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„Fără noi Dumnezeu s-ar plic-

tisi, aşa se mai distrează şi el

văzând cum unii îl înjură, alţii

ucid, alţii se îmbată ca porcii şi

grohăiesc...”

- Marin Preda
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Cezar
A. Mihalache

DDa, este bine că s-a
ajuns la demonstraţii paşnice!
Este bine că provocatorii şi
huliganii sunt ţinuţi oarecum la
distanţă. Este bine că s-a
ajuns la un echilibru al pieţii în
sensul manifestărilor limitate
doar la mesajele scrise şi ver-
bale trimise puterii. Este bine
că nu avem o Piaţă a
Universităţi ocupată şi, mai
ales, menţinută prin violenţe. 

Este bine că grupurile
de huligani nu par a mai avea
vreo şansă să pervetească
scopul acestor manifestaţii.
Întrebarea este, însă: le ce ne
mai folosesc atunci toate
aceste demonstraţii?

Cât timp va trebui să
rămânem în acestă “stază”
pentru a realiza că nu am
câştigat mai nimic? Pentru că,
prin forma actuală de expri-
mare a nemulţumirilor la care
a ajuns piaţa, desigur după
acţiunile huliganilor ca punct
de justificare al intervenţiei
brutale a noului braţ preto-
rian al puterii, jandarmeria,
demonstraţiile nu par a mai
deranja atât de mult puterea.
Apogeul a fost depăsit,
guvernanţii neavând altceva
de făcut decât să aştepte stin-
gerea protestelor sub povara
tot mai apăsătoare a
neputinţei maselor de a găsi
acel spirit care să declanşeze
schimbarea.

Şi era de aşteptat… 
Pentru că o mani-

festare care se desfăşoară, fie
şi zilnic, în intervalul cuprins
între sfârşitul programului de
lucru al manifestanţilor ce vin
în piaţă (majoritatea bugetari,
ceea ce crează o oră aproape
similară în repetiţie ca punct
de iniţiere a protestelor) şi re-
tragerea ultimelor rame de
metrou, nu poate da emoţii
puterii.

În fapt, dacă a existat
o anumită “degenerare” de
care s-ar fi putut teme
guvernanții, aceasta era per-
manentizarea manifesta-
ţiilor prin rămânerea
demonstranţiilor în piaţă. Zi şi
noapte. Dar, în momentul în
care piaţa s-a structurat după
un program de protest de bar
de seară, guvernanţii chiar 
s-au putut relaxa în faţa unor
manifestaţii care nu diferă
prea mult de clasicul miting
autorizat între anumite ore.

Or, ar trebui să ne
gândim dacă o asemenea
formulă de protest poate
zdruncina cu adevărat gea-
murile puterii. Să ne întrebăm

dacă nu suntem cumva într-o
fază a protestelor în care am
înlocuit dansul pinguinului cu
afişarea, în feeria pieţei de a
scrie pe pancarde orice îşi
doreşte, a feluritelor mesaje
(transformând un mijloc de
atragere a atenţiei în chiar
scopul mitingului) ori cu plim-
barea “totemurilor” anti-put-
ere, de la sicrie şi cruci, la
gheare de pui şi păpuşi hi-
doase. Inclusiv faptul că s-a
demarat şi un… concurs a
celor mai bune afişe seamă-
nă cu o tentativă 
de deviere a atenţiei
manifestanţiilor de la scopul
iniţial al protestului.

Pe de altă parte, Tra-
ian Băsescu mai poate avea
un motiv pentru care 
stă acum aparent liniş-

tit, permiţându-şi chiar
provocări la adresa pieţii. 

Cum au fost intervi-
urile de angajare pentru pos-
turile libere de consilieri
prezidenţiali, ca mesaj clar că
el nu pleacă (ţinând aceste in-
terviuri chiar în primele zile ale
demonstraţiilor când piaţa
avea energia de a desprinde
o decizie radicală ca mesaj
pentru semnalul lui că nu
pleacă), ori trimiterea argaţilor
PDL în teren, de la premier la
ultimul ministru, pentru tăierea
de panglici în faţa unei ţări
care le aşteaptă de fapt
demisiile. Putem vorbi chiar
de o consolidare a poziţiei
preşedintelui în raport cu
Piaţa. Pentru că după felul 
în care s-au domolit
manifestaţiile pare tot mai
probabil faptul că, de fapt,
agitaţia din ziua în care lu-
crurile păreau a scăpa de sub
control a fost, nu o încercare
de manipulare având ca scop
crearea justificărilor necesare
intervenţiei în forţă a jan-
darmilor, ci un semnal de
avertizare către Traian
Băsescu. Un semnal dat
poate de aceia care l-au în-
vins cândva pe Emil Constan-
tinescu. Un mesaj că lucrurile
pot fi foarte uşor întoarse îm-
potriva lui şi a puterii porto-
calii. Şi nu când îşi doreşte
ţara…

Un mesaj despre felul
în care se poate asigura de-
generarea sub control a
evenimentelor pentru a-i im-
pune plecarea. Dovada?

Ceea ce a văzut o ţară
întreagă a doua zi după
luptele din cartierul central.
Când, după o noapte de
vandalizări (distrugeri limitate,
dar spectaculoase pentru
ochiul unui spectator care nu
a mai văzut aşa ceva de peste
două decenii), Jandarmeria
avea să recupere dubios de
rapid terenul aparentei sale
ineficiente. Ba, şi-a intrat atât
de eficient în rolul de forţă de
dispersare a mulţimilor 
nedorite încât nici pasărea nu
ar mai fi îndrăznit să zboare
prin piaţă. Un semnal că
preşedintele trebuie să se
întoarcă, dar nu la popor, ci
spre aceia despre care fostul
președinte Constantinescu
spunea că “l-au învins”. Şi
care, acum, asigură probabil
şi “dezamorsarea” Pieţei
Universităţii. Pentru că, după
ce primarul general va 
da suficiente autorizaţii pen-
tru mitingurile organizate
(autorizaţii care curg deja pe
bandă rulantă), mitingul spon-
tan va fi sufocat în cele din
urmă de acţiunile organizat-
autorizate. Inclusiv de cele
politice ori sindicale. În fapt,
vom asista la înghiţirea Pieţii
Universităţii, ca formulă a en-
tuziasmului iniţial şi spontan,
în obligativitatea asocieri
protestarilor la unul dintre
mitingurile aprobate pe multe
zile de acum înainte.

În acest fel,
asemănările şi asocierile cu
Piaţa Universităţii de acum
două decenii vor păli, singura
realitate creionată din acest
protest fiind acela că, dacă
atunci, braţul de forţă al put-
erii, minerii, îi percheziţiona şi
ciomăgea pe  intelectualii 
cu barbă şi păr lung, acum,
braţul de forţă al puterii porto-
calii, jandarmeria, face 
acest lucru cu aceia care
atunci erau priviţi ca oameni
serioşi!

P.S.:
Aceste evenimente

legitimează o întrebare pe care
mulţi o gândesc, dar nu o ros-
tesc: după câte zile de
manifestaţii paşnice, în care
puterea nici măcar nu ne bagă
în seamă, ne putem considera
îndreptăţiţi să schimbăm “foia”?
Care este intervalul de
aşteptare pentru a nu ajunge să
regretăm faptul că am fost îm-
potriva “huliganilor” care au dat
o direcţie mult mai clară decât
noi pieţei. Şi cărora le-am deza-
probat acţiunile, dar pe care i-
am putea regreta văzând că, de
fapt, ne întoarcem la starea de
umilinţă şi de acceptare de di-
nainte de momentul Pieţii.

Apel la bunul simțApel la bunul simț

Claudiu Popescu

UUn cetăţean s-a con-
fruntat cu „sistemul ticăloşit”.

Mai exact, a avut o
jalbă şi nu a avut încotro
decît să apeleze la Sistem. 

Şi cetăţeanul a văzut
că „este posibil să plăteas-
că” (ghilimelele marchează
siguranţa exprimării prin am-
biguitate) pentru ceea ce i se
cuvine, unor oameni deja
remuneraţi.

De supărare şi de
mîhnire şi-a adus aminte de
toate nemulţumirile şi
frustrările, că dă o grămadă
de bani la sănătate şi nu
profită (practic!) de îngrijire,
ba chiar e umilit, că are rate
şi brusc creditorul a schimbat
banca iar acum dobînda e
dublă, că riscă să fie devorat
de cîini seara pe stradă, pe
lîngă fîntînile arteziene din
banul public, că „unii” aleşi se
îmbogăţesc, iar ţara se vinde,
şi altele mai mici, dar
usturătoare, că nu e respec-
tat, că e tratat ca duşman etc.

Aşa că izbucneşte
cetăţeanul în faţa unui
funcţionar şi îl roagă să aibă
bun simţ. Mare lucru ceea ce
a cerut. Martorul răbufnirii,
cel care scrie acum, i-ar fi
cerut funcţionarului să îşi
aleagă una din cinci variante
care îi stau înainte: rău simţ
sau patru feluri de bun simţ.

Într-un fel, martorul
este pătimitorul, prin aceea
că vede faptele lui, dar mai
ales prin aceea că ia seama
la ele, de aceea, prin această
îndreptăţire, îşi permite să
iasă puţin din cadru şi să
încerce un unghi panoramic
prin a mărturisi cum stau lu-
crurile, după el, în privinţa
bunului simţ. Căci prima oară
este bunul simţ politicos,
educaţia, cei şapte ani 
de acasă, cunoaşterea şi
aplicarea normelor de
conduită interumană
armonioasă, dezirabilă şi
plăcută. E vorba de
învăţătura bunicii care spune
să dai sărutmîna la femei, de
sfatul tatălui de nu intra fără
dar sau cu mîna goală în
casă de om, de îndrumarea
moralistului care spune să
aliniezi paragrafele într-un
mesaj electronic oficial
ş.a.m.d. Trăite, conştientizate
şi oferite cu bunătate, toate
acestea îşi au rădăcina în ul-
timul bun simţ. Făcute
mecanic sunt lemn folositor şi
blid curat pe dinafară. Este
apoi bunul simţ matematic
prin care unii înţeleg şi
rezolvă probleme de geome-

trie, prin care îşi dau seama
că trebuie trei orificii egal
distanţate în cotorul unei cărţi
de legat, prin care intuiesc
structura logică, ordonată şi
inteligibilă a oricărui lucru
care posedă aşa ceva. Cu 
o formă mai subtilă şi cu o lu-
crare mai subţire, este bunul
simţ lumesc sau „duhul
vremii”, care adesea
funcţionează doar ca frînă. 

Prin el se ştie că,
atunci cînd dai bani ca milă,
îţi mai păstrezi şi tu că nu se
ştie cînd trebuie, că dacă ai
prietenă nu e „ok” să umbli cu
alta, că nu e „ca lumea” să ai
maşină scumpă şi galbenă ci

neagră, că devreme ce ai lu-
crat, apucă tu plata etc. Este
duhul înţelepciunii lumeşti
care ne ţine de la înaintare
duhovnicească, ne opreşte
de la faptele cele bune şi
fine, şi despre care Nicolae
Steinhardt scria că poate fi
învins prin a face „ceea ce
este cu neputinţă în cadrul
prudenţei temătoare şi logicii
afierosite contabilităţii”.

În fine, este ultimul
bun simţ, de fapt singurul
adevărat, acela al omului
curăţit care şi-a unificat
simţirea raţiunii cu cea a in-
imii, adică simţirea laturii
pătimaşe a firii cu simţirea la-
turii raţionale a firii, după
învăţătura Sfântului Părintelui
nostru Diadoh al Foticeei.
Unirea lor se dobîndeşte prin
har şi prin nesocotirea
cîştigurilor lumeşti iar efectul
ei este „vederea neîmpărţită
a mângâierii dumnezeieşti,
gustarea precisă a realităţilor
distincte nevăzute, şi deose-
birea fără greşeală a binelui
de rău, a folositorului 
de dăunător”, adică tot. Aşa
că funcţionarul îi spune
cetăţeanului: Vai de tine!
Cetăţeanul zice: Vai de noi!
Iar martorul îi răspunde: Vai
de mine!

●
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Romeo Tarhon

MMicile grupuri de
manifestanți care încearcă să
confere o altă imagine și 
alte dimensiuni spirituale 
și existențiale moralității,
demnității și nonlașității  nea-
mului nostru pe cât de oropsit
și batjocorit, pe atât de rezis-
tent și îndârjit uneori, se
subțiază de la zi la zi. 

Manifestanții  se simt
copleșiți, inutili, abandonați,
vânați….Este o certitudine: nu
știm să ne unim crezurile,
forțele, energiile, inimile,
aspirațiile. Deși, din nefericire,
trecem prin cele mai grele 
momente de restriște,
străluminații noștri trădători și
manipulatori de neam și țară
izbutesc să ne țină în case, să
ne dezbine prin televiziuni, prin
tagma execrabilă a jurnaliștilor
vânduți clasei politice și oli-
garhice, a hoților de conștiințe
și destine, de viitor și șanse
pentru generațiile care se trag
din noi și care ne vor pomeni 
în istorie drept cea mai lașă,
ipocrită, ignorantă și
irecuperabilă generație
paralizată, incapabilă să iasă și
să reziste în stradă în număr
covârșitor într-un moment
irepetabil al istoriei, moment în
care am fi avut șansa să ne
demonstrăm voința, forța și de-
terminarea civică drept reacţie

şi ripostă la marile acumulări.
De noi, societatea

civică, râd Puterea, Opoziția,
interlopii, magnații, mafia, int-
electualii vânduți, ziariștii
corupți, privilegiații,
neosecuriștii și, cel mai trist,

râd de noi străinii…

Râd de noi Agentul
Ninsoare, maiorul Fleșcăraie,
comisarul Ger, Generalul Iarnă
și toți arafații care s-au înţeles
cu Băsescu, Ponta, An-
tonescu, Oprescu, Voiculescu,
C. şi D. Diaconescu, un-
gurimea, ziarimea şi cu toți
ticăloşii.

Trebuie să
recunoaștem înfrângerea și să
ne dăm învinși nu doar de
către sclipitorii trădători,
prădători, manipulatori și profi-
tori de pe urma rivalității,
naivității și lașității noastre, ci
de către toți dușmanii noștri
vechi și noi, începând cu

Băsescul cel de toate erorile și
ororile și continuând cu tot
păsaretul, măgăretul, catâretul
și borfetul politic și financiard
din toate stabilimentele puterii,
opoziției și aspiranților, între
care fiarele, felinele, râșii,
sconcșii și prădătoarele ale
căror nume îmi este iar și iar
silă să le pomensesc, atât de
mulți și trufași sunt, începând
din vechimi de junglă
preiliesciană și sfârșind cu
noile animale politice din
grădini zoologice care miros a
hoituri, a necrofage și a căror
rapacitate o întrece pe cea a
hienelor, șacalilor și coioților
care se trag din vechea faună
FSN.

Mă doare că trebuie
să îmi judec poporul și să simt
negativ sub puternica și incur-
abila dezamăgire provocată de
către chiar poporul meu care,
dacă nu este scos în stradă
prin manevre ”revoluționare”,
decembriste, de turmă, prin mi-
jloacele diversioniste ale ser-
viciilor care se dau de o parte
sau de alta a taberelor politice
în funcție de interesele mes-
chine de clan, de grupuri, de
șefi și de indivizi, cu sau fără
mască, nu se clintește din
inerție și complacere, deși 
în aceste aproape două
săptămâni iluzorii de
îndrăzneală, primind încurajări
dubioase mult mediatizate,
chiar ar fi avut șansa să își

impună liderii nelustrabili,
reprezentanții de încredere și
de valoare, voința civică, pro-
gramele de purificare și
reclădire din temelii a societății
românești atât de adânc
afundată în mlaștina mondială,
în mizeria europeană și în
prăpastia națională.

Mă doare că trebuie
să vă acuz, români din țară și
din lume, de crasă ne-simțire,
de lașitate, de inerție şi aban-
don față de voi înșivă:
sărmanii, pauperizații,
exploatații, extorcații…marea
voastră majoritate având cel
mai jalnic nivel de trai din
lumea ”civilizată”, artificială,
falsă, iluzorie, sintetică, labilă,
plătită prin grele dobânzi la
dobânzi pentru aparenta
existență decentă sau la limită.

Voi sunteți cei săraci și
mulți, consumatorii produselor
și serviciilor corporatiste letale
în timp, aduşi la dependenţă,
condamnați la boli fără leac, la
moarte lentă prin alimente,
apă, aer, băuturi contaminate,
medicamente și programe de-
mente de exterminare
modernă, discretă…

România a pierdut
pentru încă cel puțin 20 de ani
șansa schimbării şi salvării,
poate pentru ultima dată.
Naţiunea română poate fi, de
acum, obligată făţiş, prin politici
perverse, să îşi abandoneze
glia şi să plece pentru tot-

deauna în exod, să se
fărâmiţeze, iar ţara să se
dezmembreze după voia
vânzătorilor şi trădătorilor, nu
puţini şi nu proști.

Fenomenului ”Piaţa
Universității” i s-a pus încă o
dată  cămaşa de forţă, precum
lui Eminescu, și i s-a ucis spir-
itul încă o dată, chiar acolo, în
stradă, unde s-a născut. Moare
sub privirile confuze și agionice
ale anemicelor şi răzleţelor
grupuri de protestatari care se
supun școlărește percheziției
corporale practicate abuziv,
demonstrativ și ostentativ de
către legiunile de jandarmi –
mercenari postceaușiști bine
plătiți, bine hrăniți, bine
protejați ca echipamente şi
identitate, între care ofițerii sub
acoperire din servicii, din presă
și din sistemul politic al ul-
timelor două decenii de jaf și
intoxicare își execută impeca-
bil misiunea de a vă descuraja
și inocula sentimentul inutilității
și înfrângerii spiritului
Revoluției și a spiritului Pieții
Universităţii. Este de neiertat,
români, ratarea prilejului mult
invocatei şi amânatei
deşteptări. Se pare că tot ceea
ce este românesc, totuşi,
piere….

●

Proiectul de ţarăProiectul de ţară

Aurel Brumă

„CCine seamănă vânt,
culege furtună”, părea să ex-
plice, subliminal, zâmbetul
subţire, ras proaspăt, victo-
rios aproape, al celor trei crai
politici gata să expandeze pe
puntea de sus a corăbiei pi-
ratate de „ăi răi”. Decişi să
scoată covorul roşu de sub
Preş, prim şi secunzi, că deja
li s-a micşorat metrajul prin
sondaje, băieţii cei buni, orbiţi
de luminile de semnalizare
ale unor posibile alegeri an-
ticipate, anunţau ieşirea la
rampă, într-o totală şi
perfectă organizare a mem-
brilor şi membrelor propriului
miriapod politic: un exerciţiu
de rafinament diferit, ciudat
de diferit faţă de clamările
ălor din stradă (pensii, ratele
la bănci, inapetenţa la im-
pozite), nemunciţii din motiv
de lipsă de muncă, umiliţii
experienţelor geografice,
umiliţii propriei lor neputinţe.

Nimeni, dar aproape
nimeni n-a avut ochi să vadă
între atâtea lozinci şi pan-
carte, rogojini neaprinse de
deasupra creştetelor, una
hilară prin singularitatea sa.
Ceva în genul că avem
nevoie, ne trebuie Cojocaru.
Care cojocar, m-a întrebat
cineva din preajmă. S-a
peticit prea rău blana
întoarsă şi răs-întoarsă a
existenţei? Înscrisul era timid,

oarecum insignifiant, greu de
întrezărit prin ploaia de pavi-
mente aruncate de
microbiştii, anarhişti – punea
eticheta pe ei primul-ministru
– invizibil analiştilor şi analis-
telor de priveghi sărbătoresc
la televiziunile de toate can-
dorile. Ce „Cojocaru” când
premierul e neras şi profund
îngrijorat de sporurile pentru
orele suplimentare prestate
de jandarmi şi scutieri,
sporuri care ar putea
dezechilibra bugetul încă
fragil al patriei dar sigur con-
dus spre mai mult şi mai bine
pentru nu ştiu care şi cine. 

Cine mai e şi cojo-
carul ăsta? Fără să ştiu că,
mai nou, doctorul în
economie Constantin Cojo-
caru propune un nou Proiect
pentru România sub sigla
Partidului Poporului ( denu-
mire nepersonalizată ) l-am
recuperat din perioada ime-
diat post-revoluţionară când,
fără să-i ceară nimeni (aşa
sunt tehnocraţii ăştia: răi şi
încăpăţânaţi, deranjanţi)
oferea un Proiect de dez-
voltare economico-socială
apreciat, la acel moment, şi
de marele economist americn
de origine română, Anghel N.
Rugină care, la rândul său,
oferea proiectul strategic al
unui „miracol” pentru Româ-
nia, în sine o strategie de 
redresare/restructurare şi ra-
portare valorică la o Europă
aflată, prin ţările dezvoltate,

la mai multe lungimi în cursa
spre un capitalism cu
variaţiuni sociale cel puţin in-
teresante.

Culmea ciudăţeniei
era atunci că amândoi se op-
uneau privatizării alandala,
dizolvărilor oneroase ale
unităţilor industriale („fiarele
vechi” moşite de  sute de mii
de lucrători) şi ale inventaru-
lui agricol aflat în forma de

proprietate încă unită a
foştilor ceapişti, proprietarii
de drept. Imuni la procentele
îngoşate ale arbitrajelor spe-
cializate în vânzări 
şi desmembrări de fabrici şi
uzine care, ca şi rugina de
flotă, împiedicau  marşul tri-
umfalist al apariţiei miliar-
darilor autohtoni, a super-
marketurilor, a contactului ne-
mijlocit cu mălaiul de foarte
bună calitate importat din Un-
garia, untul din Olanda şi
uleiul, zahărul, berea, etc, etc
de pe acolo de unde erau ex-
portate pe piaţa românească
tot mai eliberată de surplusul
de populaţie nelucrativă. Iar
surplusul ăsta, supravieţuind

care cum poate prin
străinătăţuri, cel puţin nu
poate ieşi în stradă, că
străzile din Italia, Spania, Is-
rael nu posedă şi teatre
naţionale bune de dihăit. Nu
ştiu cât de bune ori nebune or
fi fost proiectele respective
dar nu am ştiinţă de un al
treile Proiect pentru Ţară. Nu
că nu ar fi putut fi licitat un
astfel de demers dar clar cum
clarul că nu s-a vrut. Încurca.

Prelungea dureros
distanţa dintre deştepţii de
aici şi conturile din
străinătatea lor. Şi mă uit în
jur, dincolo de stradă şi străzi,
de timpul irosit pentru stupid
peuple, şi ce văd: 22 de ani
fracturaţi în experimente ciu-
date, cu pedigriuri ilizibile şi
garanţii expirate. 22 de ani de
antamări păguboase ale celei
mai mari părţi din biografiile
celor 22 de milioane de
români care încep să
perceapă că se află sub
regimul de ocupaţie al unei
caste politice care confundă
ţara cu propria lor proprietate
închiriată ălorlalţi, chiriaşii,
impozitaţii. Şi-i ascult
decâteva zile hăhăind şi cei
de hăisa şi cei de cea. 

Culmea este că au
găsit un numitor comun: pro-
fesionalismul, caratele tehno-
cratice ale doctorului Arafat,
unul dintre adevăraţii man-
ageri ai sistemului 
de sănătate publică.

Dar ce facem cu or-

ganismul social al ţării, cu
boala lui? Cine este, cine
sunt doctorii, tehnocraţii de
care am avea nevoie? Unde
se ascund de nu-i vedem de
22 de ani? Cât mai preţuiesc
eu sau tu sau celălalt într-o
ţară în care cam totul e de
vânzare, conform cutumelor
acestor iluştri moştenitori de
istorii, revoluţii şi, mai nou, de
supra-alimentarea energetică
venind din stradă. Nu au
înţeles nimic! Vor relua bale-
tul parlamentar cu antici-
patele, portocaliul va amâna
declanşarea, se pare că nici
nu se poate altfel şi,
băltâcărind, băltâcărind, uni-
nominalii noştri de pachet vor
continua să aştepte ca soci-
etatea să se taseze, sigur,
fără a le modifica poliţele de
asigurare de la mai bine la
mult mai bine. Proiectul de
Ţară? Cred că glumeşti! 

Şi, uite, de câteva zile
mă tot rog de-o ploaie, de-o
zloată, de-o ninsoare, ceva
că s-a întristat ţăranul şi grâul
şi-s şi eu trist că pe nici un
canal n-a mai apărut primarul
României, şturlubaticul dom
Traian.  Mai încalecă, mai
descalecă, conform arăturilor
de iarnă? Treaba lui fiindcă,
citându-l pe Constantin
Tănase: „Au făcut, au
desfăcut/Şi cu asta ce-au
făcut. Nica”?

●
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Ciuma portocalie...Ciuma portocalie...

Echitate, Egalitate, Dreptate!Echitate, Egalitate, Dreptate!

Victor Nafiru

TTranziţia de la o
dictatură la altă dictatură, dis-
perarea, sărăcia în care
trăieşte populaţia României de
22 de ani, sentimentul de tim-
orare sub care funcţionează
sănătatea şi învăţămîntul,
neîncrederea în instituţiile
statului cotropite de politic,
populate de corupţi şi de
rudele lor, au scos românii în
stradă zi de zi, de o săptămînă
încoace. La -3° de afară, la
kilometrul 0 al României şi în
alte 60 de oraşe din ţară au
avut loc cele mai ample
manifestaţii de stradă de cînd
a venit preşedintele la putere.

Primele trei zile au
fost presărate cu adevărate
lupte între manifestanţi şi jan-
darmeria care a acţionat cu
dublă măsură, făcînd uz de
gaze lacrimogene şi de instru-
mentele din dotare. Zeci de
protestatari nevinovaţi şi
jurnalişti culturali, agresaţi şi
loviţi mîrlăneşte au fost urcaţi
cu forţa în dubă, nu în salvare
pentru îngrijiri. „Băgaţi saitul
de cultură în dubă! Imediat!”. 

Potrivit art. 35 din
Legea jandarmeriei (Legea nr.
550/2004), jandarmii nu au
dreptul să conducă la secţia
de poliţie sau la unitatea de
jandarmi persoane despre
care nu pot dovedi că au
săvârşit fapte contrare legii,
prin care au provocat dezor-
dine/tulburări. Între militanţi s-
au infiltrat jandarmi în civil
care au aruncat cu bucăţi
smulse din asfalt şi au incen-
diat maşini scoase din uz. 

Ministrul de interne a
dat ordin ca manifestanţii să
fie bătuţi. După titlul unui mai
vechi editorial pe care îl sem-
nez în Agero şi ART-EMIS,
preluat de saitul Revoluţiei, în
piaţa Universităţii s-a strigat
„daţi-mi ţara înapoi”, semn că
protestele în nume propriu de-
a lungul cîtorva ani, au fost
bine receptate de către cititorii
din ţară. Scandările au fost pe
măsura limbajului folosit de
preşedinte şi de guvernanţi.
Cîţiva protestatari au venit în
Piaţa Universităţii cu o cruce şi

un coşciug pe care scria: 
„Vrem să

înmormântăm guvernul român
şi să facem veşnica pomenire
a celor care au distrus ţara”.

Mii de oameni
continuă să protesteze în
Piaţa Universităţii și în țară.
Mitingurile anti-preşedinte şi
anti-guvern au umplut la refuz
peste 60 de oraşe româneşti.
Cîndva popular în România,
repudiat azi pentru că a sluţit
rău de tot nivelul de trai al
românului, pentru că a tăiat la
maxim salariile şi pensiile în
schimbul cartuşelor cu piper,
preşedintele se confruntă cu
cele mai ample proteste. Je-
fuirea şi vînzarea ţării,
îmbogăţirea guvernanţilor,
sărăcirea poporului, austeri-
tatea numai pentru mulţime şi
chiverniseala pentru guvern,
au adus România la limita
răbdării. Poporul devenise un
robot controlat cu teleco-
manda. Nimeni nu mişca,
nicio idee nu răsărea, nicio
cerere nu era luată în seamă,
dacă nu se apăsa pe buto-
nul de la Cotroceni. În schim-
bul supunerii şi resemnării,
poporului i se amintea periodic
de criză, de recesiune, de sac-
rificii şi de faptul că neas-
cultarea va face, ca la o
simplă pocnitură din degete,
dacă îndrăznea să mişte în
front, să-şi piardă şi bruma de
pîine.

Obişnuiţi să se as-
culte doar pe ei înşişi, chiar şi
atunci cînd poporul plînge de
foame şi de frig, păziţi de trupe
speciale, preşedintele şi pre-
mierul au stat după draperii,
invitînd forţele de ordine să
intre mai puternic în
manifestanţii paşnici, care au
suportat gloanţe cu piper,
gaze lacrimogene, lovituri de
baston sau cătuşe. Toate tele-
viziunile naţionale au viciat
relatările de la faţa locului. 

Protestele românilor
cinstiţi şi înfometaţi au fost
manipulate de televiziunile
puterii şi speculate de politi-
cieni. Numai OTV-ul şi Antena
3 au înfăţişat adevărul. Domi-
nanta protestelor a fost
decenţa, perturbată de vandali
– trimişi speciali ai puterii – cu

rol de a destabiliza legitimi-
tatea protestelor şi a cererilor.
Românii care trăiesc jignitor,
umilitor, intelectualii, studenţii,
pensionarii, alte categorii de-
favorizate au cerut recuper-
area României din mîinile
hoţilor. În aceste manifestaţii
s-a văzut o Românie
coerentă. O Românie care ştie
ce vrea pentru viitorul ei. Deşi
au fost sparte geamurile unui
magazin şi ale unor sedii de
bănci, cîteva ghivece stradale,
distrugerile sînt extrem de mici
faţă de cele ale guvernului,
care a distrus fără remedii,
ţara. La început spontan-
civilă, în sprijinul lui Raed
Arafat şi a serviciului SMURD,
manifestaţiile au devenit pro-
gramate în cea de-a cincea zi.

Guvernul trebuia să
înveţe să comunice şi să spri-
jine creşterea nivelului de trai,
îmbunătăţirea vieţii în general,

nu creşterea necontrolată a
averilor la vîrful puterii. De 22
de ani puterea coruptă pînă în
măduva oaselor a cerut sacri-
ficii imense poporului pentru
a-şi construi averi capitaliste
multilateral dezvoltate, de-
venind milionari în valută. În
acest timp românii au rămas
pe drumuri, fără slujbă, şi-au
pierdut casele, familiile, şi-au
pus capăt zilelor şi speranţelor
de mai bine. În ţara noastră
preşedintele a fost în tot şi în
toate şi toate sînt pe dos!

Daca ţara este în co-
lapsul pe care l-am punctat
pas cu pas în scrierile mele,
clasa politică poartă toată
vina. Au furat cît au putut, iar
acum vor să-şi şteargă urmele
ca o pisică, lîngă un gard de
jandarmi. Sînt în stare să
trimită poporul după gratii, ca
să îşi salveze bucăţile furate
din trupul economiei
româneşti. Ce reforme au
făcut aceşti neputincioşi

mintal? Au tăiat pensiile,
salariile, ajutoarele şi
indemnizaţiile pentru copii, au
distrus sănătatea, au alungat
medicii peste hotare, iar fon-
durile obţinute, vezi Doamne!,
le-au folosit pentru săli de
sport, terenuri de fotbal şi par-
curi la sate, pentru pîrtii de
schi şi alte investiţii de tot
rîsul, de fapt, justificări pentru
agoniseala lor. Au desfiinţat
locuri de muncă, i-au îndatorat
pe români, i-au umilit şi i-au
sărăcit, în aşa fel încît,
preocupaţi de traiul lor greu,
să nu se mai ocupe de cei
care fură. 22 de ani de hoţie
neîntreruptă. Mi-e greu să
cred că un guvernant ar trăi cu
7-800 lei pe lună, cînd numai
întreţinerea la bloc este de
600 pe luna, iar chiria în
Bucureşti, de pildă, depăşeşte
cu mult salarul minim pe
economie. Acesta este salariul
unui medic la angajare: 800
de lei. Dar celelalte cheltuieli,
lumină, gaze, hrană zilnică,
medicamente? Umilitor! Deci,
jos cu ei! Echitate, egalitate şi
dreptate! Jos marionetele gu-
vernului mondial! Români, tre-
buie să ne recîştigam
demnitatea! Trebuie să rede-
venim stăpîni în ţara noastră! 

Să fie aduşi în faţa
poporului, nu a justiţiei,
infestată în părţile esenţiale,
toţi cei care au guvernat
România cu strîmbă măsură
timp de 22 de ani, toţi cei care
s-au îmbogăţit jefuind şi
înstrăinînd avuţia ţării, toţi cei
care ne-au dispreţuit, ne-au
umilit şi ne-au sărăcit! Să nu
ne mai lăsam călcaţi în pi-
cioare de către cei care ne
împing în mizerie zi de zi, în
timp ce ei trăiesc în lux şi
huzur! Să nu ne mai lăsam
amăgiţi! Să ne luăm ţara
înapoi din mîinile celor care au
căpuşat-o! România este a
românilor! De la portar pînă la
vîrf, unde stau agăţate
căpuşele puterii, se impune o
schimbare de regim, nu o în-
locuire de persoane.

Cu spatele la televi-
zor, cu urechile astupate şi cu
singurul neuron care stă de
şase, comandantul îşi spune
cu o voce interioară: „N-am

făcut de loc bine dacă i-am
zdruncinat pe cei care au ridi-
cat averi de carton în ultimii 22
de ani, gata-gata să mă
întreacă. Am avut tupeul să-i
arestez pe corupţi: poliţişti,
judecătorii ăia mari, vameşi,
arbitri, patroni de cluburi, im-
presari, secretari de stat, pri-
mari de oraşe mari, consilieri
judeţeni, o grămadă de
funcţionari publici. Am oprit
maşina de copiat de la Bac,
prin care partidele îşi pro-
movau analfabeţii în facultăţile
particulare/de stat, conduse
tot de ei, le-am interzis recto-
rilor să-şi angajeze toate
rudele pe salarii de mii de
euro. Eu am fost primul şi sin-
gurul conducător care a avut
curajul să se ia la trîntă cu sis-
temul ticăloşit. M-am înşelat
cumva crezînd că slugile îmi
vor depăşi averea personală?

Cred că am luat de la
popor prea mult, prea des, ca
să cîrpesc găurile din buget şi
să aprovizionez conturile din
Elveţia şi Belgia ale groparilor
ţării: Elena, Radu, Adrian,
Vasile… Amin”. Nimic nou sub
soare, din vremuri imemoriale,
bandiţii s-au dat singuri în gît.
Se repetă şi acum la borna
prezentului, în România, cu
gruparea de crimă economică
reunită în jurul puterii. 

Ameninţările şi
şantajul reciproc dintre mafioţii
ştiuţi şi neştiuţi (fiecare cu im-
presia că unul a îndrăznit să
fure mai mult decît celălalt), au
făcut ca regimului actual să-i
sune ceasul sub presiunea
străzii. Va începe o nouă eră
în istoria României? Pensii şi
salarii decente pentru medici
şi profesori, locuri de muncă,
creşterea nivelului de trai?
Ehei!, de aici încolo o să
răsară grîu unde nici n-a fost
semănat, iar maidanezii nu
vor mai prididi să umble cu co-
lacii în coadă.

Protestele continuă în
capitală şi în aproape toate
oraşele ţării. Și azi de Ziua
Unirii. Conducătorul iubit este
aşteptat în stradă cu lozinci
sugestive de mai bine de o
săptămînă, ca să se prindă în
horă.

●

Mihai Vintilă

SSunt sătul de argu-
mentele pe care diverși
incompetenți din guvernul
Boc le aduc în spiritul “dia-
logului” cu poporul care i-a
lovit subit în ultima vreme
de când scaunele lor se
clatină puternic.

Deunăzi un ministru
de externe, o adevarată
sugativă bugetivoră toată
viața lui îmi explică mie con-
tribuabil tăbăcit de taxe și
impozite cum trebuie să mă
duc la muncă.

Un alt întreținut al
clasei politice portocalii, dl

Funeriu, agramatul ministru
al învățământului, făcea
apologia dialogului cu
protestatanții, dar, în același
timp, punea câteva sute de
kilometri între ei pentru un
dialog că așa mai “eficient”.

Însuși Emil Boc
bătea câmpii cu “să trecem
împreuna prin criză”. Păi să
vădem cum trecem: la
președinție în ultimii ani nu
a fost creștere de buget sub
20 la sută, anul trecut fiind
de 40 de procente! Acum
aștept argumentele trecerii
“împreună” prin criză.

Miliardari portocalii
legati ombilicat de licitații
aranjate, de cumetrii politice

îmi fac apologia economiei
de piață, economie pe 
care ei însuși nu au de-
scoperit-o decât când
funcția politică i-a ajuns!

Sunt sătul de

mincinoșii portocalii care ne
cred proști, inculți, slabi
pregătiți cum sunt ei însuși.

Domnilor portocalii
noi facem afaceri pe baze
clare plătim taxe și supor-

tam dobitocia statului pe
care îl conduceți prost! Noi
vă plătim prin taxe și nu mai
dorim ca incompetența să
fie ascunsă de carnetul de
partid portocaliu! E clar?

Și ar mai fi ceva
care mă înfurie: manipu-
larea grosolană la care se
dedă acest guvern Boc care
a ajuns să folosescă
estimările private – vezi
cazul Coface -atunci când îi
folosesc drept realități eco-
nomice! Nu vă mai ajung
cifrele cosmetizate să mințiți
poporul? Să vedem ce
dezastru economic lăsați în
urmă dle Boc că se vede
după Marte: mii de procese

pe rol, mii de abuzuri eco-
nomice de la pensionari,
foști bugetari, armată, jan-
darmerie, învățământ și
sănătate până la firme pri-
vate! Toate aceste plăți le
vom suporta noi ca benefi-
ciu al “competenței” porto-
calii.

Ultimul lucru care
mă enervează: cretinismul
cu ardeleanul ponderat. Păi,
dacă toți ardelenii ar fi așa
ca Boc, de mult țara asta s-
ar fi dus de râpă.

●
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Ocaua mică a unei opoziţii tot mai mărunteOcaua mică a unei opoziţii tot mai mărunte

Cezar 
A. Mihalache

DDecizia USL de a im-
pune parlamentarilor săi
demisia în masă pare un
pariu riscant, iniţiat ca o
ultimă şi disperată acţiune
împotriva puterii. Pare o
mănuşă aruncată lui Traian
Băsescu şi coaliţiei de la gu-
vernare şi care vine pe fondul
mişcărilor din stradă, dar, mai
ales, pe fundalul sterp al
iniţiativelor politice specifice
opoziţiei noastre. 
Pentru că, la fundamentarea
atitudinii de despot (neînţeles
de poporul său, dar aclamat
şi linguşit de proprii argaţi) pe
care şi-a asumat-o Traian
Băsescu prin ocaua de care
se foloseşte pentru a se în-
truchipa aidoma unui Cuza
Vodă, a contribuit şi opoziţia.
În primul rând, prin atitudinea
de tergiversare a iniţierii unor
acţiuni coerente, tergiversare
ce a parcurs drumul dintre
laşitate şi jocul de glezne al
„concesiilor” de mult prea
multe ori.

De fapt, eventuala
demisie în bloc a parlamen-
tarilor USL va fi doar o altă
mănuşă potrivită, straniu de
nimerit, scenariilor lui Traian
Băsescu.

Va fi o acţiune a

opoziţiei în care cetăţeanul,
acel alegător care i-a trimis
pe parlamentari acolo unde
sunt, va fi ignorat în
aşteptările sale cel puţin la un
nivel similar lipsei de bun simţ
de care a dat dovadă puterea
când, prin ordonanţe şi
asumări legislative, a sfidat
acelaşi simplu cetăţean.

Într-adevăr, este un
pariu riscant. Dar nu pentru
Traian Băsescu ori clica de la
putere. Nici măcar pentru
USL în întregul său. Ci, pen-
tru PSD. Pentru o formaţiune
pe care, deşi ar trebui să o
apere cu propriul capital
politic, Victor Ponta o lasă
pradă (conştient ori nu, parte
a unor trădări mizerabile sau
urmare a decizilor sale abrupt
de orgolioase) tomberonului
istoriei partidelor politice
post-decembriste.

La nivel general,
demisia în grup a opoziţiei ar
putea reprezenta, cel puţin
pentru simplul spectator,
acea dovadă a nivelului de
încredere la care ar fi ajuns
cei trei copreşedinţi ai USL.
Dar asta nu înseamnă că
„mecanismul” va şi funcţiona
în formele intuite, fiind evi-
dent că se va consemna un
sigur mare perdant. Iar
acesta nu va fi PDL…

Şi este simplu. Pen-
tru că dacă liberalii se consti-
tuie, ca formaţiune, într-un

grup omogen şi disciplinar,
supus deciziilor preşedinte-
lui Antonescu (problemele
legate de respectarea
autorităţii conducerii
formaţiunii, chiar dacă este
vorba de decizii ce par
potrivnice partidului, fiind de
multă vreme rezolvate), cu
totul altfel stau lucrurile 
în PSD lucrurile.

Astfel, în vreme ce
liberalii îşi vor aşeza
disciplinaţi demisiile pe biroul
preşedintelui PNL (chiar dacă
vor strâmba din nas, probabil
nu se vor răzvrăti, având în-
credere în decizia liderului lor,
o încredere de care Victor
Ponta nu se bucură în par-
tidul său), în PSD, formaţiu-
ne caracterizată printr-o
structură nu solid-unitară, ci
extrem de fragilă, este de
aşteptat să apară „răzvrătiţii”.
Care, pentru a rămâne parla-
mentari, nu vor ezita să
aleagă între a se declara
independenţi sau a migra, cel
mai probabil, spre UNPR.

De fapt, cu implicarea
directă a liderilor USL, se
creionează practic un sce-
nariu de fărâmiţare a struc-
turii PSD. A destructurării
unei formaţiuni care, după
alungarea lui Mircea Geoană
şi alte câteva decizii du-
bioase, aparent rezultate din
frustrările şi naivităţile lui Vic-
tor Ponta, avea oricum multe

linii de fractură.
Apoi, mai este un as-

pect care nu trebuie neglijat.
Parlamentarii liberali îşi vor
scrie probabil demisiile în
masă fără a crâcni. Dar nu le
vor depune secretarului ori
preşedintelui de cameră, sin-
gurii care le pot consemna
oficial, ci le vor lăsa pe biroul
lui Crin Antonescu. O mişcare
de inducere a imaginii
aparentei demisii în bloc care
ar constitui argumentul de
credibilitate de care au
nevoie preşedinţii PSD şi PC
pentru a solicita la rândul lor
demisiile propriilor parlamen-
tari. Ceea ce ar putea fi o
sinistră cacealma. Pentru că,
şi dacă preşedintele PNL le
va transmite ulterior forului
îndreptăţit, şi nu le va ţine în-
cuiate în biroul său, demisiile
liberalilor nu vor putea să-şi
producă efectul juridic,
demisia fiind actul asumat şi
depus personal de cel ce
face acest pas.

Oricum, chiar şi în
condiţiile în care PSD nu va
cădea totuşi în această
capcană, răul este dej făcut.
Căci, prin trâmbiţarea acestei
iniţiative, a demisiei în bloc,
după ce a cedat fără luptă
politică şi postul de
preşedinte al Senatului, Vic-
tor Ponta a reuşit să mai
deschidă un focar de neîn-
credere. Unul suficient de

puternic pentru a-i convinge
pe mulţi parlamentari ai
formaţiunii să se gândească
şi mai abitir la posibila mi-
grare politică.

Desigur, pare o
mişcare „marca” Traian
Băsescu, a acelui preşedinte
care a promis cândva că nu
va avea linişte până nu va
vedea social-democraţia
destrămată. Poate fi însă şi
un joc asumat de anumite
personaje din PSD care
speră să reşapeze actuala
formaţiune într-o altfel de
formulă. Mai ales că dinspre
UNPR se simţeau anumite
mesaje de disponibilitate
pentru social-democraţi,
mesaje care au pus cel mai
probabil în gardă şi PDL-ul,
prin numirea lui Cristian Di-
conescu în postul de ministru
de externe, practic prin
cedarea de către PDL unui
post din guvern în favoarea
UNPR, formaţiunea gener-
alului de cantină primind acel
supliment la gamela politică
apt a-l convinge să rămână
alături de actuala coaliţie de
guvernare.

De aceea, singurul
perdant rămâne PSD… Nu şi
PNL care îşi va „replia” toţi
parlamentarii „demisionari”.
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RRăzboiul civil euro-
pean 1914-1945 a cauzat
peste 100 de milioane de vic-
time. O tragedie şi pentru
evreii. Adolf Hitler îi extermina.
Ion Antonescu, aliat al Ger-
maniei, e arestat, predat
Moscovei şi executat. Ana
Pauker şi evreii cominternişti
conduc apoi ţara la comanda
lui Stalin.

După Revoluţia din
1989, în care evreii Silviu Bru-
can şi Petre Roman conduc
din nou, Holocaustul e sacral-
izat şi cine-l pune la îndoială e
pasibil de închisoare în
România şi înalte zece ţări.

Elie Wiesel constată
în „Raportul final al comisi-
ei internaţionale pentru
studierea Holocaustului din
România”, p.388,: „Conştientă
de responsabilitatea enormă
care i-a fost încredinţată a
decis să nu menţioneze o
unică cifră concluzivă privind
numărul evreilor ucişi… 

Cercetările viitoare
vor stabili, să speram,
numărul …” În „Regatul” lui
Antonescu (1940-44) au pierit
în Holocaust: după „Raportul
Wiesel” 15.000 evrei, după
Encyclopedia Judaica,
40.000; în România Mare „în
graniţele din 1937”, după
Wolfgang Benz, Dimensionen
des Völkermodes, 211.00,
după shoa.de 350.000.

Dar cum arată Holo-
caustul în cifre: în Germania
(„în graniţele din 1937”): 
în Encyclopedia Judaica
125.000 victime; în shoa.de şi
Benz 165.000. În Austria: în
Encyclopedia 65.000; în
shoa.de 65.000; în Benz
65.000. În Polonia şi URSS:
în Encyclopedia 4.565.000; în
shoa.de 4.000.000; în Benz
4.900.000. În Franţa şi Belgia:
în Encyclopedia 107.000; în
shoa.de 103.500; în Benz
32.000. În Cehoslovacia: în
Encyclopedia 277.000; în
shoa.de 263.000; în Benz
142.000. În Ungaria: în Ency-
clopedia 402.000; în shoa.de
270.000; în Benz 502.000. În
Albania: în shoa.de 100; în
Benz 600.

După cum se vede
mai sus, aruncarea în aer a
graniţelor de către criminalii
Hitler şi Stalin a generat
drame, care-l justifică pe
Wiesel. După Ferdinand Otto
Miksche în „Das Ende der
Gegenwart”,: „În 1933 trăiau
în Europa, fără URSS, 5,6
milioane evrei (American Jew-
ish Conference, New York
Times, 1945).

Din aceştia trebuie
scăzut un milion, evrei care au
rămas în est după trasarea
graniţei Molotov-Ribbentrop.
Dacă după 22 iunie 1941
jumătate se retrag cu Armata
Roşie, mai mult de cinci mil-
ioane de evreii nu erau în Eu-
ropa. Dintre aceştia trăiau în

ţări neutre: Gibraltar 868, An-
glia 300.000, Portugalia
1.200, Spania 4.000, Suedia
6.653, Elveţia 17.973, Irlanda
3.686, Turcia, 78.730, total

413.110. (World Almanach
1942). Hitler dispunea de
soarta a 4,5 milioane. Din
care se scad emigranţii …
1933-1945 au emigrat în An-
glia 120.000, Suedia 23.000,
Elveţia 60.000, Spania şi Por-
tugalia 5.000, Canada 60.000,
USA 450.000, America
Centrală 75.000, America de
Sud 225.000, Austra
lia 15.000, China/Şanghai
35.000, India 25.000, Africa
45.000, Palestina 300.000,
total circa 1,5 milioane. Pen-
tru URSS nu există statistici,
totuşi după New York Times
din Polonia au emigrat în
URSS 500.000 de evrei, unde
exista din anul 1934
„Regiunea autonomă
evreiasca”, Birobidjan (36.000
km2).

La declanşarea
războiului trăiau în Europa –
fără URSS – 1.559.660 evrei
… Numărul victimelor poate fi

astfel estimat între 1 şi 1,5 mil-
ioane evreii. Mai mult nu
stăteau la „dispoziţia” lui
Hitler… Oricum, chiar şi acest
număr este mai mult decât su-
ficient pentru a condamna un
genocid.”

Condamnarea re-
vizionismului şi sacralizarea
Holocaustului sunt singurele
soluţii pentru că date statistice
există numai în vest, în est, de
o parte şi alta a liniei de
demarcaţie a sferelor de
influenţă Hitler-Stalin, in Polo-
nia şi URSS inclusiv Bucovina
şi Basarabia unde trăiau mil-
ioane de evrei, statistica e
nesigură şi pentru că sunt
evrei 100 la sută înregistraţi la
sinagogă şi în comunităţi, dar
şi evrei 50 de procente sau
convertiţi, care totuşi erau
urmăriţi, chiar dacă erau
creştini, atei sau comunişti. 

Cine-i evreu?
Antisemitismul ca şi

colectivismul ortodoxo-comu-
nist sunt prin definiţie forme
atavice antioccidentale, aşa
că România în UE, trebuie să
depăşească ororile trecutului
pentru a realiza un consens
cu normele şi valorile
civilizaţiei creştinilor occiden-
tali.

Între politică şi religie
exista o interdependenţă, dar
ambele au dinamici proprii,
nu-s identice. Politic, românii
sunt în Europa occidentală,
din punct de vedere religios,
în cea orientală. De aceea,

după Rapoartele Wiesel şi
Tismăneanu, Traian Băsescu,
Preafericitul Teoctist şi Papa
Benedict XVI trebuie să
găsească o cale comună. De
acest dialog va depinde
soarta tuturor românilor, chiar
dacă Mitropolia din Moldova
este orientată, mai mult decât
Patriarhia de la Bucureşti,
spre Moscova.

Raportul Wiesel se
constituie într-un compedium:
rădăcinile antisemitismului
românesc; retragerea din
Basarabia şi Bucovina şi
consecinţele asupra relaţiilor
interetnice; viaţa comunităţilor
evreeşti în timpul lui An-
tonescu; români printre cei
„Drepţi între popoare”; proce-
sul criminalilor de război; dis-
torsionarea, negarea şi
minimalizarea Holocaustului
în România; concluzii şi
recomandări. E tratat şi cal-
varul ţiganilor, actualmente
romi. Există o vastă literatură,
memorille contemporanilor,
Radu Lecca: „Eu i-am salvat
pe evreii din România”, 
care trebuie studiată, chiar
dacă statistică, documentaţia
imensă, legislaţia şi
sacralizarea Holocaustului
prin handicapuri insurmon-
abile, dar dictonul latin e vala-
bil: „Face nedreptate şi cel
care n-o condamnă” (Injuriam
ipse facias, ubi non vindices).  
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