. Nu l-a interesat. Sau
poate și de acolo angajații-cio-
clu și-au luat partea de
foloase…

Ce vom face din 2 de-
cembrie? Vom suspina, ne
vom șterge lacrimile de
ipocrizie și ne vom alinia mer-
sului impus „de sus”?… Dacă
da, aceasta este calea cea mai
certă a disoluției… De aceea,
dacă nu vrem să ne numărăm
zilele până la rispirea definitivă,
este timpul să tragem la
răspundere chiar statul. Prin
toate acele instituții care au lu-
crat împotriva intereselor noas-
tre naționale. SIE, la momentul
privatizării fabricii de către
firma saudită, se jura că totul
este curat și nu există nici un
risc. În pofida unor suspiciuni
vizând posibila implicare a
saudiților în finanțarea unor
rețele teroriste. Și chiar dacă
era evident că scopul era
reprezentat, nu de producția de
transformatoare (și locomo-
tive), ci de acapararea
terenurilor, firma saudită fiind
una de construcții. Iar explicații
ar trebui să dea și SRI, și
CSAT, ba chiar și DNA, chiar
dacă astăzi, postfactum, se
implică în anchetarea
privatizării!… Pentru că la ce
ne vor folosi concluziile dacă
dosarul va fi finalizat după ce
pe terenurile fostei platforme
industriale se vor fi construit
cartiere rezidențiale, „mall”-
uri?…

●

Ce urmează?!…Ce urmează?!…

Ionuț
Țene

ÎÎn sfârşit, „ciuma roşie”,
după lupte seculare care au
durat 30 de ani, a fost
eradicată, iar PSD răsturnat de
la putere, făcut vinovat pentru
toate relele societăţii româneşti
(deşi la conducerea ţării au fost
cam toate partidele de la ̀ 89 în-
coace). Sigur, PSD este um
partid muribund, care a pierdut
pe propria mână, neadaptându-
se la noile curente europene,
liberaliste şi progresiste ale
lumii. S-a menţinut destul de
tare ani de zile pe vechile struc-
turi ale fostului PCR şi doar pe
un electorat, care s-a tot subţiat
în ultima vreme emigrând eco-
nomic în Diaspora.

PSD este și un melanj
dintre vechea nomenclatură
coruptă sau imobilă la noii stim-
uli ai societăţii de azi cu un elec-
torat asistat sau conservator.
Treptat, cu ajutorul noii
securităţi corelată la interesele
corporatocraţiei şi al marilor
puteri PSD se va reduce la un
partid simbolic politic, fără im-
pact major pe scena politiă. Din
cauza acestei inadecvări la
globalism şi UE, formaţiunea
PSD lasă impresia unui partid
cu puseuri naţionaliste sau con-
servatoare, în realitate acesta
ca structură socialistă este doar
o frână intrinsecă la noile
provocări ale intereselor „eu-
ropene”, din cauza inabilităţii la
schimbare sau reformă.

Într-un fel, PSD se
aseamănă cu partidul conser-
vator din secolul XIX, care
pierzându-şi baza socială a
făcut loc paşoptiştilor progresişti
din partidul liberal, mult
caricaturizaţi de IL Caragiale,
care s-a bazat pe noua clasă în
expansiune: burghezia. Noile
curente ideologice şi propa-
ganda susţinută de structuri din
noua securitate pusă cu bani şi
privilegii în slujba globalismului
şi Bruxellului (şi Berlinului) s-au
prins repede că nu e suficient
să răstoarne PSD de la putere,
ci şi să desfiinţeze „pesedis-
mul”, adică concepţia despre
politică şi lume a celor trei mil-
ioane de votanţi ai partidului so-
cial-democrat. Interesant este
că cei trei milioane de români
care au votat la referendumul
pentru familie sunt ca cifră cei
care au votat la prezidenţiale.
S-ar putea ca PSD să aibă o
bază şi mai redusă electoral,
mulţi români au mers la vot să îl
sancţioneze pe Iohannis pentru
jignirea cu „fanaticii religioşi” de
anul trecut. Ei sunt consideraţi
o frână în construcţia societăţii
multilateral dezvoltate a liberal-
ismului şi progrsismului pe cele
mai înalte culmi ideologice ale
globalismului nivelator. Nu e
constituţional să ceri

desfiinţarea unei categorii de
votanţi, câteva milioane, dar
dacă aceştia sunt o frână şi
duşmani pentru Utopia – „noua
societate deschisă” – ce mai
contează democraţia şi spusele
lui Churchill.

Mecanismul politic con-
struit pe ură şi contradicţie este
clasic marxist sau chiar leninist
şi se aseamănă cu cel din anii
1944-1947. După ce s-au
înlăturat partidele istorice ca
formaţiuni legale, a început
propaganda pentru distrugerea
oamenilor care au votat aceste
partide, apoi a chiaburilor care
se opuneau colectivizării şi
după, a popilor reacţionari pen-
tru că se opuneau secularizării
şi ateismului. „Omul nou” fără
Dumnezeu trebuia să devină
românul în anii `50 pentru că
aşa dorea Moscova roşie.

Astăzi, societatea se
pare că se construieşte pe val-
ori neo-marxiste, deci tot pe o
contradicţie social-politică şi
culturală. Cei care votează
altcumva decât cum doreşte
„coana Europa” nu mai sunt
trimişi în lagăre sau la Canal, ci
doar…„desfiinţaţi” politic. Soci-
etatea s-a radicalizat la o
comandă forţelor externe? Nu
mai este suficient să răstorni un
partid de la putere, trebuie să-i
„desfiinţezi” şi electoratul, bieţii
oameni care au votat legal şi
constituţional, dar nu au fost de
partea coerectă a istoriei, recte
Bruxelles sau intereselor de
regie ale „Berlinalei”. Este halu-
cinant cum analişti politici ca
CTP devin un fel de noi cyborgi
„brucani” ai anilor 1950, care
cereau lichidarea partidelor is-
torice şi închiderea lui Iuliu
Maniu sau Corneliu Coposu?
Mecanismul şi stăpânul e
acelaşi, diferă doar procedura?
De când UE construieşte statui
lui Karl Marx prin oraşele eu-
ropene, discursul urii devine o
constantă în politica
instituţională a continentului?

Lupta electorală nu se
mai dă afirmativ, ci negativ, con-
tra cuiva sau a ceva! România
a devenit campioană la noul
curs ideologic european. Ura a
devenit motor electoral, iar
CNCD sau Avocatul Poporului
în loc să se sesizeze la
apelurile de „lichidare” a unui
segment electoral care a re-
spectat legea şi procesul elec-
toral, devine complice prin
tăcerea asurzitoare, un instru-
ment al introducerii unui nou tip
de totalitarism? Propaganda de
azi are de-a face mai degrabă
cu marxismul, nu cu democraţia
promovată de părinţii fondatori
ai SUA? 

●
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Înfrângerea mișcării rezerviștilor?…Înfrângerea mișcării rezerviștilor?…

Marin
Neacșu

PPe 25 octombrie
2010, la „Răzoare”, în
apropierea Palatului
Cotroceni s-a desfășurat
primul miting național al
rezerviștilot militari, organi-
zat de Sindicatul Cadrelor
Militare Disponibilizate. Au
participat peste 1.000 de
sindicaliști din județele Olt,
Botoşani, Buzău, Sibiu,
Argeş, Prahova, Vâlcea,
Brăila, Galaţi, Tulcea,
Constanţa şi Dolj
Manifestații auveau
revebdicări clare, prezen-
tate de la tribună  de către
preșdintele Sindicatului
Cadrelor Militare Disponibi-
lizate (S.C.M.D.), col. (r)
Mircea Dogaru: respectarea
Constituției, în ceia ce
privește pe militari, acor-
darea acelorași drepturi
rezerviștilor militari români
ca și celorlați militari din
țările N.A.T.O., respectarea
strictă a statutului cadrelor
militare, să nu fie desființate
casele de pensii ale
M.Ap.N, M.A.I. și S.R.I., să
înceteze campania de deni-
grare a pensionarilor mili-
tari. Manifestația era
îndreptată împotriva celor
care, cu încălcarea tuturor
prevederilor legale, au 
afectat  drepturile și demni-
tatea militarilor rezer-
viști: președintele Traian
Băsescu, premierul Emil
Boc, ministrul apărării
naționale Gabriel Oprea 
și președinta Camerei
Deputaților, Roberta Anas-
tase.

Participanții au
scandat: „Jos Băsescu!”,
„Să se ducă unde vor,
Băsescu, Oprea şi cu gaşca
lor!”, „Piticul şi cu chiorul au
furat poporul!”, „Armata şi
poporul, îl dăm jos pe
Chioru’!, „Jos tiranul!”. Pen-
tru prima dată rezerviștii,
luînd exemplul sindicaliștilor
din MAI, au apostrofat co-
mandantul suprem cu cele-
bra scandare „Ieși afară
javră ordinară!”

Tot de la tribună, col.
(r) Ilie Bâtcă a prezentat,
făcând deliciul asistenței,
parodia „Sergentul”, referi-
toare la meritele și person-
alitatea marelui general
Gabriel Oprea. O delegație,
condusă de generalul
Petrișor Mandu, a depus o
coroană de flori la Monu-
mentul Eroilor Geniști la
„Leu” și a predat la Palatul
Cotroceni un document
cuprinzând revendicările
rezerviștilor militari.

Mitingul a avut un
mare ecou în rândul rezervi-
tilor militari, care au de-
scoperit că există o altă

cale, decât cea aleasă de
generalul Mihai Iliescu,
președintele de tristă am-
intire al A.N.C.M.R.R., cel
cu U.N.P.R.-ul în suflet, prin
care cu demnitate și cu re-
spectarea tuturor legilor în
vigoare, se putea lupta cu
cei care ne-au produs
atâtea necazuri. S.C.M.D.  a
devenit o forță credibilă,
ajungând la un număr de
peste 21.000 de membri. Au
urmat cele două mitinguri
de amploare, cu peste
10.000 de participanți, de la

Academie și din Piața Victo-
riei, la care au participat
numai membri ai sindicatu-
lui și la care s-a solicitatat
rezolvarea doar a prob-
lemelor specifice militarilor.
A urmat trădarea intereselor
sindicaliștilor, declanșată de
colonelul (r) Pricină Valeriu,
prin abandonarea luptei cu
guvernanții și colaborarea
fățișă cu Gabriel Oprea.
Consecințele nu au întârziat
să apară, S.C.M.D.-ul
pierzându-și identitatea și
cea mai mare parte dintre
membri.

25 octombrie 2019

Cu sprijinul Consiliu-
lui Național al Societății
Civile, S.C.M.D. a organizat
un miting preventiv pentru a
atrage atentia guvernanţilor,
indiferent cine vor fi aceștia,
să nu mai îndrăznească să
execute orbește sau cu
exces de zel „sugestiile” ex-
terne, în ceea ce ne privește
pe noi, românii. 

În apelul din 18 oc-
tombrie 2019, pentru mobi-
lizarea membrilor S.C.M.D.
în vederea participării  la
această activitate, se afirmă
că  „S.C.M.D. nu a ieșit
niciodată, în stradă, im-
potriva cuiva! Am ieșit întot-
deauna și ieșim și acum
pentru ceva”. 

Să fi uitat așa re-
pede conducerea S.C.M.D.
istoria recentă a
organizației, inclusiv mitin-
gul din 25 octombrie 2010?

La miting au participat  între
500 și 1.000 de pensionari
militari din Pitești, Brăila,
Sibiu, Constanța, Alexan-
dria și București.

În cuvântările lor
col. (r) Dogaru Mircea  și gl.
bg. Nicolae  Gropan, și-au
arătat nemulțumirea față de
cei care au ales să participe
la acțiunile oficiale și nu s-
au  prezentat în Piața Victo-
riei. Este prima dată când,
la un miting organizat de
S.C.M.D., sunt apostrofați
zecii de mii de militari în

rezervă și în retragere, care
au  depus coronae de flori la
monumentele și cimitirele
de onoare de pe întreg teri-
toriul României. Mai mult,
col. (r) Gligor Viorel, cu un
grobianism ieșit din comun,
afirmă de la tribuna
S.C.M.D.: „celor  care se
duc în cimitir să depună
coroane, le doresc și cred
că sunt în sentimentul
dumneavoastră, să le stea
fasolea în gât!”.  Mobilizator
mesaj, domnule Dogaru,
menit să discrediteze com-
plet sindicatul pe care îl
conduceți.

La miting au fost
doar bannere care nominal-
izau filialele prezente, iar
pancartele puține  nu

aveau nicio relevanță,
neînsuflețind pe nimeni. În
schimb de la tribună a fost
prezentată „Crucea re-
zervistului”. Este o imagine
jenantă, care va însoții per-
manent imaginea S.C.M.D.
Cu  un astfel astfel de sim-
bol efectul demoralizator
asupra celor prezenți, dar și
asupra celor de acasă, a
fost garantat. Se prezintă ca
un mare succes faptul că
delegația S.C.M.D. a fost
primită de secretarul gen-
eral al guvernului, domnul
Toni Greblă și secretarul de
stat la M.Ap.N., domnul
Mihai Dan Chirică, care au
fost de accord cu
revendicările militarilor și au
promis că vor face tot ce
este posibil să inițieze rapid
un proiect de lege care să

rezolve aceste probleme.
Conducerea S.C.M.D. chiar
nu a luat la cunoștință de
mesajele transmise cu
ocazia Zilei Armatei
Române, de premierul
demis  Viorica Dăncilă și
ministrul demis al apărăriri
Gabriel Beniamin Leș, în
care nu se face nici cea mai
mică referire la rezerviștii
militari? Au fost felicitați mil-
itarii activi și veteranii, dar
rezerviștii au fost omiși,
pentru demișii noștri
guvernanți această cate-

gorie de militari neexistând.
Ce așteptări putem avea 
de la aceștia, domnule
Dogaru?

După părerea mea
acest miting a reprezentat o
mare înfrângere pentru
mișcarea rezerviștilor și
efectele se vor simți în pe-
rioada următoare. Pe cei
care nu mă credeți,  vă rog,
să  urmăriți și să faceți
comparație între   imaginile
de la cele două mitingurii:

– În 2010, aveam un
lider credibil, inamicul 
era identificat, pancartele
musteau de umor, 
mesajele vorbitorilor erau
incisive, manifestanții erau
entuziaști.

– În 2019, liderii nu
au credibilitate, inamicul
lipsește cu desăvârșire,
pancartele sunt anoste, sim-
bolul mitingului fiind „Crucea
Rezervistului”. Nimeni nu a
explicat de ce, în anul 2010,
rezerviștii militari, inclusiv
membrii S.C.M.D., aveau
dreptul să depună coroane
de flori la monumentele
eroilor, iar în 2019, nu.

S-ar impune ca 
pe viitor conducătorii
asociațiilor militare  să
gândescă cu luciditate și re-
alism planificarea și
desfășurarea unor acțiuni
de protest  de genul mitin-
gurilor, declanșându-le
după stabilirea cu claritate a
scopului  și obiectivelor de
atins și doar dacă se poate
asigură o prezență
onorabilă. De asemenea ar

fi necesar să se evite  plan-
ificarea acțiunilor de protest
cu ocazia unor sărbători
naționale, când militarii
rezerviști participă alături de
autoritățile centrale și lo-
cale, la activitățile de evo-
care a unor mari
evenimente, personalități
sau la comemorarea eroilor
neamului.

Toți conducătorii
asociaților militare  trebuie
să înțeleagă  necesitatea
continuării eforturilor pentru
asigurarea unității de
acțiune a rezerviștilor, în
cadrul Forumului  Struc-
turilor Asociative din Sis-
temul de Aparare, Ordine
Publica si Securitate
Natională, cu respectarea
fermă a regulamentului de
funcționare și îndepărtarea
celor care prin acțiunile lor
pun în periocol această
structură. Nu trebuie uitată
obligativitatea actualei con-
duceri a acestei structurii de
a menține o legătură
permanentă cu S.C.M.D. 
și alte organizații ale
rezerviștilor care au 
optat pentru  menținerea
independenței acționale. Se
va evita astfel ca la discuțiile
purtate cu reprezentanții
puterii, să se vină cu
revendicări contradictorii,
astfel de situații fiind con-
venabile doar guvernan-
ților. Se impune
îndepărtarea/izolarea de la
conducerea asociațiilor
rezerviștilor militari a
lichelelor și oportuniștilor,
care își urmăresc doar pro-
priile lor interese.

Din decembrie
2014, în mod deosebit din
cauza sănătății, m-am re-
tras din conducerea
S.C.M.D. și nu am mai fost
activ pe frontul luptei pentru
apărarea drepturilor militar-
ilor rezerviști. Acum, mi-am
permis aceste rânduri,
asumându-mi riscul criticilor
și înjurăturilor de rigoare, în-
grijorat de marile greșeli pe
care unii conducători de
asociații le-au comis prin or-
ganizarea acestui miting, a
căror repercursiuni negative
asupra imaginii și  acțiunilor
militarilor rezerviști nu vor
întârzia să apară.

●
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Un rafinat filozof român și mare gânditor sub semnul anonimatuluiUn rafinat filozof român și mare gânditor sub semnul anonimatului

Dorin
Nădrău

IInsuficient cunoscut,
din păcate, Alexandru
Dragomir ocupă în galeria
filozofilor români un loc
aparte. Obligat de conjunc-
tura istorica de după 1948,
a fost nevoit sa-și asume o
adevărată clandestinitate în
exersarea preocupărilor
sale filozofice.

Câteva referințe bi-
ografice scot la iveală itiner-
arul unei vieți intelectuale
demne de cercetare și
reflecție. Al. Dragomir s-a
născut la Zalău, la 8 noiem-
brie 1916, într-o familie de

intelectuali clujeni. Urmează
liceul „Seminarul Pedagogic
Universitar” din Cluj, între
anii 1926-1933, după care
se înscrie la Universitatea
din București, absolvind
Facultatea de Drept în 1937
și Facultatea de Litere și
Filozofie în 1939.

În anul 1941, înscris
la Facultatea de Filozofie
(„Philosophisches Semi-
nar”) a Universității Albert
Ludwig din Freiburg 
im Bresgau (Germania),
devine doctorand al lui Mar-
tin Heidegger. Împreună cu
Walter Biernel, originar din
Brașov, traduce pentru
prima dată în limba română
un text heideggerian, „Was
ist Methaphysik?” („Ce este
metafizica?”). 

Celebra școală a 
lui Heidegger includea 
cincisprezece audienți,
selecționați după criterii
foarte stricte, privind
cunoștințe de filozofie, pre-
cum și de limbi clasice,
latină și greacă. Se studia
intens și istoria artei și a lit-
eraturii europene, cu o
atenție specială pe cultura
antică greacă. În chiar pe-
rioada pregătirii dizertației

referitoare la metafizica lui
Hegel, în anul 1943, în
preajma susținerii doctorat-
ului, este rechemat în țară,
fiind mobilizat și trimis pe
front.

Anul 1945
marchează și pentru
Dragomir, la fel ca pentru
mulți intelectuali români, în-
ceputul unei etape noi în
care, neștiind prea bine
către ce lume se îndreaptă
țara, încearcă să rămână
fidel vechilor preocupări, în
condițiile pe care contextul
autohton i le poate oferi,
conștient că o întoarcere la
Freiburg este imposibilă.
Astfel, se alătură lui Con-
stantin Noica, filozoful care

în 1946 tocmai își deschis-
ese o „școală de
înțelepciune” și îl invitase să
țină câteva expuneri despre
Hegel. După 1948, vocația
sa se face cunoscută doar
în cadrul unui grup de pri-
eteni, neștiind nici ei dacă
îndeletnicirile sale filozofice
se concretizează sau nu
într-o operă, Alexandru
Dragomir fiind repede con-
vins că România devenise o
țară a filozofiei interzise. A
trăit din slujbe mărunte, fără
legătură cu pregătirea sa
(funcționar la un serviciu de
vânzări, corector, merce-
olog, achizitor).

Începând cu anul
1984, în locuința lui Gabiel
Liiceanu, în fața unui audi-
toriu restrâns (Gabriel Li-
iceanu, Sorin Vieru, Andrei
Pleșu), ține o serie de
prelegeri, auditorii notând
cu atenție cele expuse: „O
interpretare platoniciană la
O scrisoare pierdută”, „În-
trebare și răspuns”,
„Modalități de autoînșelare”,
„Socrate-Înfruntarea filo-
zofiei cu cetatea”, Despre
lumea în care trăim”.

În „Dilema Veche”
nr. 665, 17-23 noiembrie

2016, Andrei Pleșu îl
portretizează în mod remar-
cabil pe acest nedreptațit
gânditor, rândurile ce
urmează susținându-mi
aserțiunea:

Nebunia vremurilor
a făcut ca tocmai profesion-
istului Dragomir să îi fie
refuzată „profesarea“ filo-
zofiei. În România
confiscată ideologic de
dictatură, el a rezervat
preocupărilor filozofice un
rol secund, privat, clandes-
tin, camuflat de îndeletniciri
derizorii. A fost un filozof
neştiut, „ascuns“, un filozof
care nu putea fi recunoscut
ca atare de cei cu care avea
socialmente de a face. Prin

fire, sau prin exerciţiu, nu
afişa, de altfel, 
„semnalmentele“ filozofiei,
„deformările“ ei profesion-
ale. Nimbul aristocratic al lui
Noica, afabilitatea lui incan-
tatorie, presărată de reflecţii
subtile şi de tot soiul de
aluzii sapienţiale, erau în

perfect contrast cu „apariţia“
lui Dragomir: alert, citadin,
de o politeţe sportivă,
neafectată, el se
complăcea, frecvent, în
mondenitate şi zeflemea.

Un om fără tabuuri
la vedere, fără fasoane, fără

cultul gesticulaţiei statuare.
Nu-şi etala metafizica, nu
atrăgea atenţia, cu
prefăcută nonşalanţă,
asupra subteranelor sale de
competenţă. Inteligenţa lui
acută, fără protocol, se ex-
prima, caracteristic, în
înfăţişarea lui: mărunt şi
aţos, mobil, rapid, Alexan-
dru Dragomir avea agilitatea
imprevizibilă a tăunului so-
cratic; hărţuitor, stringent,
penetrant, o combinaţie
tonică de duh volatil şi
dinamică angulară (aer şi
unghiuri), el nu pierdea,
totuşi, niciodată, contactul
cu solul: construia mental
pe observaţie şi logică mai
mult decît pe dexteritate

speculativă. Instrumentarul
său includea, pe de o parte,
imediatul, „crasa banalitate“
a vieţii, şi, pe de alta, textul
filozofic clasic, citit riguros,
după metoda deprinsă în
seminariile heideggeriene. 

Nu umbla după
„idei“ (şi, de altfel, se lăuda

că n-are), nu aprecia ager-
imile culturale („subtil poate
fi oricine“), nu dădea doi
bani pe „originalitate“. Voia,
pur şi simplu, să priceapă,
să răspundă cinstit cîtorva
întrebări care i se păreau
importante: în primul rînd în-

trebarea privitoare la timp.
Restul era pentru el
ornamentaţie anexă, dacă
nu impostură. I se părea de-
plasat să scrie ceva înainte
de a fi avut răspunsuri fi-
nale, bine articulate.
Reuşise să separe exerciţiul
gîndirii de manifestarea lui
publică. Era un „particular“,
un virtuoz al solilocviului. Cu
alte cuvinte, gîndirea era
pentru el intimitatea
supremă a spiritului.
Invitaţia de a converti
această intimitate în „operă“
i se părea, de aceea, o
trivială şi vanitoasă
indiscreție”.

Fără îndoială, o
influență considerabilă
asupra lui Dragomir a avut-
o Noica, din corespondența
purtată de cei doi rezultând
cu evidență acest lucru. Ast-
fel, trebuie menționat că la 5
februarie 1983, C. Noica îi
scria de la Sibiu că „nu e
momentul să apari” (A.
Dragomir, „Meditații despre
epoca modernă”, Ed. Hu-
manitas, 2010, pag. 267).
De asemenea, de mare
relevanță este faptul că,
deși a trăit în intimitatea 
mai multor însemnate
personalități (Mircea
Vulcănescu, Mihai
Rădulescu, Jeni Actarian,
Petru Comarnescu), numai
lui Noica îi dădea
consemnările gândurilor
sale sau chiar texte mai
întinse, ca cel despre
Socrate.

A umplut, de-a lun-
gul anilor, caiete întregi de
analize și reflecții metafiz-
ice, fără intenția de a le pub-
lica. Același Andrei Pleșu
apreciază: „Nimeni în cul-
tura noastră n-a lucrat cu
atâta grație, în pură gratui-
tate, pentru idee”.  Datorită
Editurii Humanitas, au văzut
lumina tiparului postumele
Crase banalități metafizice,
2003, Cinci plecări în
prezent, 2004, Caietele tim-
pului, 2006, volume
conținând însemnări pe timp
de decenii, probând un
uluitor exercițiu de gândire
solitară pură.

●



Ghimpele Națiunii

Să finanțeze (dacă o să le mai convină), dar să știm și noi!Să finanțeze (dacă o să le mai convină), dar să știm și noi!

Cezar Adonis
Mihalache

DDacă au bani de
dat, să-i dea! Să-i trimită
minorității maghiare, dar re-
spectând niște reguli! E
adevărat, acum nu există
norme și se ascund după
faptul că s-a mers
„românește” (!), după niște
înțelegeri de tipul „hai că
merge și așa”, și putem
închide ochii… Și s-a mers
așa de bine că înțelegerile
lor s-au transformat chiar în
cutume!… Or, cam gata!
Trebuie să facem ordine 
și în felul în care 
Budapesta tot oferă
„asistență financiară” fer-
mierilor maghiari din Româ-
nia.

Și nu spune nimeni
să nu îi sprijine! Dar, în
primul rând, trebuie
schimbată jignitoarea
titulatură a programului:
„Acordarea de asistență
economică”. Păi’ ce, este
România în colaps, am tre-
cut printr-o calamitate, de
trebuie să vină Budapesta
să ne salveze?!… 
Doamne ferește!… Pot să
redenumească programul
„Sprijin financiar”. Și atât.
Apoi, trebuie impuse reguli
clare, europene, precum
precizarea sursei banilor și
a felului final de utilizare (in-

clusiv ca utilitate „locală”,
politică, „baronială” și
etnică!). Altminteri, mâine-
poimâine, în baza acestor
programe de „asistență
economică”, Budapesta va
emite pretenții să ges-
tioneze ea fondurile eu-
ropene destinate României.
Pentru că (și) de asta se și
extinde atât de abuziv. De la
cele trei județe, unde trim-
itea bani „fermierilor”, acum
vrea să „asiste economic”
tot vestul României! Iar in-
terferarea cu gestionarea
fondurilor europene va fi
doar o primă etapă. Apoi, în
timp, în baza felului de a
(se) fi „ocupat” de vestul
țării, vor găsi pretexte să so-
licite și să impună și anu-
mite revizuiri…

Sigur, recenta
poziție a ambasadorului
României la Budapesta este
salutară! Faptul că acesta a
atras atenția că țara noastră
nu și-a dat acordul 
pentru așa-zisa asistență
economică din partea Bu-
dapestei aduce lucrurile
spre un făgaș al
normalizării. Este însă trist
că poziția ambasadorului a
ajuns să fie cunoscută doar
după gafa unor „jurnaliști”,
cu site-uri găzduite pe ser-
vere de la Budapesta (!),
care, din slugărnicie pentru
anumiți finanțatori, s-au ag-
itat mult prea mult, acuzând

ambasadorul și guvernul lib-
eral de la București, de
„practici peremiste”. Pentru
că, altfel, probabil poziția
ambasadorului nostru nu ar
fi „viralizată”…

Or, dacă tot am
ajuns aici, atunci să punem
lucrurile în ordine, nu?! Cine
știe când ne vom mai întâlni
cu o asemenea ocazie!

Evident, nu spune
nimeni că Budapesta nu
poate aloca fonduri
minorității sale. Dar felul în
care acești bani intră în
Ardeal, trebuie bine regle-
mentat. Iar lucrurile pot fi
făcute simplu, fundației 
de la Budapesta, 
care „racolează” cetățenii
maghiari beneficiari de fon-
duri, trebuind să i se
găsească o „omonimă” în
România. Un ONG româ-
nesc care să asigure trans-
parentizarea procedurilor. În
fond, în condițiile în care
fundația de la Budapesta
colectează datele personale
ale românilor de etnie
maghiară, putem pune 
și problema respectării
normelor europene GDPR,
nu?! Iar la o cercetare
atentă, am putea găsi niște
încălcări grosolane ce ar
putea aduce fundației
ungurești, și guvernului de
la Budapesta, amenzi
substanțiale! Da, poate că
nu se va împiedica Bu-

dapesta de asemenea
„amănunte”… La câți bani
aruncă în acțiunea
revizionistă „Trianon 2020”,
pentru Viktor Orban chiar nu
contează o asemenea
sancțiune… Dar asta nu
înseamnă că noi trbuie să
asistăm nepăsători, nu?!…

Apoi, trebuie făcute
publice sursele din care vin
acești bani „ai Budapestei”.
Ce înseamnă acest „ai Bu-
dapestei”? Pentru că din
resurse proprii este puțin
probabil, iar din fondurile
europene în nici un caz,
rămânând doar finanțarea
transfrontalieră. Inclusiv din-
spre Moscova. Căci, având
o fundație ungurească drept
paravan, sursa reală a ban-
ilor poate fi ușor mascată.
Dar România poate cere
Uniunii Europene ca Bu-
dapesta să prezinte un
desfășurător al circuitului
acestor bani. Sunt norme
legale, sunt destule condiții
bancare cu norme
antifraudă, valoarea acestor
tranzacții, per beneficiar,
trece de limita care impune
garanții antifraudă, așa că
lucrurile pot fi ușor transpar-
entizate.

Și, cel mai impor-
tant, trebuie să vedem felul
în care au fost și sunt folosiți
acești bani în România.
Pentru că este fățișă alo-
carea fondurilor, în cele trei

etape anuale anterioare, pe
criterii de organizare
„regională”, dar nu pe cele
de dezvoltare europeană, ci
pe ținuturi și regiuni „par-
tium”, dar și pe criterii et-
nice, prin discriminarea
creată de impunerea
cunoașterii limbii maghiare
de către fermierii „benefi-
ciari”.

Ce au făcut „fer-
mierii” cu acești bani?…
Câți dintre beneficiari au
fost cu adevărat fermieri?
Și, de fapt, câți au fost ba-
roni politici locali, slugi, ve-
netici sau cozi de topor?!…
După ce vom avea aceste
date, România își va putea
prezenta oficial propriile
condiții și norme, iar Bu-
dapesta va putea decide
dacă va mai continua sau
nu programul!

●

…de pomină în lume!…de pomină în lume!

George
Petrovai

AAnul acesta, în luna
decembrie, vor fi 30 de ani
bătuți pe muchie de postde-
cembrism, adică zece ani
peste umilitoarea (la acea
vreme) previziune brucaniană
și zece ani sub necesara
pribegie a evreilor biblici prin
pustie, până la totala dispariție
a mereu cârtitoarei generații
scoasă de Moise din robia
Faraonului.

Sigur, treizeci de ani
constituie un fleac la scara
unei istorii multimilenare, pre-
cum cea a urmașilor daco-
geților de pe aceste meleaguri,
și reprezintă mai puțin decât un
strop de apă (stropul
efemerității umane) în raport
cu oceanul eternității. Dar pen-
tru un om,  respectiv pentru o
generație, trei decenii
înseamnă foarte mult. Practic
înseamnă totul, atunci când nu
se dă uitării faptul că, aproxi-
mativ aceeași generație, a 
fost silită în perioada
antedecembristă să-și sacrifice
tinerețea, energia și idealurile
atotumane întru construirea
castelelor de nisip bolșevico-
sovietice, mai apoi întru
înălțarea celor ceaușiste.

Prin urmare, cele trei
decenii de postdecembrism se
cheamă pentru unii (politruci,
ciocoi, descurcăreți, infractori)

mumă și pentru cei mulți
ciumă. Iată de ce a devenit
deja o dezgustătoare cutumă
în democrația noastră originală
(a se citi „democrația aleșilor
nelegiuiți și a ciocoilor fără
scrupule”) ca politrucii și fârtații
lor să se înfrupte pe rupte din
bucatele națiunii (nu există
opoziție la votarea în regim de
urgență a actelor normative
care le apără interesele!), ca,
în campaniile electorale, să
cerșească voturile alegătorilor,
cărora din când în când le mai
aruncă niște firimituri, și ca, în
cazul în care n-au ajuns ei
înșiși la butoanele puterii, să-și
permită să le reproșeze legiu-
nilor de dezmoșteniți din
această țară ba că nu iau cu
asalt secțiile de votare (cică
votul ar fi mai tare ca glonțul…
orb), ba că starea
dezastruoasă a nației nu li se
datorează lor, foștilor câr-
muitori, ci masei de alegători
neinspirați, care din acest
motiv își merită pe deplin
soarta. Atenție, se are în
vedere/se subînțelege (de noi,
cel puțin) soarta pe întreaga
perioadă a postdecembrismu-
lui, căci toate cârmuirile (de
stânga, dreapta, stânga-
dreapta, dreapta-stânga) au
fost la fel de catastrofale, nu
doar pe perioada unui mandat
sau două.

Păi da, căci dacă unii
se cred mai cu moț (politic) ca
alții, de ce atâția compatrioți
de-ai noștri s-au săturat să mai

voteze „Aceeași Mărie, dar cu
altă pălărie”, îndreptățită
lehamite ce-și trage seva din
ultimul loc al României între
țările din Uniunea Europeană,
din datoria externă de peste o
sută miliarde euro și din golul
populațional-valoric de peste
cinci milioane de suflete expa-
triate?!…

Apropo, actualul Cabi-
net minoritar și monocolor al
palavragiului de Ludovic Orban
poate pune umărul său fragil la
efectiva redresare economico-
financiară a țării prin (re)acti-
varea Legii ilicitului, modalitate
corectă și reparatorie prin care
toate averile necinstite (inclusiv
ale liberalilor necușeri) ar rein-
tra în proprietatea statului jefuit
și a poporului sărăcit. Așa vor
fi suficienți bani pentru lichi-
darea datoriei externe, pentru
plata lefurilor și pensiilor și, de-
sigur, pentru atât de trebuin-
cioasele investiții în 
industrie, agricultură (îndiguiri,
irigații, desecări), transpor-
turi (autostrăzi, infrastructură
feroviară, transporturi maritime
și fluviale), educație, sănătate,
cercetare, cultură, turism.

Întrucât o atare strate-
gie a echității naționale
necesită curaj, iar orbanienii
duc mare lipsă de așa ceva (în
primul rând duc lipsă de oa-
meni vrednici și modești), mult
mai simplu pentru ei a fost s-o
ia pe calea bătătorită a
austerității și să se plângă de
găurile lăsate în urma lor de

pesediști, ca și cum n-aveau
știre de ele. Însă n-au făcut-o
oricum, ci cu surle și trâmbițe
încă din prima zi a mandatului
lor…

În atari condiții propice
pentru o politichie eminamente
demagogică și păguboasă, ce
să ne mai mire că în turul doi al
prezidențialelor au ajuns 
Klaus Iohannis, președintele în
funcție, și expremierița 
Viorica Dăncilă, președinta
neconflictuală (!) a Partidului
Social Democrat (un corigent
și o repetentă într-ale gândirii
simple, necum de anvergură
națională), că neamțul greoi și
încăpățânat n-a prezentat
niciodată vreun raport despre
împlinirile și neîmplinirile sale
din cei cinci ani de mandat, dar
cu toate astea este câștigătorul
detașat al primului tur, că-i tot
dă înainte cu „România
normală”, după ce a contribuit
la anormalizarea ei prin
desăvârșita ratare a sloganu-
lui/angajamentului electoral
„România lucrului bine făcut”
din urmă cu cinci ani și că a re-
fuzat în primul tur orice con-
fruntare cu ceilalți 13
competitori, iar acuma, în
pofida regulilor elementare ale
democrației nesăsești,
procedează la fel cu Viorica
Dăncilă.

Cică, ne înștiințează
caraghiosul său staff electoral,
ba nu vrea să întâlnească
reprezentantul unui partid
nereformat (ei da, Partidul

Național Liberal s-a tot refor-
mat și fragmentat până la
deplina lui deformare), ba că el
preferă întâlnirile cu alegătorii
(evident, cu simpatizanții, care,
dacă nu-l tot aplaudă în
pauzele lungi și dese, măcar
nu-l huiduie).

Nea Klaus, ai uitat că
în urmă cu cinci ani erai
aproape în situația Vioricăi
(după primul tur, aveai zece
procente sub Ponta) și că, în
cele din urmă, acesta a accep-
tat confruntarea care te-a
propulsat în miraculos
câștigător? Mă rog, nu vreau
să insinuez că cele două
situații sunt identice și că Vior-
ica ar putea să te detroneze.
Tocmai de aceea am folosit ad-
verbul „aproape”… După spec-
taculoasa (sic!) neizbândă a lui
Dan Barna și cu ajutorul neîn-
treruptei logici a alegătorilor
noștri postdecembriști („Din doi
răi să-l votăm pe răul mai
mic”), toată lumea din țară și
din afara ei este convinsă că
vei obține a doua vacanță
luxoasă de cinci ani la
Cotroceni. Tocmai de aceea, n-
ar trebui să ignori în chip
sfidător faptul că disputa
televizată este un drept al con-
tracandidatei și o obligație, hai
să-i spunem cavalereasco-
democratică, a matale. Sau ți-
e frică de ea și de ceea ce ți-ar
imputa în auzul milioanelor de
telespectatori?…
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